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Abstrakt 

Stolen – en designpedagogisk undersökning om det konstruerande sittandet. 

The Chair - A design pedagogical study on the construction of sitting 

Examensarbetets frågeställning är: Går det att tänka utanför stolens ramar om man själv får 

bygga en efter sitt eget sittande? Syftet med studien har varit att genom designpedagogiska 

metoder undersöka ”sittande” och vilka tankar som finns kring sittande. Samt se till hur stolen 

är medskapare av genus och normer i samhället.  

Undersökningen gjordes tillsammans med sex deltagare som alla fick bygga en stol utifrån sin 

egen kropp. Dessa stolar kom sedan att användas som del i gestaltningen för att påvisa att 

ingen kropp passar in i normen för hur standardstolar ser ut i dag. I resultat och tolkning 

diskuteras hur människor är ”intvingade” i strukturer av sittande i olika miljöer trots att 

människans naturliga plats egentligen inte är sittandes på en stol.   

Examensarbetets gestaltade del bestod dels av de sex stolarna från undersökningen dels 

egengjorda stolar av mig. Jag tillförde även andra element under processen av byggandet för 

att förstärka bilden av en klassrumsmiljö där ingen stol skulle vara den andra lik om eleven 

själv fick bygga.  

   

Nyckelord (sve): Normer, strukturer, konstruerat, sittande, design, designpedagogik, möbel, 

stol 

Nyckelord (eng): Norms, structures, constructed, sitting, design, designeducation, furniture, 

chair 
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Inledning  

 

Introduktion 

Jag intresserade mig någonstans under min utbildning till bildpedagog för stolen. Min syn på 

den har genom åren förändrats och satt mig på plats. Själv sitter jag gärna på golvet men det 

är enligt sittandenormen inte rätt, för helst ska man sitta på en stol eller stå. När jag sätter mig 

på golvet där det finns en stol i närheten får jag ofta kommentaren ”Det finns en stol där, ska 

du inte sätta dig på den? Är det verkligen skönt att sitta sådär?” Jag brukar då säga att jag 

tycker om att sitta på golvet och så får jag en konstig blick. Det kanske är därför som jag ville 

skriva om stolen och dess påverkan på människan i vardagen, den finns alltid där men 

används oftast oreflekterat. Det är där jag började mitt designpedagogiska undersökande: i 

stolen och sittandet.  

När jag var ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU, eller praktik) i början av min 

utbildning hade jag en genomgång av designhistorien, där det visade sig att eleverna hade stor 

kännedom om de designstolar som jag visade upp: de hade sådana hemma. Det är först efteråt 

som jag har förstått varför jag blev provocerad, jag kände mig underlägsen. Jag kanske 

tillhörde arbetarklassen, men hundratals poäng vid högskolan har nu gjort mig till medelklass. 

Jag som läst både konst och design kände mig ändå underlägsen dessa 14-åringar när de med 

en sådan självklarhet visste vad det var för stolar jag pratade om. De tillhörde en medelklass 

som hade smakbegreppet nära tillhands.  

 

Jag har under skrivandets gång fått ett problematiskt förhållande till stolen, jag har fått svårt 

att sitta. Under kursen Design och lärande läste jag en text av Zandra Ahl och Emma Olsson 

där de skrev något som jag fortfarande minns ”Makt vill sällan synliggöra sig själv, för när 

den syns går den att förändra och förminska”.
1
 Därför är det viktigt att jag som blivande lärare 

är medveten om detta för att kunna göra en förändring och ge eleverna sådana glasögon så att 

även de kan få syn på de olika maktstrukturerna som finns i samhället. Jag vill med hjälp av 

normkritiska glasögon få fram sätt att ifrågasätta det förgivandetagna i sittandet.  

 

                                                             
1 Ahl, Zandra & Olsson, Emma (2001), Svensk smak: myter om den moderna formen, Stockholm: Ordfront, s. 24. 
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Bakgrund 

I begynnelsen var det de som hade makten som satt, att sitta var tidigt en symbol för att skilja 

mellan högt och lågt.
2
 Att sitta på saker var något som uppfanns för att komma bort från 

golvet. Den civiliserade människan, den västerländska överklassen, de som hade pengar 

skulle likt djuren inte sitta på golvet, stolen blev ett tecken för makt.
3
  

Stolen är något som introduceras för barn när de börjar i skolan, det är där de lär sig att bli 

vuxna, för vuxna sitter hellre än står. Barn i skolan ska sitta stilla och lyssna. Därför är det för 

mig som blivande lärare intressant att titta på just fenomenet stol, en möbel på fyra ben som 

finns i varje rum där undervisning pågår enligt västerländsk tradition. Rummet där det enligt 

traditionen är läraren som har makten och barnen/ungdomarna förväntas sitta tysta och lyssna 

på vad pedagogen har att säga.  

Det är skillnad på stolar och ofta när man kommer in i ett rum, som klassrummet, kan lärarens 

stol skilja sig från elevens. Detta kan ses som en indikation på läraren har mer makt än 

eleven.
4
 Konsumtionsvaror, även stolar, är både reproducerande och återspeglar samhällets 

värderingar, vilket medför att den materiella världen som vi befinner oss i är medskapare i 

den kulturella och sociala verkligheten vi lever i. Därmed också medskapare av olika 

genusmönster.
5
 Linda Fagerström skriver att du utifrån ditt kön bemöter design i din vardag 

på olika sätt, den upplevs antingen som motsträvig eller som hjälpsam. Stolen har alltid något 

att säga; om ägaren, om den som konstruerat den eller om hur samhället ser ut.
6
 

Undersökningar har visat att om barn själva får välja stol väljer de den som är störst, även om 

den inte passar deras lilla kropp. De har lärt sig att en större stol signalerar mer makt.
7
 När 

människan flög upp i rymden första gången inreddes kapseln med en stol, även om man uppe 

i rymden inte har någon användning av den möbeln. Nästa gång tog man bort stolen, då den 

naturliga användningen försvann. Kanske kommer inredningen i våra hem en dag att vara 

                                                             
2 Jonsson, Lotta (red.), (1996), Stolar som talar – en designresa genom Sverige, Stockholm: Föreningen svensk 
form, s. 5-6. 
3 De Dampierre, Florens (2006), Chairs a history, USA: Harry.N.Abrams Inc, s. 7. 
4 http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan 2014-09-18 
5
 McIntyre Petersson, Magdalena (2010), Bara den inte blir rosa, Göteborg: Mara förlag, s. 12.  

