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Abstract 
We live in a society that is increasingly individualistic. I am the most important. We 

lose interaction with other people, even though social interaction is a part of our most 

important needs. We need human encounters. 

In this project I am designing an interactive furniture that encourages these meetings. 

I have given the project the name Unify. Through a combination of materials I create a 

piece of furniture that aims to unite and create meetings between people. 

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer individualistiskt. Jag är viktigast. Vi förlorar 

interaktionen med andra människor, även om den sociala interaktionen är en del av våra 

viktigaste behov. Vi behöver mänskliga möten.  

I detta projekt formger jag en interaktionsmöbel som inspirerar till dessa möten.  

Ordet unify betyder förena och är valt som titel för projektet. Genom en förening av 

material skapar jag en sittmöbel vars syfte är att förena och skapa möten mellan 

människor. 

Nyckelord 
Möte, social interaktion, interaktionsmöbel, möbelformgivning, sittmöbel. 

Tack 
Jag vill tacka alla mina studiekamrater, handledare samt min familj som stöttat mig och 

gett mig vägledning under projektet. Utan er hade jag inte klarat detta.  

Ett extra stort tack till Erik Lundh och Källemo som hjälpte till att ta fram en prototyp 

av möbeln. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När jag var liten hade jag en favoritplats hos mormor och morfar: gungstolen i 

läshörnan. Jag kunde sitta där och gunga i evigheter, ibland gungade stolen så intensivt 

att jag blev rädd att den skulle tippa. Var det fint väder ute tog jag och min syster med 

oss hängmattan ut och hängde upp den mellan två björkar på baksidan av huset i 

mormor och morfars trädgård. Precis bredvid det stora stenpartiet med alla fina 

blommor i. Där satt vi mittemot varandra och lekte att vi satt i en liten båt på ett 

stormigt hav; en båt som ibland tippade, men det vi landade i var inte ett stormigt hav 

utan en grön gräsplätt.  

 

Sittmöbler i rörelse har alltid fascinerat mig, eller är det egentligen interaktionsmöbler? 

Vad är egentligen en interaktionsmöbel och interaktionsdesign? På Linnéuniversitetet 

finns en kandidatutbildning inom interaktionsdesign och detta svar ger de på frågan om 

vad en interaktionsdesigner arbetar med: 

 
”En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar 
samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om 
webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även 
en god förmåga att se hur människor använder tekniken, 
både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar 
våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter 
vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder oss 
i vårt arbete.”1 

 

I vår vardag finns det interaktionsmoment överallt. Om jag håller mig kvar vid 

interaktionsmoment i ung ålder så finns till exempel lekplatsen. Där finns det 

gungbrädor, gungor, rutschkanor, karuseller och lekställningar för balansövningar och 

klättring.2 Det som är intressant är att interaktionen inte bara sker med de olika 

redskapen på lekplatsen utan också med andra barn. Lekplatsen blir inte bara en 

omgivning för lek, utan även en miljö att utveckla sociala relationer i. Den bild jag har 

                                                
1 http://lnu.se/utbildning/program/ngiac, hämtat 160225 
2 http://www.hags.se/products/play, hämtat 160226 
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är att man som barn leker med alla - alla inkluderas - oavsett om man känner varandra 

eller inte. Men ju äldre man blir desto mer exkluderar man och grupperas, spontaniteten 

försvinner.3 Vad skulle hända om man gjorde en interaktionsmöbel för vuxna? Skulle vi 

bli mer inkluderande då och strunta i de sociala normerna? 

 

1.2 Problemområde 
Vårt samhälle blir allt mer individualistiskt. Vi isoleras och ersätter sociala relationer i 

verkligheten med sociala relationer via sociala medier. Vi är beroende av att finna vårt 

kall och skapa vår identitet. För många är studier och karriären det viktigaste och man 

tänker inte på vem eller vilka man skadar på vägen. Jag tror vi måste hitta tillbaka till 

den känslan som fanns på lekplatsen; öppenheten och spontaniteten; känslan av att vara 

en del av något för att känna lust och få ett avbrott i en vardag fylld av krav. 

 

”Alla människor är olika, men har gemensamma behov som 
måste tillgodoses för att vi skall uppnå välbefinnande.”4 

 

Delaktighet och förståelse är två av de mänskliga behoven enligt Ann Thorpe. 

Delaktighet är exempelvis solidaritet samt en känsla av tillhörighet, medan förståelse 

syftar på nyfikenhet och utforskande. Dessa behov kräver att man interagerar med andra 

människor. Det handlar om att vårda de sociala relationer vi har och skapa nya. Vi 

människor tillsammans skapar samhället. Mår inte vi bra, mår inte samhället bra. 

 
”Samhället är inte bara summan av enskilda individers 
handlingar och inte heller finns samhället ovanför 
människorna. Samhället finns mellan människorna: i deras 
relationer med varandra, i hur de är länkade till och beroende 
av varandra.”5  

 

1.3 Mål, syfte och avgränsning 
Målet är att skapa en interaktionsmöbel, vars syfte är att uppmuntra till spontana möten 

mellan människor oavsett om man känner dem eller ej. Jag har valt att arbeta i 

                                                
3 sid. 55-56, Björn Nilsson; Socialpsykologi – Utveckling och perspektiv, Lund, Studentlitteratur AB, 1996 
4 sid. 141, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
5 sid. 124, Mikael Carleheden & Rolf Lidskog & Christine Roman; Social interaktion – förutsättningar och former, 
Malmö, Liber AB, 2006 
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kontexten offentlig miljö inomhus och inriktar mig på platser mellan rummen; passager 

och öppna ytor. Främst de öppna ytor där jag ser en möjlighet för sitt- och mötesplatser.  

 

1.4 Frågeställning 
Hur kan jag skapa en interaktionsmöbel som uppmuntrar till spontana möten mellan 

människor i en offentlig miljö? 

 

2. Teori och metod 

 
2.1 Teori 
I mitt projekt kommer jag arbeta utifrån teorier kring socialpsykologi, hur social 

interaktion och normer påverkar oss och gör att vi beter oss på ett visst sätt i en viss 

situation. Enligt Björn Nilsson som är lektor i socialpsykologi är vardagen grunden för 

vårt sociala liv. Det är något som finns där hela tiden, kommer och går, upprepas och 

formar vårt sätt att uppleva oss själva och bedöma andra. Ibland kan vi uppleva 

vardagen som något tråkigt, det som är lagom och vanligt. Dock skapar också en 

upprepning och en vana eller rutin en hemkänsla. Saker som man använder vardagligen 

skapar minnen och associationer, vilket utvecklar en meningsfullhet och helhet i livet. 