6 Fagerström, Linda (2010), Kön, genus och design: om en designroll i förändring, Lund: Vulkan, s. 13 ; 
http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan 2014-09-18 
7 Cranz, Galen (1998), The Chair – rethinking culture, body and design, New York: Norton, s. 64. 

http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan%202014-09-18
http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan
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utan stolar, i den framtid då människan har insett att stolen inte behövs då våra kroppar inte är 

gjorda för att sitta.
8
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en designpedagogisk metod undersöka hur stolen kan 

uppfattas som upprätthållare av makt och normer. Jag vill göra min undersökning om stolen 

för att den haft och har en position som maktmöbel i vår miljö där även skolan ingår, en 

möbel som ofta används utan reflektion över vad den egentligen står för. Genom 

designpedagogiska metoder vill jag undersöka tankar kring sittandet på stolen i dag. 

Den perfekta stolen finns inte hävdar jag. Därför vill jag som blivande bildpedagog 

tillsammans med andra försöka få fram vad en stol kan vara och hur människor vill sitta om 

de själva får välja.  

Frågeställning 

- Går det att tänka utanför stolens ramar om man själv får bygga en efter sitt eget 

sittande? 

 

Empiri 

Min empiri utgår ifrån det designpedagogiska experiment som jag utförde. Jag analyserar 

objekt som sex deltagare byggde under en dag. Under experimentet valde jag att samla in svar 

skriftligt från mina deltagare för att få syn på deras tankar kring sittande och stolar.
9
 Jag ville 

även få en uppfattning om klasstillhörighet. En enkät delades ut och samtal genomfördes i 

samband med mitt experiment. Den information som jag samlade in skriftligt och muntligt 

användes för att ta min analys ett steg till, samt för att få mera information om deltagarna.  

Valet av just de objekten till analysen har att göra med att jag med min undersökning vill titta 

närmare på hur den enskilda personen ser på stolen som ting och hur personen utifrån sin egen 

kropp förhåller sig till objektet.  

 

                                                             
8
 Ibid., s. 64. 

9 Se bilaga 1 för enkäten och bilaga 2-6 för samtliga svar. 
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Urval och avgränsning  

 

Arbetet började i design, den som vi är omgiven av i vår vardag. Jag insåg snabbt att det blev 

för stort att undersöka alla möbler i den offentliga miljön så valet föll på stolen, då jag tänker 

att vi alla på ett eller annat sätt kan förhålla oss till den. Jag utförde mitt designpedagogiska 

experiment under en dag på Konstfack. Totalt medverkade sex personer i det 

designpedagogiska experimentet. Fem av deltagarna läste till bildpedagoger på Konstfack och 

en var utbildad glasblåsare från en annan skola.  

De fick under en dag bygga varsin stol och dessa sex färdiga stolar analyseras i uppsatsen och 

genom gestaltning. Jag analyserar även egna stolar som jag byggde under en workshopvecka, 

ledd av våra lärare i kursen Examensarbete design och lärande, då de ligger till grund för det 

designpedagogiska experimentet som jag sedan valde att utföra med deltagarna. Skolmiljön 

har väckt tankar och inspirerat denna studie även om jag sedan inte utnyttjade den under just 

min studie.  

Metod och tillvägagångssätt 

Min metod sprungen ur en workshopsvecka 

 

Under en höstvecka fick vi i uppgift av vår gestaltningshandledare i kursen för 

examensarbetet att ”bara göra”. Jag började då bygga, jag byggde stolar. Inte för att jag 

nödvändigtvis är bra på det, utan för att jag ville göra stolar efter min egen kropp eftersom jag 

finner det problematiskt att sitta rakt upp och ner på ”vanliga” stolar. Jag ville även undersöka 

om det går att tänka utanför stolens ramar vad gäller konstruktionen av en sittmöbel. 

Utgångspunkten för materialet var sådant som jag hittade på Konstfack, därefter började jag 

direkt att bygga utan att skissa eller ta reda på mer om hur materialet i sig fungerade. Min 

kropp blev mätverktyget som jag utgick ifrån. Det var som att jag och materialet samtalade 

med varandra under dessa dagar när mina idéer skulle visualiseras i sittbara stolar. Jag gjorde 

sammanlagt fyra stolar under dessa dagar, men bara tre av dem blev klara eftersom materialet 

i den sista stolen inte gick att arbeta med som jag ville. Jag jobbade i en slags hård 

isoleringsplast som inte gav mig det utrymme för form som jag ville åt. Denna metod att 

skissa i materialet tog jag sedan med mig och använde mig av i det designpedagogiska 

experimentet. När jag byggde den första stolen (Bild 1 och 4) utgick jag från att jag ofta vill 

sitta på golvet, med benen i kors. Stolen som jag byggde blev en illustration av den 

ställningen där sidobitarna är till för att ge stöd åt benen i skräddarställning. Stol två (Bild 2) 
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utgår ifrån en slappare ställning, där det kan vara skönt att ibland luta sig bakåt. Alla delar är 

sedan utmätta efter just min kroppslängd utan att jag använde mig av något måttband eller 

tumstock. Tredje dagen (Bild 3) fastnade jag mer för materialet och gjorde en stol som är skön 

att sitta på nära golvet, eftersom jag ofta tycker om att sitta på eller nära golvet. Den fjärde 

bilden (Bild 4) visar hur det ser ut när man sitter i den första stolen.  

                

             Bild 1.                          Bild 2. 

                

              Bild 3.                        Bild 4.  

 

Kvalitativ metod 

I min studie valde jag att arbeta med kvalitativa metoder som innefattar deltagande 

observation. Jag medverkade som ”lärare” under mitt pedagogiska experiment, jag vägledde 

och hjälpte till när det behövdes. Som deltagande observatör är det viktigt att vara medveten 

om sin egen position gentemot deltagarna, eftersom forskarens egen plats i den sociala 

rangskalan spelar roll för resultatet.
10

  

                                                             
10 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 92f. 
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Designpedagogiskt experiment 

Jag använder mig av benämningen designpedagogiskt experiment i min studie. Det är i 

princip samma sak som workshop men i en friare form. Att benämna det designpedagogiskt 

experiment är ett sätt att ta in design som arbetet har sin utgångspunkt i, och ordet experiment 

avser att vara friare i sitt uttryck och utförande än vad workshop är. Det handlar alltså om att 

genom experimentella metoder försöka få fram material för analysen.  

Mitt designpedagogiska experiment utfördes på Konstfack i ateljén där vi befunnit oss under 

hösten. En plats för skapande och arbete. Rummet var stort och hade en mängd olika platser 

där det var menat att man skulle agera och verka på olika sätt. Det designpedagogiska 

experimentet blev uppdelat i två olika moment. Det första och inledande momentet var ett där 

jag förberedde sittandet för deltagarna och det andra avslutande där deltagarna skulle bygga.  

Jag förberedde tillfället genom att placera ut sju stolar i en cirkelliknande form, med vissa 

avvikelser i placeringarna av stolarna. På dessa stolar fick sedan de sex deltagarna placera sig 

vartefter de kom till ateljén. Efter ett kort samtal gav jag deltagarna instruktioner om vad som 

skulle göras under dagen. De satte igång att bygga stolar efter sina egna kroppar utifrån de 

instruktioner jag gav dem. Byggandet avslutades med en genomgång där de fick berätta om 

sina tankar kring sittande och stolen de byggt. Experimentet avslutades med att alla fick fylla i 

en enkät med frågor kring stolar och egna erfarenheter kring dessa.  

 

Participatory design eller Co-design – ett sätt att jobba tillsammans 

Co-design handlar om att designern guidar andra att komma på lösningar tillsammans. Det 

kan ses som ett sätt att ge användaren av designen en möjlighet att säga sin mening. Det löser 

upp gränserna mellan själva designern och utförarna (deltagarna i mitt fall) och fungerar 

därmed gränsöverskridande, som ett sätt för utvecklare av design att mötas och förstå sin 

användare.
11

 Fokuset läggs på utförandet och processen istället för på designen i sig. I 

förlängningen leder detta till att slutresultatet blir lättare att acceptera för användaren, 

eftersom den gemensamma processen blir huvudsaken. Konsumenter av produkter vet i dag 

mer om design och har kommit att bli nästan experter, vilket ställer högre krav på 

användarvänligheten av produkterna. Det handlar om att skapa tillsammans utifrån 

                                                             
11

 Lupton, Ellen (2011). Graphic design thinking: beyond brainstorming. Princeton Architectural Press: New 
York. s. 96; http://en.wikipedia.org/wiki/Co-design; http://infodesign.com.au/wp-
content/uploads/ParticipatoryDesign.pdf 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Co-design
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användarens behov, att jobba i enkla material i det tidiga skedet av designprocessen för att 

visualisera sin idé. Att tillsammans komma fram till lösningar, samt att skapa en förståelse för 

dem som ska använda objektet så att det blir bättre mottaget.
12

 Det är så jag har valt att arbeta 

i min studie, genom att ta hjälp av andra för att lösa mina frågor om stolsdesign och hur den 

kan bli mera användarvänlig.  

 

Analysmetod 

Med hjälp av ett normkritiskt synsätt, inspirerad av normkritisk pedagogik, har jag velat 

synliggöra normer som finns kring sittande samt försökt att se hur dessa skulle kunna ”lösas 

upp”. Normer kring framför allt klass kommer att uppmärksammas. Även kön är en viktig 

aspekt, men eftersom mitt material är alltför begränsat för att säga något utförligare om detta 

berörs det inte lika mycket i analysen. 

 

Teori och tolkningsram 

Här nedan följer en beskrivning av de begrepp som jag har valt att använda mig av i analysen. 

Jag har framför allt valt att utgå ifrån normkritisk pedagogik men även använt mig av 

begreppen kön (i viss mån) och klass.  

Normkritisk pedagogik 

Denna tolkningsram använder jag för att synliggöra normer som finns, i mitt fall kring stolen 

och sittandet, för att man sedan ska kunna göra medvetna val och förändra. Normer skapas 

och omskapas av samhället och av oss själva hela tiden. Därför att det viktigt att vara 

medveten om dem för att kunna se och därigenom förändra dem.
13

  

Det handlar om att utmana normerna, med det innebär också att man måste titta på sig själv 

och hur man är medskapare av vissa normer. Att skapa nya berättelser, nya normer utmanar 

de existerande maktstrukturerna i samhället. Via nya tankesätt där normer synliggörs kan 

                                                             
12 Ibid. 
13

 Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.), (2010), Normkritisk pedagogik- makt, lärande för förändring, Uppsala: 
Uppsala universitet, s. 42.  
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således förändring ske.
14

 Om man medvetandegör normer kring stolen och sittandet genom 

exempelvis designpedagogiska experiment kan sittandet förhoppningsvis bli aktivt istället för 

passivt.  

 

Klass som begrepp 

 

Jag utgår bland annat ifrån Beverly Skeggs beskrivning av klass. Skeggs talar om 

respektabilitet, jag väljer att koppla det till klassbegreppet. Klass kan förstås genom vårt 

sociala liv, hur vi pratar, vad vi studerar och hur vi ser ut. De som inte når upp till normerna 

inom ramarna för detta är oftast de som strävar mest efter det. Det i sig är ett tecken på att 

klasskillnader existerar, ett sätt att säga vi och de ”andra”. Att inneha en högre klass i 

samhället är inte ett problem för den som föds in i det eller får det igenom sin position i 

samhället, men klass blir ett reellt problem för dem som befinner sig i de lägre klasserna då 

deras klasstillhörighet kan missgynna dem. 
15

  

Klass som begrepp behövs för att visa på att sociala skillnader har effekter på subjektet.
16

 De 

olika kategorierna som vi blir indelade i (kvinna, man, vit, m.m.) inverkar alla på varandra 

och har även en inverkan på begreppet klass.
17

 

Klass påverkar i hög grad hur du uppfattar dig själv som subjekt, därför är klass av vikt att ta 

med som analyskategori i samband med maktförhållanden.
18

 

 

 