Björn menar på att vi behöver den här grunden att stå på för att kunna göra våra val och 

ge oss ut på ”sociala upptäcksfärder”.6 

Inger Glavind Bo, som även hon är lektor i socialpsykologi, tar upp vikten av social 

interaktion. Hon menar att den kunskapen vi har om oss själva, andra och samhället 

uppnås genom och baseras på interaktionen med andra.7  

  
”Den sociala interaktionen är samhällets betydelsebärare och  
förståelsekanal, och den består av samtliga handlingar, ord, 
ljud, beröring, kroppshållningar, gester och liknande.”8 
 

Social interaktion är alltså enligt flera en nödvändighet för att vi ska förstå världen 

omkring oss. Något som Ann Thorpe talar om är de nio behoven vi människor har, där 

                                                
6 sid. 54-55, Björn Nilsson; Socialpsykologi – Utveckling och perspektiv, Lund, Studentlitteratur AB, 1996 
7 sid. 95, Inger Glavind Bo; Att tänka socialpsykologiskt, Lund, Studentlitteratur AB, 2014 
8 sid. 95, Inger Glavind Bo; Att tänka socialpsykologiskt, Lund, Studentlitteratur AB, 2014 
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två av dessa är förståelse och delaktighet, vilka kan uppnås genom social interaktion.9 

Dessa kommer jag ta upp mer om i kapitlet Hållbarhet, på sida 8. 

En teori som Nilsson också tar upp handlar om att vi ibland behöver återse världen i det 

perspektiv vi hade som barn. Då ingenting var färdigtolkat eller naturligt utan det vi såg 

och upplevde var något nytt och annorlunda som krävde stor ansträngning att få grepp 

om och begripa. Att som vuxen bli överraskad eller förvånad kan ge en glimt av detta 

perspektiv. När vi upplever något oväntat och överraskande lägger vi märke till det vi 

annars inte skulle se. Det blir en ny erfarenhet och kanske också en ny kunskap att bära 

med sig. Som barn var möten med andra fullproppade med mening, nyfikenhet och 

häpnad. När vi som barn byggde på våra erfarenheter, och de vi redan hade upprepades, 

minskade den typen av möten. Vi växte upp, mognade och fick mer erfarenhet samt 

tillämpade de normer som finns integrerade i möten och olika vardagliga situationer. 

Nya möten blev situationer som redan var färdigstrukturerade eftersom vi kände igen 

dem och visste hur vi skulle agera. Dessa erfarenheter av sociala situationer byggs upp 

av tusentals liknande rutiner, av smidiga och problemfria samspelssituationer.10 

 
”Kan vi överhuvudtaget bli förvånade som vuxna, kan vi bryta 
vanans dimmor? Svaret är ja; det bästa livet verkar dessutom 
vara en blandning mellan ett bastant vardagsliv, som då och 
då avbryts av förvånande upplevelser som krydda till 
vanligheten”11 

 

2.2 Metod 
Interaktionsdesign rör sig främst inom området tjänstedesign, till exempel vid skapandet 

av webbsidor.12 Men jag tror att de metoder man använder till den typen av design även 

går att applicera på produkter som man vill få människor att interagera med. Jag tänker 

att med hjälp av min sittmöbel ska människor kunna interagera med såväl möbel som 

andra människor. I boken Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god 

användarupplevelse kan man läsa om hur man ska använda sig utav olika metoder i sin 

designprocess för att få ett så bra resultat som möjligt. Arvola berättar bland annat om 

observationer och intervjuer. Att dessa metoder kompletterar varandra på ett bra sätt, 

men att man inte kan bygga ett projekt på endast en utav dessa metoder. När man 
                                                
9 sid. 142, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
10 sid. 55-56, Björn Nilsson; Socialpsykologi – Utveckling och perspektiv, Lund, Studentlitteratur AB, 1996 
11 sid. 56, Björn Nilsson; Socialpsykologi – Utveckling och perspektiv, Lund, Studentlitteratur AB, 1996 
12 sid. 7, Mattias Arvola; Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god användarupplevelse 
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observerar är det bra att skriva ner både vad det är man ser och egna reflektioner kring 

det man ser. Ett annat namn på en symbios av dessa metoder är kontextuella 

undersökningar.13 När man väl har arbetat fram en idé kring vilken typ av produkt det 

skulle kunna bli kan en storyboard hjälpa till att utveckla formgivningen. Då bygger 

man upp en berättelse kring sin produkt, hur man vill att den ska användas och hur den 

kan användas i olika situationer.14 Då får man en bra översikt över vilken typ av 

interaktionsmoment som produkten tillhandahåller. Vilket även det är bra att lista ner 

och förhålla sig till i sin formgivning.15  

 

Möbler finns överallt omkring oss. Många arkitekter och inredningsarkitekter gör 

platsspecifika artefakter att placera ut i sina byggnader och rum, medan en 

industridesigner utformar artefakter som görs med effektiva produktionsmetoder.16 Jag 

har valt att göra en sittmöbel för det offentliga rummet, en sittmöbel vars uppgift är att 

skapa en situation som ger ett möte. Den kommer alltså bli situationsspecifik, men till 

viss del även platsspecifik.  

Sittande kan vara olika beroende på vilken miljö det är, om man ska äta, samtala eller 

arbeta. Då krävs en studie kring mått vad gäller sitthöjd och sittdjup. Behövs 

exempelvis ett ryggstöd? Behovet av ett ryggstöd kan också se olika ut beroende på 

rummet, vilket man också måste ta hänsyn till. Väljer man att ha ett ryggstöd finns det 

även där ett idealmått på vilket gradantal som ska vara mellan sitsen och ryggen. Men 

även den siffran varierar beroende på hur länge användaren ska sitta på artefakten. Olika 

typer av möbler uppfyller behovet av olika typer av sittande17 När det gäller placering 

av möbeln påverkar även det formgivningen.  

  
 ”Without space, form would not exist, and without form, space 

could not exist”18 
 

Jim Postell tar ur sin bok upp hur komplext ordet rumslighet är och ger exempel på 

vilka olika sätt man kan se på rumslighet och vad en möbeldesigner borde tänka på i sitt 

skapande:  

 
                                                
13 sid. 50-52, Mattias Arvola; Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god användarupplevelse 
14 sid. 70-73, Mattias Arvola; Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god användarupplevelse 
15 sid. 114, Mattias Arvola; Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god användarupplevelse 
16 förord, James Postell, Furniture Design, John Wiley & Sons, 2007 
17 sid. 7-14, James Postell, Furniture Design, John Wiley & Sons, 2007 
18 sid. 48, James Postell, Furniture Design, John Wiley & Sons, 2007 
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                    ”- Spatial relationships between people and furniture 
- Spatial composition of furniture and interior space 
- Spatial relationship between various components of furniture 
- Spatial extensions based upon the geometries of furniture”19  

 

Postell nämner fem olika typer av rumslig organisation och försöker att definiera detta 

genom att sortera rummet på följande sätt; centraliserad, grupperad, rutad, linjär eller 

radiell. I en centraliserad rumslighet menar han att fokus dras till mitten av rummet, det 

är där man har möbeln eller produkten placerad medan man i en grupperad rumslighet 

har kluster av möbler spontant utplacerade. Postell berättar vidare om att rutade 

rumsligheter är uppbyggda på just rutmönster. En vägg med bokhyllor kan vara ett 

exempel på den varianten av rumslighet. Slutligen presenterar han den linjära och 

radiella rumslighet vilket är precis som det låter, en rumslighet uppbyggd på linjer 

respektive på runda former. Kontexten förändras beroende på vad som händer i rummet. 