Smak som begrepp 

 

I dagligt tal brukar det ibland heta ”Smakar det så kostar det”. Det finns ett klassystem som är 

baserat på smak på så sätt att de som tillhör en högre klass har makten att sätta normen för vad 

som är god smak och inte. I dagens designdebatt lyfter t.ex. Ahl och Olsson fram att maktens 

egen smak dominerar och har ett helhetsgrepp över det hela svenska formlandskapet.
19

 

”Förtryck skapas nämligen genom fastlåsandet av kunskap, genom att vissa maktfulla grupper 

                                                             
14

 Ibid., s. 49. 
15

 Skeggs, Beverly (2006), Att bli respektabel, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s. 9f. 
16 Ibid., s. 19f. 
17 Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red). (2010). Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social 

skiktning. Malmö: Liber AB. s. 37. 
18

 Ibid., s. 121. 
19 Ahl & Olsson (2001), s. 64.  
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bestämmer att enbart ett svar är rimligt, sant och riktigt. Och det är just när sådana fastlagda, 

naturliggjorda sanningar förskjuts och ifrågasätts som makten förlorar legitimitet.”
20

 Något 

förenklat skulle man kunna säga att god smak i formgivning är något som eftersträvas i 

samhället för att säga att du har det bättre, eller för att du ska passa in i mallen där just nu 

enkelhet och minimalism regerar.
21

  

 

Kön som begrepp 

 

Vi agerar varje dag utifrån vårt genus (det sociala könet som vi är tillskrivna), och genom 

detta blir vi också bemötta utifrån vad vi uppvisar. Det ger oss i förlängningen förutsättningar 

att verka i samhället och verkligheten.
22

 Därmed blir vi också inlåsta i positioner som är svåra 

att ta sig ur om vi inte är medvetna om hur normerna förtrycker oss. Du blir som person 

bekräftad av andra genom att du uppvisar den konstruerade uppfattning av könet du tillskrivs 

och därigenom kan du även uppfatta dig själv som subjekt.
23

 

Det finns ett genussystem i samhället (även kallat patriarkatet) som verkar förtryckande på 

vissa kategorier av människor, i detta fall är kvinnan underordnad mannen. Det medför i sig 

en bestämmandegrund för hur vi kan verka och vara i samhället.
24

  

Kunskap (om samhället, om livet), som Lena Gemzöe beskriver den, är den vetenskap som 

endast en liten del av mänskligheten har legitimerat vara den rätta genom historien. Det är 

alltså de som sitter på makten som bestämmer normen, vilket medför att de även bestämmer 

vad som är rätt kunskap och inte. För att kunna tillgodogöra sig kunskap krävs makt och den 

makten erhålls genom auktoritet. Kunskapen följer i sin tur hierarkierna i samhället, på så vis 

har mannens kunskap ansetts bättre än kvinnans.
25

 

 

 

 

                                                             
20 Ambjörnsson, Fanny (2006), Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur, s. 151.  
21

 Ahl & Olsson (2001), s. 21. 
22

 Edling & Liljefors (2010), s. 54f. 
23 Eriksson- Zetterqvist & Styhke (2007), s. 38. 
24

 Gemzöe, Lena (2002), Feminism, Stockholm: Bilda, s. 79f. 
25 Ibid., s. 129.  
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Tidigare forskning 

 

Karin Ehrnberger använder i sin magisteruppsats Design och genus – hur vi formger produkter 

och hur de formar oss ett kritiskt perspektiv på design. Hon visar hur design är kodad på sätt 

som inte alltid är lätt att uppfatta om man inte är medveten om det. Koder som tolkas olika 

beroende på klass, kön, etnicitet etc. Omgivningen styr oss omedvetet i och med att den är 

skapad utifrån någon annans intention. Ehrnberger menar att det är män som har konstruerat 

tillvaron med hjälp av värderingar som kommer ur patriarkatet. Vidare skriver hon om 

arkitektur, hur den har dominerats av manliga arkitekter och att man genom att synliggöra 

denna norm kan förändra samhället i stort. Traditionellt hemarbete har exempelvis befäst 

dikotomierna kvinna – man, och detta bidrar till hur design formar oss som individer. Normer 

hjälper till att skapa dessa skillnader och det är viktigt att få syn på dessa för att ha möjlighet 

att bryta dem. Genom att bryta med invanda tankesätt kring produkter och se hur de är 

medskapare av maktordningar i samhället kan strukturer ändras.
26

  

I boken Hus och rum för små barn tas Liz Ahlmans forskning upp som handlar om det 

”Förstolade barnet”. Ahlman skriver att stolen gör så att barnets kropp förstörs om det får sitta 

för passivt. Det hämmar kreativiteten och gör koncentrationen sämre. Stolen ger barn besvär 

med ryggar och huvudvärk, den passiviserar barns hållning och detta för att vuxna inte förstår 

konsekvenserna av att sitta stilla. Måla och teckna utförs bäst stående enligt Ahlman då 

motoriken blir avsevärt bättre. Vuxna måste ha ett friare tänkande kring möbler och låta barn 

vara barn så länge de kan för att inte förstöra sina kroppar på grund av stolen.
27

  

I ett kandidatarbete i Inredningsarkitektur och möbeldesign skriven av Erika Jones undersöks 

kroppsspråk och möbler för att se om det går att få fram en utstrålning och identitet i möbler 

genom att utmana möbelns form. Metoden påminner om min då hon skissat i materialet för att 

få fram form. Jones har jobbat med att skapa en relation mellan människa och möbel där en 

karaktär har växt fram i formen.
28

 

 

                                                             
26

 Ehrnberger, Karin (2006), Design och genus – hur vi formger våra produkter och hur de formar oss. 
Examensarbete Institutionen för Industridesign, Konstfack. 
27 Lundahl, Gunilla (1995), Hus och rum för små barn. Stockholm: ARKUS, s. 21f. 
28

 Jones, Erika (2012), Kinesics – kroppsspråk i möbler. Examensarbete Institutionen för inredningsarkitektur, 
Konstfack. 
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Bearbetning och analys 

 

Beskrivning av det designpedagogiska experimentet 

Det designpedagogiska experimentet utfördes i en ateljé på Konstfack. Rummet är öppet och 

det finns arbetsstationer med bänkar och bord, en köksdel, en del med soffor och för tillfället, 

när experimentet utfördes, en del där man kan dreja. Det designpedagogiska experimentet 

delades upp i två delar.  

Del 1 – att sätta sig på en stol  

Jag började dagen med att ställa i ordning sju stolar, ett urval av de som fanns i ateljén. 

Stolarna ställdes i en deformerad cirkel som går att se på bilden nedan.  

 

Syftet med denna placering och de tillförda objekten på stolarna var för att se hur deltagarna i 

mitt designpedagogiska experiment skulle förhålla sig till sig själva och andra när de valde att 

placera sig på stolarna. Objekten på stolarna valdes slumpvis från material som fanns i ateljén. 

Deltagarna fick själva välja fritt vilken stol de ville sätta sig på när de kom. Två av deltagarna 

kom först och den ena placerade sig på stolen med kudde, till vänster på bilden, och den andra 

på den stol som jag hade placerat lite mer i mitten av cirkeln. När hon satte sig flyttade hon ut 

stolen från den mittenplacering som den var placerad i. Jag själv placerade mig på stolen som 
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är längst fram i bild till vänster, den med en annan stol väldigt nära. När de fyra andra 

deltagarna kom placerade de sig på de resterande stolarna, men alla flyttade lite på stolarna så 

att en mera cirkelformad cirkel skapades. Ingen ville sätta sig bredvid mig då det ansågs ”lite 

läskigt att sitta bredvid läraren”,
29

 som jag blev i detta experiment. Den sist anlända 

deltagaren fick sätta sig bredvid mig då det inte fanns någon annan stol ledig. Att valet av 

placering delvis berodde på hur stolarna stod och vad som fanns på dem framkom efter våra 

samtal.  

 

Del 2 - Bygg en stol 

Jag gav deltagarna instruktioner att de skulle bygga en stol efter hur de skulle vilja sitta när de 

sitter i ett klassrum och lyssnar eller jobbar. De skulle utgå ifrån sin egen kropp, hur den helst 

vill sitta för att det ska vara bekvämt. De fick inte skissa i förväg utan byggandet skulle ske 

spontant utifrån det material som de valde. De skulle alltså, på samma sätt som jag själv hade 

jobbat, ta hjälp av materialet för att försöka visa sin idé på tydligast sätt. Jag ville med detta 

arbetssätt att de skulle få fram en direkthet i process och slutresultat.  

Vi höll på i cirka tre timmar och avslutade med ett samtal om hur de tänkt kring utförandet 

och varför de hade byggt som de gjorde. Därefter hade vi ett samtal om stolar och hur de hade 

tänkt när de satte sig och varför de valde som de valde.  

 

Material – att såga eller inte såga 

I min egen workshop som hade ägt rum tidigare under hösten för att komma igång med 

gestaltningen till examensarbetet, utgick jag från material som jag samlat in från 

sopcontainrar på skolan och det material som fanns i vår ateljé. Idén om att använda 

materialet som fanns på plats tog jag med mig till det designpedagogiska experimentet som 

sedan utfördes. Ett urval av det material som fanns var trä, spånskivor, sågar, borrar, skruvar, 

skumgummi, plast, kartong och annat. Materialet kan ha haft betydelse för det slutgiltiga 

resultatet. Instruktionerna var att de skulle skissa i materialet och de flesta gjorde fullskaliga 

stolar som nästan gick att sitta på. Anvisningarna var också att de gärna fick bygga stort om 

de ville istället för småskaligt. Under själva byggprocessen gick jag runt och gav råd till dem 

                                                             
29 Citat från samtal under det designpedagogiska experimentet.  
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som behövde. I diskussionen efteråt samtalade vi om huruvida barn ska sitta på stolar eller 

inte. Flera av deltagarna var ense om att barn sitter bäst på golvet och att det är när barnen 

börjar i skolan som de tvingas sitta på stolar fastän det inte är naturligt för dem, menade 

deltagarna.
30

 En av deltagarna tyckte att det är tråkigt att sitta på golvet om andra sitter i 

soffan för då känner man sig utanför. Men om man skulle formgjuta stolar efter den egna 

kroppen skulle det nog heller inte bli så bra ”för de skulle säkert ändå bli obekväma efter ett 

tag”.
31

 

 

”Såhär vill jag sitta” 

I detta avsnitt visas de sex objekt som deltagarna byggde under det designpedagogiska 

experimentet, följt av svaren på frågorna ” Hur tänkte du?” och ”Varför gjorde du som du 

gjorde?” från frågeformuläret som jag delade ut under det designpedagogiska experimentet.  

 

Stol 1. Hur tänkte du? ”Jag tänkte på hur 

jag helst sitter när jag är hemma och utgick 

från det i min stol. Jag sitter gärna högt och 

med benen uppdragna och brukar bulla upp 

med kuddar kring mig så att jag hamnar som 

i en kokong typ.” Varför gjorde du som du 

gjorde? ”Jag valde ett material, kartong som 

jag kunde bygga snabbt med. Det känns 

enkelt och lätt att forma precis som man vill 

ha det.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Fältanteckningar från det pedagogiska experimentet. 
31 Ibid. 
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Stol 2. Hur tänkte du? ”Praktisk 

utgångspunkt utifrån hur jag själv sitter när 

jag arbetar.” Varför gjorde du som du 

gjorde? ”Minst arbete, med min 

sittställning som utgångspunkt.” 

   

        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stol 3. Hur tänkte du? ”Lite chill, 

bakåtlutad, avslappnad. Elever är lite för 

avslappnade, haha, not. Jag gillar att sitta 

bakåtlutad och körde på det a´la 

laminostyle”.
32

 Varför gjorde du som du 

gjorde? ”Jag vill alltid börja med en 

stomme och går vidare från det.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Lamino är namnet på en stol av Yngve Engström från 1956.  
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Stol 4. Hur tänkte du? ”Jag gillar att sitta 

med benen uppsatta på stolen, men då är 

oftast de flesta stolar för små i sittytan.” 

Varför gjorde du som du gjorde? 