James säger att alla dessa typer av rumsligheter kan förstärkas eller tonas ner, bland 

annat beroende på vilken typ av möbler som placeras ut, vilka material man använder, 

vilka aktiviteter som sker där och hur belysningen är satt.20 Här finns alltså en hel del att 

reflektera över då jag gör en möbel för ett specifikt ändamål. Hur vill jag att rummet där 

möbeln är placerad ska upplevas? Jo, jag vill få fram en känsla som skapar nyfikenhet, 

lekfullhet och närhet.  

 
2.3 Hållbarhet 
Mitt projekt ligger i området där social och ekologisk hållbarhet kan tillämpas. Det 

hållbara målet är att skapa en interaktionsmöbel som är tillverkad av så ekologiskt 

hållbara material som möjligt. Det gäller att välja noga utvalda material som har så liten 

miljöpåverkan som möjligt. Det gäller även att se hur produktionen och de andra olika 

stegen i artefaktens liv ser ut, en så kallad livscykel. En viktig del är att se vad som 

kommer hända om artefakten går sönder eller när den inte längre kan användas.21 Skulle 

man på något sätt kunna förlänga livslängden på produkten? En lösning skulle kunna 

vara att min artefakt har utbytbara delar, så om någon del skulle gå sönder ska den 

enkelt kunna repareras eller ersättas med en ny. 

                                                
19 sid. 48, James Postell, Furniture Design, John Wiley & Sons, 2007 
20 sid. 48-53, James Postell, Furniture Design, John Wiley & Sons, 2007 
21 sid. 46-47, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
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I boken Design för hållbar utveckling skriver Ann Thorpe om materialklassificeringar 

där de två huvudgrupperna är syntetiska samt organiska ämnen. De syntetiska ämnena 

utvinns från naturen och förädlas, men sedan kan naturen själv inte ta hand om 

restprodukter eller återvinningen av ämnena. Därför nämns ett system som skulle kunna 

liknas vid naturens kretslopp, fast det sker slutet inom industrin och innebär att 

materialet aldrig återkommer ut i de levande systemen. De syntetiska materialen är 

exempelvis metaller av olika slag, plaster samt glas och cement. De organiska ämnena 

är däremot välkomna tillbaka till naturen då de är nedbrytningsbara och återvänder till 

de levande systemen.22 Här kommer det alltså bli viktigt att analysera vad de olika 

materialen jag väljer har för ursprung och hur tillverkningsprocessen ser ut samt hur 

min interaktionsmöbel i slutändan kommer produceras. Hur ekologiskt hållbar min 

artefakt blir kommer avgöras i vilka material som finns att tillgå hos en eventuell 

beställare samt vilken typ av produktion de har att erbjuda.  

 

Syftet med projektet är att skapa spontana möten mellan människor och här kommer 

den sociala hållbarheten in. Thorpe beskriver nio mänskliga behov: försörjning, skydd, 

känslor, förståelse, delaktighet, fritid, skapande, identitet och frihet. Vart och ett av 

dessa behov har fyra dimensioner: att ha, att göra, att vara och att integrera.23 Genom 

min interaktionsmöbel vill jag engagera och skapa samspel så att delar av dessa behov 

uppfylls då användaren brukar den. De behov jag då tänker på är framförallt känslor, 

förståelse och delaktighet. När interaktionen med möbeln sker vill jag att användaren 

ska få en överraskning och en känsla av förvåning. Det är här jag tror de spontana 

mötena kommer ske, då två människor upplever samma händelse. De spontana mötena 

mellan människor tror jag kommer ge aha-upplevelser och få användaren att se på saker 

och situationer ur nya perspektiv och därme ge nya erfarenheter. Det är i mötet mellan 

människor något händer. Som det står i golvet utanför en utav hörsalarna i N-huset på 

Linnéuniversitetet i Växjö: ”Idéer föds där människor möts” – Videum AB 2010. Se 

Fig.1 på nästa sida. 

 

 

 

 

 
                                                
22 sid. 57, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
23 sid. 142, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
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Thorpe skriver också om att man som designer har en uppgift för att bidra till en 

kulturell hållbarhet och det är att se till att ”den materiella kulturen främjar 

engagemang”. Att designern vill att användaren inte bara ska vara konsument eller just 

användare utan en engagerad användare.24 Att ha en dialog med användaren är en metod 

som kommer vara en del av mitt arbete. Hur stor del användaren kommer ha i mitt 

projekt återstår att se. Genom en relation mellan designer och användaren samt mellan 

artefakten och sammanhanget skapas en större mening och betydelse för varför 

artefakten överhuvudtaget bör finnas. En tydligare likhet mellan verkliga mänskliga 

behov och artefakter.25  

 
2.4 Praktiskt utförande 
Med hjälp av teorier om social interaktion och hållbar utveckling, metoder kring 

interaktions- och möbeldesign samt intervjuer och tester ska jag styrka och bygga upp 

en grund för mitt projekt att stå på. Projektet kommer pågå i 18 veckor under 

vårterminen 2016, varav de sista fem veckorna är arbete med examensutställning.  

 

2.5 State of the Art 
På grund av att jag inte äger rätten till att visa bilder på de artefakter som studerats i 

State of the Art finns inget bildmaterial med i denna del av rapporten. Därför hänvisar 

jag till de länkar som ni finner i fotnoterna. 

Det har gjorts mycket inom området sittmöbler för offentlig miljö, men hur ska jag få 

min sittmöbel att särskilja sig? Jag började undersöka vad som tidigare gjorts gällande 

                                                
24 sid. 164, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008 
25 sid. 170-171, Ann Thorpe; Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 
2008 

Fig. 1: ”Idéer föds där 
människor möts” 
Videum AB 2010 
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sittmöbler i rörelse samt interaktionsmöbler som uppmanar till möten eller samarbete. 