”Därför valde jag att göra en stol med stor 

platt sittyta med ryggstöd. Viktigt är också 

att den är mjuk och snygg. Därför valde 

jag att använda skum och lägga tyg över.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stol 5. Hur tänkte du? ”Inspiration: 

Golvkudde, sittpuff, yoga/meditationspuff. 

Runt, runda former, mjukt, textil. Fast inte 

för mjukt. Lite traditionell pinnstol, fast 

utan ben. ”Varför gjorde du som du 

gjorde? Vill inte ha benen i 90 graders 

vinkel.” 
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Stol 6. Hur tänkte du? ”Jag ville ha en 

låg sittplats. Något som liknade hur jag 

sitter på en pilatesboll. Blev en pall.” 

Varför gjorde du som du gjorde? ”Jag 

ville bygga något ”riktigt”, något som var 

snyggt och som gick att sitta på. Jag ville 

ha något mjukt att sitta på och då använde 

jag mig av en slags skumplast som jag 

skar upp i remsor och ”vävde” sitsen med. 

Det liknade lädersitsar som jag sett. Det 

var väldigt uppslukande att bygga och jag 

ville inte sluta innan jag var nöjd. Den 

blev ganska snygg.”  

 

 

 

 

Enkätsvaren till stolarna  

Då svaren på fråga ett och två redovisats ovan följer nu de svar som finns på de resterande 

frågorna i enkäten. Redovisningen kommer att ske utifrån numreringen på stolarna alltså från 

stol nummer ett till stol nummer fem. Att stol nummer sex inte redovisas beror på att den 

enkäten aldrig blev inlämnad till mig. Där har jag i efterhand mailat om svaren till fråga ett 

och två. Jag har valt att inte redovisa alla svar ordagrant i min uppsats. Men de finns att se i 

bilaga 2 till 6 där stol 1 är bilaga 2, stol 2 är bilaga 3 osv.   

 

Sitta fint 

De flesta deltagarna (fem av sex) säger sig tillhöra medelklass och alla studerar på Konstfack, 

i och med det tänker jag att de kan göra medvetna val då det kommer till designen.
33

 Det är 

välkänt att studenterna vid Sveriges Konst- och designutbildningar kommer ifrån en ofta 

välutbildad homogen medelklass. Designen av den egentillverkade stolen var viktig för 

                                                             
33 Skeggs (2006), s. 9. 
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många av deltagarna, vilket framkom genom de materialval som de gjorde. Inledningsvis 

påpekade jag att designen inte var av lika vikt som att det visuellt skulle gå att se hur de ville 

sitta. Jag var ute efter att de skulle skissa i materialet så att deras idé om sitt eget sittande 

skulle bli synliggjort på bästa sätt. Hälften av deltagarna hade ”designstolar” hemma, min 

definition av detta innefattade alltså ”klassiska” designstolar av exempelvis Carl Malmsten. 

Alla stolar är givetvis designade av någon, men det var de stolar som uttrycker den ”goda 

smaken” som jag var ute efter. Av de svar som jag samlade in framkom det att många av 

deltagarna hade sådana stolar hemma. Svaren gav mig en indikation att alla definierade sig 

själva som medelklass, två av deltagarna valde definitionen arbetarklass/medelklass. Om man 

menar att klass handlar om ekonomisk trygghet är alla deltagarna på väg in i medelklass då 

alla studerat på högskolan och snart är färdiga bildpedagoger. Åldersmässigt var deltagarna 

kring 25 år och över, vilket också kan vara en indikation på att högre status kan ha uppnåtts 

genom arbete.  

Missnöje uttrycktes både under det designpedagogiska experimentet och i enkätsvaren när 

designen av den egna stolen inte blev det förväntade, och material användes för att ”pynta” 

stolarna så att de skulle bli finare. De flesta deltagarna var kvinnor, vilket jag tror avspeglar 

sig i hur stolarna blev i slutändan. Det finns en förväntan på dig som kvinna att du ska agera 

på ett visst sätt.
34

  Kvinnorna i detta designpedagogiska experiment valde tyger och annat 

material för att få fram sitt slutgiltiga resultat, men inte för att det nödvändigtvis hade något 

med konstruktionen att göra. Detta hade endast en estetisk effekt, det skulle ”se snyggt ut” 

som en av deltagarna uttryckte det. Det inverkade säkert också att många av dem studerade 

design och hade kännedom om vad som är ”god smak” enligt estetiska normer i samhället.
35

 

Mannen i detta designpedagogiska experiment ställde sig ganska likgiltig till estetiken i sitt 

slutgiltiga resultat. I enkäten svarade han att design är viktigt men ergonomin är viktigare.  

Se på sittandet med normkritiska glasögon 

Att ”ta på sig normkritiska glasögon” för att få en annan syn på sittandet och på de stolar som 

skapades i det designpedagogiska experimentet är inte helt lätt. Det handlar lika mycket om 

att se hur det har sett ut i historien och vilka som har tillträde till vilka stolar utifrån 

maktposition och/eller kön.
36

 Men utifrån den traditionella normen för hur en stol ska se ut, att 

                                                             
34 Edling & Liljefors (2010), s. 54f. 
35

 Ahl & Olsson (2001), s. 64. 
36 Ambjörnsson, Fanny (2006), s. 47. 
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den ska ha fyra ben, en sittyta och ett ryggstöd, så blev resultatet av deltagarnas experiment 

normativt. 

Sittredskap finns överallt omkring oss i vår vardag, överallt där samtal pågår. Att sitta är en 

funktion som alltid behövs då dagens människa har gjort sig beroende utav den.
37

 Men genom 

att ifrågasätta sittandet och de normer som finns kring detta kan en diskussion skapas, 

strukturer synliggöras och således förändras. Att ha ett öppet samtal om det i grupp som jag 

hade i mitt designpedagogiska experiment kan förhoppningsvis få andra att öppna upp ögonen 

och se samhället med andra glasögon och börja agera. Att bygga en stol efter sin egen kropp 

kan synliggöra hur en stol egentligen ser ut och vad den är och gör. Bromseth och Darj skriver 

att normer skapas och omskapas hela tiden av det omgivande samhället och människan. 

Därför kan samtal kring och byggande av stolen synliggöra dessa och därmed också kanske 

ställa dem på sin spets.
38

 Stolen blir en normerande möbel om den inte passar just din kropp, 

då stolen inte alltid är bekväm utifrån din kropp och sittställning. Det går kanske att säga att 

normen för en stol blev synliggjord i mitt designpedagogiska experiment och tillsammans 

skapade vi en bild av vad en stol är och förväntas vara. Vi kom i samtalet efteråt fram till att 

det inte finns en perfekt stol och på så sätt synliggjorde vi gemensamt en norm om vad en stol 

är; något som ska sittas på. Samtidigt blev utfallet i experimentet väldigt olika stolar, vilket 

visar på ett motstånd mot den norm som råder om stolar att en stol ska passa alla kroppar. Det 

var många som ansåg att stolar behöver vara ”snygga” enligt enkätsvaren, i det svaret skulle 

man kunna utläsa att det finns en norm om att det är behövligt med en snygg yta för att 

slutresultatet ska vara till belåtenhet.  

 

Hur sitter du?  

Deltagarnas egenbyggda stolar uppfyllde idén om hur en stol bör se ut. De flesta stolarna har 

fyra ben, en sittyta och många av dem har ett ryggstöd att luta sig emot.  Att detta blev 

resultatet berodde kanske på hur jag valde att presentera uppgiften; ”Du ska bygga en stol 

utifrån hur din egen kropp vill sitta”.  

Utifrån deltagarnas svar i samtal och enkäter är en bra stol något som är bekvämt. Den ska 

gärna se inbjudande ut, passa alla kroppstyper och den ska vara flexibel. Det framkom även 

                                                             
37

 Jonson (1996), s. 5f.  
38 Bromseth & Darj (red.), (2010), s. 42. 
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att det är viktigt att stolen är snygg eftersom designen enligt vissa deltagare har stor relevans 

för intrycket av stolens bekvämlighet.  

Tolkning av resultat 

Normerna i samhället medverkar till att ”sätta människor på plats”. Så vad uttryckte då mina 

deltagare för synpunkter på stolar och sittande? Flera av deltagarna valde att vaddera sina 

stolar vilket indikerar att om man själv får välja hur man ska sitta så vill man helst sitta på en 

vadderad stol, ”då slipper man träsmaken i baken”, som en av deltagarna uttryckte sig.  

Det är inte skönt att sitta länge på en stol, så varför finns det då exempelvis inte bättre 

framtagna stolar i skolan för elever som dag ut och dag in ska sitta på dessa stolar och ta in 

kunskap? Dagens sittande är i hög grad konstruerat i och genom institutioner som skolan. Det 

är svårt att nå tänkandet om hur ett alternativt sittande skulle kunna se ut eftersom stolen som 

möbel är vedertagen i dagens samhälle. Genom att jag i början av mitt designpedagogiska 

experiment sa att deltagarna skulle bygga en stol efter hur de själva ville sitta sattes ribban för 

att det i slutändan skulle bli något som efterliknade en stol. Hade jag istället valt att lägga 

fram det på ett annat sätt och utelämnat ordet stol kanske jag har fått ett helt annat resultat. En 

icke-stol eller sex deltagare som helt frankt satt sig på golvet i ett slags motståndssittande.  

Vi är alla, så även jag, medskapare i det samhälle som vi lever i och därav även medskapare i 

det normerande sittandet.
39

 Vi har redan som små lärt oss att att stolen ska sittas på. Därför 

kan det vara svårt att tänka utanför stolens ramar när det kommer till alternativa sätt att sitta i 

olika miljöer. Men kanske finns det en liten förhoppning om man ser undersökningens ”Stol 

5”. Det är en stol som är nära golvet då upphovskvinnan inte ville sitta med benen i 90 graders 

vinkel. Alla de andra stolarna hade ben så att de skulle komma en bit från marken, precis som 

dagens stolar ser ut i de flesta rum.  

Design var viktigt för att det ska se snyggt ut kom deltagarna i det designpedagogiska 

experimentet fram till, man vill inte ha vad som helst i rummet/hemmet. Det ska även vara 

ergonomiskt och skönt, inte endast designat för ögat utan även för att kroppen ska må bra.  

                                                             
39 McIntyre (2010), s. 12.  
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Normstolen 

Det går inte att skapa en perfekt stol då alla kroppar ser olika ut, för desto mer standardiserad 

en stol är desto mera onormal känner du dig som människa om du inte tycker att den är skön 

att sitta på. Normen för stolen gör att de som inte passar in i den känner sig onormala.
40

 En 

stol är inte anpassad efter den egna kroppen, ingen av deltagarna nöjde sig med den stol de 

satt på från början. Deltagarna gjorde alla om stolen till sin egen, genom att bygga och genom 

sina förklaringar i det efterföljande samtalet. Där förklaringar som ”jag vill sitta nära golvet”, 

”jag vill kunna luta mig tillbaka” och ”jag vill sitta som i en kokong, uppbullad bland 

kuddar”
41

 gav svar på vad en stol kan vara om man får bygga en själv. Ingen av de sex 

stolarna som deltagarna byggde liknar varandra, mer än i grundidén om vad en stol är då vi 

alla suttit på stolar genom hela livet. Men i utförandets slutskede skiljer sig designen åt då 

ingen kropp är den andra lik. I diskussionen efter att stolarna byggts klara kom vi fram till att 

ingen av oss har en normkropp, en kropp som passar in i normen och Den kropp som 

”normstolen” är byggd efter. Möjligtvis är stolen en förlegad designprodukt när kroppen 

börjar förlora muskler av allt stillasittande.  

 

Att sätta sig på en stol i ett rum 

Att jag vid experimenttillfället valde att placera ut stolarna strategiskt innan deltagarna kom in 

i rummet påverkade dem. Detta förstod jag efter samtalet vi hade i direkt anslutning till 

placeringen. Jag som lärare har i denna del makt bestämma hur deltagarna ska placera sig då 

stolarnas placering och attribut var förbestämda av mig. Att jag tidigt valde att placera mig på 

en av stolarna där en annan stol stod väldigt nära min gjorde deltagarna osäkra. Ingen ville 

sätta sig på stolen som var nära mig. Vid detta tillfälle var det endast jag som hade agendan 

för vad dagen skulle innebära.  