Ett bra exempel på en interaktionsmöbel är stolen Murakami chair26 av Rocky Jacob. 

Där en enkel, stoppad gungstol är utrustad med en lampa som börjar lysa då man gungar 

på stolen. Chitchat27 av Teun Fleskens, Swingers28 av Neulhae Cho, Swings29 av Molly 

Haslund samt Stuhlhockerbank30 av Yvonne Fehling och Jennie Peiz är 

interaktionsmöbler som kräver samarbete mellan två eller flera personer för att uppfylla 

sitt syfte, en funktion som jag vill att min möbel också ska äga. Dessa möbler är också 

mest lämpade för offentlig miljö. Studier av möbler som leder till möten gjordes också 

vilket Link31 av Mariana Pettersson och Luova32 av Gabriel Särlijärvi är bra exempel på. 

Sedan finns det en uppsjö av gungbrädor för lekplatser som även dem varit intressanta 

att se närmare på, bland annat Madri33 från Hags.  

Något jag också noterat under denna delen av projektet var att det på Stockholm 

Furniture & Light Fair i år fanns många möbler som rörde på sig. Besök gjordes bland 

annat i Varier34, Götessons35, Norr1136 och Materias37 montrar och alla hade de exempel 

på sittmöbler i rörelse. 

 
3. Resultat 

 
3.1 Tankar kring framtagning av prototyp 
I ett tidigt stadium i designprocessen bestämde jag mig för att ett av målen i detta 

examensarbete var att ta fram en fullskalig prototyp i de tänkta materialen. Därför var 

det viktigt att omgående ta kontakt med olika möbelproducenter för att se om det i det 

praktiska skedet skulle gå att med hjälp av dem ta fram denna prototyp. Möbelföretaget 

Källemo38 blev slutligen min samarbetspartner och tog fram en prototyp med hjälp av 

mina ritningar. Företagets MD, Erik Lundh, blev även min externa handledare under 

                                                
26 http://cargocollective.com/rochusjacob/Murakami-Chair 
27 http://www.teunfleskens.nl/portfolio/product-design/chitchat/chitchat-wood-varnishe/ 
28 http://www.citylab.com/design/2012/03/can-street-furniture-encourage-social-interaction/1527/ 
29 http://news.cision.com/se/wanas-konst/i/wanas-konst-2014-molly-haslund-swings--photo-wanas-konst,m6097 
30 http://www.kraud.de/en/products/stuhlhockerbank-2/ 
31 http://steneby.se/survivalhdk/project/link/ 
32 http://www.hdk.gu.se/sv/studenter/examens-utstallningar/2012/design/design-grundniva-/-design-ba-level/gabriel-
sarkijarvi 
33 http://www.hags.se/products/play/109-hags-naturlek/402-naturlek-balans/8042517 
34 http://www.varierfurniture.com/en_se/Movement-Chairs 
35 http://www.gotessons.se  
36http://www.norr11.com/se/Levande/Fotöljer/rewrite_url_verner_panton_relaxer_one_chair_natural_frame  
37 http://materia.se/product/boullee/  
38 http://www.kallemo.se  
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projektet. Källemo tillverkar inte alla delar till sina möbler på plats i Värnamo, där de 

verkar, utan har ett antal underleverantörer. Dock sker all montering och ytbehandling i 

Värnamo och under produktionen dokumenterades processen med bilder.  

 
3.2 Observation 
Under skissprocessen har en viktig del varit att observera. Observera hur människor rör 

sig på olika offentliga platser, var de sätter sig när de väl sätter sig och var människor 

möts.  

Observationerna har bland annat skett vid huvudentrén på Linnéuniversitetet, i matsalen 

till restaurangen i samma byggnad, universitetsbiblioteket, en flygplats samt en 

restaurang i Växjö. Se anteckningar från observationerna i Bilaga 1. Det man kunde 

konstatera, framförallt i huvudentrén, var att många stod och väntade på något eller 

någon och att flera möttes där och gick vidare.  

För att få en överblick om vad studenter på universitetet associerade med möten så 

mailade jag tre frågor till ett tiotal studenter.  

 

1. Var och när på universitetet möter du oväntat människor du inte känner sedan 
tidigare? 
 

2. Hur ser mötet ut? 
 

3. Om du sitter på samma bänk som en för dig okänd person, vad är det som skulle 
få dig att börja prata med den personen? 

 

De svar jag fick visade stor variation, men vissa svar var återkommande. Se svaren på 

frågorna i Bilaga 2. På fråga ett stack svaren ”K-huset” och ”kön till micron” ut vilket 

även togs med i observationerna. Fråga två var en fråga som inte gav särskilt givande 

svar. De flesta svarade att de ”mest gick förbi varandra”, att man inte pratade så ofta 

med någon man inte känner. Svaren på fråga tre var varierande, men många svarade att 

man upplevde något gemensamt och överraskande eller att det hände något.  

 

För att få en inblick i ett annat perspektiv stämde jag träff med Thomas Reinhag som är 

sektionschef på lokal- och serviceavdelningen på Linnéuniversitetet. Jag berättade om 

mitt projekt och tillsammans med Jessica Kenell, även hon anställd vid 

lokalavdelningen, diskuterade vi lämpliga platser för interaktionsmöbeln.39 

                                                
39 Thomas Reinhag & Jessica Kenell; lokal- och serviceavdelningen, Linnéuniversitetet, Växjö, 160406 
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Universitetsbiblioteket har ingen naturlig plats för bänken, antingen läser man och då 

finns möbler för det, eller så är man påväg att sätta sig och läsa. Som nämns ovan i 

observationen är huvudentrén en plats där människor möts, en knytpunkt, där alla som 

studerar på universitetet någon gång kommer befinna sig. Där finns bland annat kartor 

över hela universitetsområdet, en informationsdisk, skrivare och kopiatorer. Det är 

också en passage för att ta sig vidare ut till övriga delar av universitetet, vilket troligtvis 

är anledningen till att många stämmer träff där. Därför skulle den platsen passa bättre 

för att kunna skapa den situation jag söker. 

Dessa observationer och undersökningar som beskrivs var en del av processen för att 

förstå vilken typ av situation jag ville skapa. Platsen som studerades nogrannare är bara 

en av alla de platser där denna situation skulle kunna uppstå.  

 

3.3 Skissprocess 
Till en början såg skisserna och modeller ut som sammanlänkade gungstolar där 

sittandet blev relativt statiskt. I en sådan möbel finns inte någon större valfrihet, man 

sitter en och en i varsin stol som sedan tillsammans får en gemensam rörelse. En rörelse 

som blev väldigt stor. Men var den tvungen att vara det? Och skulle denna ihopsättning 

av möbeln verkligen locka människor till att mötas? Se Fig.2 på nästa sida. 

Jag återgick till tankarna kring redskap på en lekplats. Gungbrädan och gungorna var 

två utav de redskapen jag använde mest som barn och när jag var liten byggde min 

pappa en gungbräda till mig och mina syskon. Gungbrädan är ett av de redskapen som 

kräver fler än en person för att fungera, vilket fordrar en kommunikation och ett möte. 

På samma sätt öppnar en bänk upp för flera olika typer av sittande och ger användaren 

en valfrihet att sitta hur den vill, eller till och med ligga ner. Jag lämnade därför den 

gungstolsliknande formgivningen och började se på hur en mer bänklik formgivning 

skulle fungera. Se Fig.3 på nästa sida.  

Genom handledning valde jag att fokusera på en typ av konstruktion som jag kallar 

”öppen konstruktion”.  
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Fig.2: Första 
skisserna. 

Fig.3: Utvalda 
bänkskisser. 
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Den innebär att i stort sett alla delar är synliga och användaren kan ana vad som 

kommer ske då man sätter sig på möbeln. Denna typ av konstruktion skulle bli mer 

intressant då alla detaljer kommer bli mer viktiga eftersom allt är synligt. Samtidigt 

ansåg alla inblandade, handledare och producenter, att det skulle bli en utmaning på rätt 

nivå med tanke på tidsramen. Se Fig.4 på nästa sida. 

 

En fundering som funnits sedan starten är huruvida man skulle kräva ett samarbete eller 

om det skulle gå att sitta själv på bänken. Slutligen bestämde jag mig för att man ska 

kunna sitta ensam, men min möbel ska uppmuntra till möten. Om jag ser till mig själv 

är det inte alltid att jag vill sitta nära någon eller ens på samma bänk som någon annan. 

Därför krävs det att bänken har en längd där två eller fler kan sitta, där man kan välja 

om man vill sitta i varsin ände eller närmare varandra. Det är när man sitter fler än en på 

bänken som samarbetet kommer in, man ”luras in” till ett samarbete. Dessutom är 

tanken att man ska kunna kombinera och sätta två eller fler bänkar intill varandra vilket 

gör att även om man inte sätter sig på samma bänk som någon så kan man ändå uppleva 

samma sak som den som sitter på bänken bredvid, vilket ger upphov till ett samtal eller 

möte. För att skapa ytterligare öppenhet kan man placera och utforma möbeln så att man 

kan nå den från båda håll. Detta leder till att man kan sitta omlott med varandra, vilket 

skapar en avskildhet i sig även om man sitter på samma bänk. Se Fig.5 på nästa sida. 

 

För att få en tydlig bild av min möbel och testa vad som fungerade och inte, var det 

nödvändigt att gå upp i verklig skala. Först ville jag med rör och diverse kopplingar 

skapa en justerbar modell där man kunde testa olika mått. Se Fig.6 på nästa sida. 

Men efter att ha varit i kontakt med ett antal återförsäljare av rör och kopplingar insåg 

jag att det inte skulle gå att få ihop en modell som tålde vikten av bänken och de som 

satt på bänken. Valet föll istället på att med två hjulförsedda arbetsbänkar, nylonrep och 

två planhyvlade 2 tum 7 brädor skapa en modell att använda för tester. Se Fig.7 på nästa 

sida. 
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Fig.4: Skalmodell, 
öppen konstruktion. 

Fig.5: Illustrationer, 
olika typer av 
sittande. 

Fig.6: Skiss, 
justerbar modell. 

Fig.7: Testmodell. 
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Efter detta följde tester av: 

- längden på ”repen” 

- fästning av ”repen” 

- dimensioner på bänken  Se Fig.8 på nästa sida. 

- formen på gavlar 

- bredd, längd och tjocklek på sitsen  

En av slutsatserna från dessa tester var att ju längre repen är desto större rörelse blir det. 

Detsamma om man har repen tätt intill varandra. Detta innebar att alltför långa rep inte 

kunde väljas eftersom det skulle bli en bänk med en liten men effektiv rörelse i och inte 

en gunga. Jag valde också fästa repen i två punkter på vardera gavel för att skapa en 

stabilitet i rörelsen. Föra att klara vikten av flera personer var jag tvungen att behålla 

tjockleken på sitsen, men för att ge ett nättare uttryck fasades kanterna. Se Fig.9 på 

nästa sida. 

Enligt trätekninker Stephan Hruza40 bör träbänkens tjocklek vara runt 40mm för att den 

ska hålla för en längd på upp emot 2000mm. En tunnare bänksits skulle kräva någon typ 

av förstärkning. När det gäller dimensionen på ramarna varierar den beroende på 

material, träramar skulle kräva en virkestjocklek upp emot 45-50mm. Detta skulle göra 

att bänken förlorar sin känsla av lätthet. Om man även ser till helheten och proportioner 

skulle en tjockare ram se udda ut. Alternativet till träramar är ramar i metall, då skulle 

man enligt Hruza kunna gå ner till en dimension på 30mm eller till och med ännu 

mindre. Se Fig.10 på nästa sida. 

 

Bänken var först tänkt att vara så pass djup att två personer kan sitta rygg mot rygg, 

vilket är runt 600mm. Intrycket var då att bänken blev alldeles för stor och otymplig. 

Därför gick jag ner till ett djup på 400mm, då man fortfarande kan sitta omlott och från 

båda håll. Enligt Arkitektens handbok är människans mått från bak till knäveck cirka 

490mm hos en man och 470mm hos en kvinna.41 Jag pratade även med några av de 

potentiella användarna - studenterna - vilka beskrev att de aldrig satt med knävecken 

ända intill sitsen på en bänk eftersom bänkar ofta erbjuder ett tillfälligt sittande och 

därmed saknar ryggstöd.  

                                                
40 Stephan Hruza; trätekniker på Linnéuniversitetet, Växjö 
41 sid. 219, Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström; Arkitektens handbok, Lund, 
Studentlitteratur AB, 2015 
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Fig.8: Tester. 

Fig. 9: Tester avfasning Fig.10: Kvadratiskt metallrör, 
tjocklek 30mm 
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I testmodellen hängde sitsen i nylonrep, men för den slutgiltiga prototypen är tanken att 

använda en stålvajer för att ge ett renare uttryck. Valet föll på 4mm vajer, vilken gav ett 

rejälare intryck. Se Fig.11 på nästa sida. 

 

Tidigt i processen var bänken klädd med en dyna som var placerad någon centimeter in 

på bänken. Dels kunde man genom att använda en tunn plywood, svepa in översidan 

med kallskum och därefter klä och fästa på bänken underifrån med skruvar. Det andra 

alternativet skulle vara att man fäster den med kardborre, men eftersom kardborren 

bygger en del skulle dynan bli högre. För att få ett fint avslut mot träbänken skulle man 

kunna lägga en keder, ett band som är stoppad med ett grövre snöre, runt dynan. Denna 

kan göras i olika tjocklekar, tester genomfördes med 6mm och 7mm keder. Se Fig.12 

och Fig.13 på nästa sida. 

Tanke med dynan var att dess inbjudande utseende skulle locka till interaktion. En dyna 

skulle också göra att man både kan få bänken att sticka ut från övriga rummet den står i, 

genom att man addera en accentfärg till dynan, eller att man väljer en färg som redan 

finns i rummet, vilket får möbeln att smälta in.  

 

3.4 Gestaltningsprocess 
Första delen i gestaltningsprocessen var att bygga en formmodell helt i trä för att snabbt 

kunna få upp möbeln i skala 1:1. Då modellen var klar kunde man snabbt konstatera att 

den var väldigt instabil. För att stabilisera den bänken krävdes en tvärslå av något slag, 

eftersom bänkens rörelser skapar påfrestningar i två riktningar på ramarna, därav 

instabiliteten. Se Fig.14 och 15 på nästa sida. 
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Fig.11: Test av tjocklek på 
vajer, 3 och 4mm. 

Fig.12: Dyna med keder som är 
7mm i diameter. 

Fig.15: Riktningar på de krafter 
som påverkar bänken då den 
används. 

Fig.14: Förslag på tvärslå. Fig.13: Skiss, sitsen med dyna 
och keder i profil. 
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För att testa konstruktion, material och kombinationen av material och färger användes 

programmet SketchUp. Se Fig.16 på nästa sida. 

Mötet mellan människor är huvudsyftet med sittmöbeln, men jag ville även att bänken 

skulle innehålla möten mellan material. Kriterium för mina materialval var att Källemo 

hade möjlighet att tillverka prototypen i dessa material. Under denna process har jag 

haft tillgång till materialprov, kunnat ”känna” på de olika materialen och studerat dess 

egenskaper.  

 

För att få en tyngd i stommen användes en blandning av kvadratiska och rektangulära 

stålrör. Ramarna i gavlarna svetsas ihop medan alla andra delar skruvas ihop för att lätt 

kunna bytas ut samt gör möbeln mer lätthanterlig vid transport. Se Fig.17 på nästa sida. 

Stålrören kommer lackas en ofärgad lack för att behålla dess naturliga yta, men 

möjligheten finns även att lackera i valfri färg från färgsystemet RAL. 

Till sitsen användes stavlimmad ask, vilket är ett tåligt och slitstarkt material som 

främst används i möbler, handtag till verktyg, ishockeyklubbor, åror samt som fanér.42 

Asken har också en väldigt livfull och vacker ådring som den är känd för och den 

kommer därför såpas eller mattlackas för att behålla sitt uttryck. Se Fig.18 på sida 23. 

På sitsen i prototypen kommer en dyna fästas och kläs med läder. Läder är ett tåligt 

material och passar väl i en offentlig miljö. Lädret är ett vegetabiliskt garvat möbelläder 

från Tärnsjö Garveri. Se Fig.19 på sida 23. Dynan kommer vara stoppad med kallskum 

som fästs på en tunn plywoodskiva och kläs därefter med lädret. För att göra det lätt att 

byta ut klädseln kommer dynan fästas på sitsen med skruvar underifrån. Se Fig.20 på 

sida 23.  

 

Bänken blev slutligen 400mm djup och 1850mm lång, vilket är en lång bänk. Men 

anleningen till detta var, som tidigare nämnta, att bänken skulle erbjuda olika typer av 

sittande. Alltifrån en till fyra personer sittandes. För att klara vikten av fyra vuxna 

personer krävdes 4mm stålvajrar, vilket skapar en trygghet för användaren. För att dölja 

vajern kläddes den i läder, i samma nyans som dynan. 

                                                
42 sid 195-199, Stuart Lawson; Furniture Design, Laurence King Publishing Ltd, 2013 
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Fig.16: Urval av test av olika konstruktioner samt färger och material i SketchUp. 

Fig.17: Konstruktionen i delar. Ramen är redan 
svetsad, alla andra delar monteras ihop med skruv. 
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TYG

10 mm skum

4 mm plywood

Islagsmutter

Fig.19: Dynans  
uppbyggnad och 
läderprover. 

Fig.18: Stavlimmad  
ask. 

Fig.20: Ritningar på bänken. 
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Då formmodellen var klar placerades den i huvudentrén på Linnéuniversitetet för att se 

hur den estetiskt fungerade i dess tänkta miljö. I vitmålat såg den ut som en skulptur och 

det var då jag betraktade den som jag insåg att formen och proportionerna kändes för 

stela. Se Fig. 21 på nästa sida. I början av projektet ville jag inte att man skulle se det 

lekfulla med en gång i min möbel, men jag motarbetade lekfullheten i uttrycket så pass 

mycket att den till slut helt saknade spänning och udd till. 

I samråd med handledare gjordes därför några ändringar i min konstruktion samt 

materialval. Lekfullheten skulle lysa igenom och med de materialval jag gjort såg den 

för formell ut.. Ramarna breddades från en dimension på 30x30mm till en dimension på 

40x20mm, på så vis skulle det skapa en bättre harmoni och proportion i ramen och den 

blev mer armstödslik. Se Fig. 22 på nästa sida. Även bänken förlängdes så att den stack 

ut något på var sida av ramarna, mellan 50-100mm på var sida så det skulle ge ett udda 

utseende och en detalj som man skulle reagera på. Den klädda sitsen togs bort för att ge 

plats åt asken med sin fina ådring och få bort det alltför formella uttrycket. På så vis 

återgick jag till mina grundtankar kring lekplatsen, gungbrädan och gungorna, samtidigt 

som jag återupptog enkelheten som fanns under min process i testmodellen. Se Fig. 23 

på nästa sida. Den klädda vajern togs bort då den inte alls blev som jag förväntat mig 

och gav ett rörigt uttryck. För att behålla lädret i utformningen, ge mer värme och en 

detalj till sittmöbeln kläddes ovansidan av gavelramen med en läderremsa. Se Fig. 24 på 

sida 26. 
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Fig.21: Formmodellen på plats i huvudentrén, dock 
utan klädda vajrar. 

Fig.22: Längre sits som 
sticker utanför ramen 
och 40x20mm ram. 

Fig.23: Bänken utan sits. 
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3.5 Prototypframtagning 

 

 

 

 

 

Fig.25: Ritning som skickades till produktion. 

Fig.24: Läderdetalj på ramen. 
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Fig.26: Ritning som skickades till produktion. 

Fig.27: Bilder från montering av bänk. 
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3.6 Slutresultat 

 

 

De slutliga huvudmaterialen blev: klarlackat stål, vitsåpad ask och naturgarvat läder. 

Fig.28: Produktbilder av UNIFY. 
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3.7 Analys 
Frågeställningen inför detta projekt var; hur kan jag skapa en interaktionsmöbel som 

uppmuntrar till spontana möten mellan människor i en offentlig miljö? 

Jag har gjort en ansats att försöka besvarat den genom att skapa en situationsspecifik 

sittmöbel som med sin utformning lockar till interaktion och som i interaktionen ger 

användaren en överraskande och oväntad upplevelse; bänken rör på sig. I denna 

oväntade händelse kommer människor mötas, människor som är i samma situation, som 

har något gemensamt. Mötet behöver inte bara vara något samtal, det kan vara ett leende 

eller en snabb ögonkontakt. Mötet behöver inte heller leda till en livslång vänskap, det 

kan vara ett avbrott ifrån vardagen, en ögonblick av barndomens lekfullhet. Men jag har 

en tes om att vi i just detta ögonblick av överraskningsmoment, lekfullhet och avbrott 

från vardagens rutiner låter oss vara mer spontana. Vi öppnar ögonen och får tillfälle att 

ta in ny information, få nya erfarenheter och kunskaper.  

 

Under min process har jag försökt förhålla mig till de teorier och metoder nämnts 

tidigare i rapporten. De har varit en grund för mina egna teser och tankar kring hur 

frågeställningen skulle kunna besvaras. Upplevelsen av möbeln har stått i fokus, den ska 

både se och kännas spännande. Se spännande ut för att locka användaren och kännas 

spännande då användaren brukar den. För att komma fram till slutresultatet har jag hela 

tiden försökt hålla en dialog med den potentiella användaren för att få svar på frågor 

samt feedback på formgivningen. Dem har varit en tillgång och ett bra sätt att komma 

framåt på.  

Att arbeta i full skala och kunna testa funktionen har varit en viktig del i processen, men 

det hade varit bra om formmodellen byggts med stålram, då hade man kunnat testa på 

både form och funktion i ett. Träet som användes i formmodellen betedde sig 

annorlunda jämför med stålet. Det gör att slutkonstruktionen kanske hade haft andra 

dimensioner och utseende än vad det nu har.  

När det gäller materialvalen har jag varit begränsad till vad Källemo har att erbjuda för 

material. Dock har inte denna begränsning varit något hinder eftersom de jobbar väldigt 

brett och har flertalet underleverantörer. I största möjliga mån har jag försökt välja 

material som är producerade i närheten, men det har varit svårt, därför fick jag begränsa 

mig till Europa. 
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• Asken är FSC-märkt och odlad i södra Europa 

• Stålet är återvunnet stål från ett finskt företag, men råvaran är svensk  

• Lädret är från svenska Tärnsjö Garveri och vegetabiliskt garvat43 

Dessa tre material är mina huvudmaterial och jag har försökt välja så hållbara material 

som möjligt i förhållande till min formgivning. Exempelvis jobbar leverantören Tärnsjö 

Garveri endast med biprodukter från lokala slakterier44, de har två ECO certifikat; ett för 

att deras läder är 100% organiska och ett för att deras läder är helt fria från skadliga 

ämnen45 samt att de har all tillverkning i Sverige.  

 

För att förlänga livslängden på produkten har jag valt en konstruktion som går att ta 

isär, vilket gör att delar är utbytbara. Dessutom är inga material blandade utan alla 

material går att separera från varandra, det blir därför enklare att återvinna materialen.  

Om min möbel skulle börja tillverkas skulle det bli på efterfrågan, det är ingen möbel 

som skulle massproduceras och finnas på stora lager. I en förlängning tänker jag att jag 

skulle kunna arbeta fram en kollektion av ytbehandlingar och eventuellt klädslar i tyg 

och läder att välja bland. Sittmöbeln ska kunna anpassas till den miljö den ska stå i; man 

ska kunna välja vilken klädsel man vill ha på ovansida ramen och vilken ytbehandling 

man vill ha på metallen och träet från den kollektion jag då arbetat fram.  

 

Under projektet har jag tampats med tankar kring huruvida min interaktionsmöbel är 

platsspecifik eller ej. Ju längre jag kommit i arbetet desto mer har jag förstått att den 

inte är det. Det är inte platsen som jag utgått ifrån i mitt arbete utan situationen på en 

plats, vilket gör mitt projekt situationsspecifikt. I framtiden har jag förhoppningar om 

att kunna placera ut möbeln på en plats där möten kan ske och under en tid testa den och 

se om mina teser stämmer. Om rummet möbeln placeras i kommer få den känsla som 

jag vill att det ska få, en känsla som skapar nyfikenhet, lekfullhet och närhet. Vid 

utplaceringen av möbeln behöver jag också gå tillbaka till de metoder jag studerat 

gällande hur möbeln förhåller sig till rummet och de andra inredningsenheterna som 

redan finns i rummet. Men eftersom det är det situationsspecifika jag slutligen lade mer 

vikt på har jag fått lägga det platsspecifika åt sidan. Dock fick jag användning för 

metoderna då jag placerade ut formmodellen för fotografering och förhoppningsvis 

                                                
43 http://tarnsjogarveri.com/wip/en/leather/tanning/, hämtat 160404 
44 http://tarnsjogarveri.com/wip/en/about/processing/rawmaterial/, hämtat 160404 
45 http://tarnsjogarveri.com/wip/en/about/environment/certificates/, hämtat 160404  
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kommer jag även få det om jag arbetar vidare med möbeln genom att testa den på andra 

platser. 

Lekfullheten min möbel skapar är något jag behövt tänka på när det gäller konstruktion. 

Vad händer om en ”lekfull vuxen” får för sig att gunga kraftigt på bänken? Det fick jag 

lösa genom att korta vajrarna som bänken hänger i, vilket skapar en mindre rörelse, 

samt arbeta med stabiliteten i underredet. 

 
4. Diskussion 

I mitt problemområde tog jag upp det individualistiska samhället. Att jag tycker  

vårt samhälle blir allt mer individualistiskt. Vi tänker bara på oss själva hela tiden. Trots 

det vill vi och behöver känna delaktighet, det är ett behov vi alla har. Känslan man hade 

på lekplatsen som liten, eller den känslan man får av att se tillbaka på den tiden, vill jag 

kalla tillbaka. En känsla av nyfikenhet, lekfullhet, närhet, spontanitet och gemenskap, 

oavsett om man känner varandra eller ej. Skulle vi bli mer inkluderande och strunta i de 

sociala normer vi oundvikligt hamnat i? Det är en fråga jag kanske kommer kunna svara 

på i framtiden, då möbeln har testats och observerats i dess rätta miljö. En väntsal, en 

arbetsplats eller en busshållplats; platser där människor möts, men ändå inte möts. För 

ett möte kan vara allt ifrån att passera någon på trottoaren och få ett ögonblicks 

ögonkontakt till att träffa sin barndomsvän över en lunch. Oavsett är jag övertygad om 

att dessa möten mellan människor är viktiga för den personliga utvecklingen. 

 

Åter till min interaktionsmöbel, platsen som möbeln placeras på kan vara en del av 

någons vardag, en plats som denna person besöker eller passerar varje dag. Om jag då 

placerar min möbel på denna plats, kommer även möbeln bli en del av vardagen och ens 

rutiner? Kommer den då förlora sitt syfte, att skapa möten från ett överrraskande 

moment? Rörelsen i bänken kommer ju bara vara överraskande en enda gång. Men den 

första gången man interagerar med bänken kanske man sitter bredvid en som använt den 

fler gånger, denna personen kan då lite förväntansfullt se reaktionen på den som aldrig 

tidigare upplevt bänkens rörelse. Vilket kan bli ett roande ögonblick.  

Med tanke på att möbeln snabbt kan förlora sitt egentliga syfte för enskilda individer 

kanske en plats där ännu fler människor är i omlopp skulle passa. Samtidigt har min 

möbel också ett grundsyfte, att vara en sittmöbel och det syftet förlorar den aldrig. Är 
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den även en del av personers vardag blir den något man associerar till och skapar 

minnen kring, viket är en fin egenskap som ger mervärde.  

Om en vidareutveckling skulle ske, kanske det krävs en variant av möbeln som klarar en 

utomhusmiljö. Då skulle andra material behöva arbetas fram och så vidare. 

Min artefakt kanske inte alltid kommer få människor att mötas, men den kommer i alla 

fall få människor att komma ur vardagsbubblan och få en lekfull paus. 

 

Genom detta projekt har jag utvecklat min analytiska förmåga, min metod att driva ett 

projekt framåt samt processen att samarbeta med ett etablerat möbelföretag. Att få se en 

artefakt växa fram, under de 18 veckor projektet pågått, har varit motiverande. Trots 

diverse farthinder på vägen blev det ändå ett resultat, ett resultat som jag inte ser som 

någon slutpunkt utan något att arbeta vidare med och utveckla i framtiden.  

Med min interaktionsmöbel Unify hoppas jag kunna ge hopp om ett mindre 

individualistiskt leverne, där människor möts och ger varandra glädje, nya erfarenheter 

och ny kunskap. 
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Bilagor 
Bilaga A – Anteckningar från observationer av sittandet på 
offentliga platser 
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Bilaga B – Svar på frågor till studenter 
1.  Jag möter väldigt ofta främmande människor i den största byggnaden, 

vilket kallas K-huset. Väldigt mycket flöde av människor under dagen 
men särskilt runt lunchtid.  

2.  Man går mest förbi varandra, inte mer kontakt än så haha!  
3.  Jag hade kunnat prata om vädret, om det sker något som båda kan relatera 

till, lite beroende på vilket humör jag är på. Man kan försöka hitta 
sammanlänkade komponenter som gör att man kan starta ett samtal. 

 

1.  Oftast träffar man dem på Pressbyrån på eftermiddagen när det är 
kaffepaus från bibblan! 

2.  Man träffas i butiken och snackar lite eller ses utanför på väg därifrån. 
3.  Antingen om man sitter i samma situation t.ex. om bussen man ska ta är 

försenad eller om man är uttråkad och vill snacka lite. 
 
1. Biblioteket 
2. Man går mest förbi varandra.  
3. Att det händer något plötsligt som får en att skratta eller börja prata om 

det. 
 

1.  Antingen är det i K-huset eftersom det är där vi har i stort sett alla 
föreläsningar eller biblioteket. 

2.  Man kollar lite på varandra och ler men man säger inget till varandra. 
3.  Man kanske frågar vilket program den andra läser eller pratar om vädret. 

 

1.  Räknas Sivans46 som universitet? I så fall är det där. Annars är den gången 
jag träffat och pratat med mest nya människor på amår-mässan. Sen 
självklart i korridorerna, i micro-kön osv, men då pratar man inte.  

2.  På sivans, speciellt i kön in är alla vänner! Då kan man få massa vänner - 
men sen är det glömt. Samma sak på mässor; då pratar man med företag, 
andra elever osv men även där väldigt ytligt. I korridorerna möter man 
massa människor men inte då ofta man faktiskt pratar med någon man inte 
känner.  

3.  Om jag sitter på samma bänk som någon jag inte känner - för att börja 
prata måste det hända något. Kanske något lite kul som gör att man börjar 
fnittra eller så. Jag måste även ha ett intresse att börja prata med personen 
- humör osv spelar ju in. 

 
1.  I sivans kön, en lördags kväll och tagget är extremt (det inte regnar).  
2.  Mötet är nog förmodligen väldigt kul och jag tror definitivt att det uppstår 

många och intressanta diskussioner. 
3.  Kanske om vi läser samma bok (inte för att jag läser så ofta) eller när man 

känner att man har något gemensamt med personen. Hen kanske har 
extremt fina skor på sig eller är väldigt fin i håret. 

 
 

                                                
46 Sivans är en studentpub på Linnéuniversitetets campusområde. 



  
 

III 

1.  I kön till mikrovågsugnarna vid lunchtid. 
2.  Förmodligen lite smått kallprat om oväsentliga saker. 
3.  Anledningen har oftast att göra med att någon av ugnarna är trasiga eller 

fråga om det är ledig och vem som är näst på tur. 
 
1.  I kön till mikron när man ska värma mat. 
2.  Kan komma att prata om vilken ugn som är ledig, att någon är dålig 

kanske till och med vad den har för mat.  
3.  Hmm om den kanske hade på sig någon speciell klädsel eller något som 

jag skulle tycka vara snyggt och som jag då skulle vilja få reda på vart 
han/hon har köpt det. 

 
1.  Sivans kön!! eller i baren. 
2.  Diskuterar om det är mycket folk ute ikväll eller vad den andra dricker 

eller pluggar för något. 
3.  Vädret!! Värsta man kan prata om MEN funkar ALLTID! 
 
Efter att jag ställt frågorna och tagit emot svaren valde jag att ställa en följdfråga på  
fråga ett. Detta eftersom många svarade ”Sivans” vilket är något som inte tillhör 
universitetet. Jag ställde följdfrågan: 

 
Om du måste välja en plats på universitetesområdet? 

 
Då svarade de K-huset eller kön till micron. 
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