Det spelar alltså roll hur stolar är placerade i ett rum du träder in i. Det kan hjälpa till att skapa 

osäkerhet eller signalera makt för dem som kommer in i rummet. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara i ett klassrum där lärarens stol är framme vid tavlan och elevernas stolar är 

placerade i rader framför denna.  Att sitta lägre eller på obekvämare stolar signalerar 

                                                             
40

 Fiell, Charlotte & Peter (2005),  1000 Chairs. Köln: Taschen, s. 7. 
41 Se bilaga 2-6 för enkätsvaren. 
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underkastelse i det normerande klassrummet. Att lära elever att se normstrukturer är en del 

som jag kommer att ta med mig utav min undersökning som pedagog.  

Slutdiskussion 

 

Stolen i skolan och makt 

När du börjar i första klass får du inte längre sitta på golvet och leka. Det är där det börjar. Du 

ska sätta dig, rak i ryggen på stolen vid bordet/bänken. Stolen finns där som ett verktyg för att 

du ska kunna sitta stilla och ta in kunskap.
42

 Stolen i skolan blir ett verktyg för uppfostran där 

du snabbt lär dig att du inte får vicka på den för att du kan ramla och slå dig. Ett verktyg för 

att pedagogen ska ha dig under uppsikt.  

Strukturer av makt finns överallt, de är så att säga produktiva men även förtryckande. Vi kan 

inte existera utanför dessa strukturer. Underkastelse och disciplin är makten som påförts dig 

när du första gången börjar skolan och tvingas sätta dig i skolbänken och vara tyst. Du sätts på 

plats, du tvingas in i ett system av makt. En makt som kan vara tillfredställande om du 

behärskar och kan utnyttja situationen.
43

 Skolan lär barnet att bli vuxen och rättas in i ledet av 

år då skolan är din plats där du ska sitta still och lyssna. Detta sätt att sitta i rader och led 

skapar maktförhållanden mellan lärare och elever där läraren har en auktoritär position 

gentemot eleverna.
44

 Det hämmar utbyte elever emellan och skapar en mindre kreativ miljö. 

Det här jag skriver ovan, bygger på principen av hur ett klassrum i skolan har sett ut, på en 

vedertagen bild som många har av skolan. I dag finns det givetvis andra sätt att möblera 

klassrum och katederundervisning är en omdiskuterad tradition, med både förespråkare och 

avståndstagare.  

När jag började min undersökning tänkte jag på möbler, men jag hamnade i stolen. Det har 

gjort mig väldigt medveten om hur jag själv sitter, hur andra sitter, hur andra inte sitter eller 

varför man sitter. Genom det designpedagogiska experimentet jag utförde öppnades mina 

ögon för att det inte finns en normstol, det är få som passar in i mallen för hur samhället har 

designat sittandet i dag. Om barns naturliga mönster inte innebär att sitta ned, stilla, vad 

händer då när en vuxen person säger åt dem att sitta ordentligt på stolen? Varför tvingas vi in i 

strukturer där golvsittande inte är accepterat?  

                                                             
42 Jonsson (red.), (1996), s. 6. 
43

 Ambjörnsson (2006), s. 47.  
44 Cranz (1998), s. 60. 
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Vidare studier 

Att göra ett designpedagogiskt experiment öppnade upp tankar och idéer för mig kring hur jag 

skulle kunna ta detta vidare till en workshop med elever i skolan där jag som lärare skulle 

kunna genomföra detta. I en sådan situation skulle jag utifrån material som vi har tillgång till 

be elever bygga stolar utifrån hur de vill sitta själva om de skulle få välja, till exempel i 

bildsalen. Jag tror att detta skulle kunna vara intressant för att få syn på normer och kroppen 

som medel för normer. Diskussion om hur eleverna har valt att bygga och varför de byggt 

som de gjort skulle hållas efter avslutat byggande. Samtidigt tror jag att det inledningsvis 

skulle kunna vara intressant både ur normkritisk synvinkel och för att få igång ett samtal kring 

sittande som en konstruktion. Funderingar kring detta som sedan har växt är hur ett klassrum 

skulle kunna se ut om man skulle ta bort normen om att det ska finnas stolar i ett rum. Hur 

skulle framtidens klassrum kunna se ut om man utifrån dessa tankar ändrar på designen av 

stolar så att alla får börja terminen med att bygga en stol utifrån sin egen kropp?  

Jag har inte tillträde till alla stolar, men snart har jag tillträde till lärarstolen som i sig besitter 

en viss makt. En makt som jag som blivande lärare vill komma bort från, samtidigt som jag är 

lite triggad av tanken på den makten. Jag läste i en av alla böcker som jag läst om stolar att ” 

Stolen är kroppens fiende. Dessvärre har vi blivit djupt beroende av den”.
45

 Vi lever alltså i en 

kultur där tingen har tagit över våra kroppar, där designen har makten att säga ”Sitt ned och 

var tyst!”. 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Jonson (red.),  (1996), s. 81.  
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Bilaga 1. 

 

Enkät                         

                     Namn: 

                        Ålder: 

                        Klass(Social): 

 

Hur tänkte du?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Varför gjorde du som du gjorde?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Design, är den viktig?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Har ni ”designstolar” hemma?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Andra tankar om att sitta… 
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Bilaga 2. 

         Namn: Stol 1 

             Ålder: 24 

             Klass(Social): Medel 

 

Hur tänkte du?  

 
Jag tänkte på hur jag helst sitter när jag är hemma och utgick från det till min stol. Jag sitter gärna med högt och 

med benen uppdragna och brukar bulla upp med kuddar kring mig så att jag hamnar som i en kokång typ.  

 

Varför gjorde du som du gjorde?  
 
Jag valde material, kartong som jag kunde bygga stort och snabbt med. Det känns enkelt och lätt och går att 

forma precis som man vill ha det.  

 

Design, är den viktig?  
 

Ja! Lite missnöjd med att min stol blev så ful men vi blev ju tillsagda att inte tänka på det. Tror dock att den är 

superskön.  

 

Har ni ”designstolar” hemma?  
 

Jo, tre stycken om man tänker designklassiker men några fler stolar som är designade (men utan känd designer). 

Sen har vi gamla ”snickarglädje”- stolar också. Fanett- stol, Karin- fåtölj, Lamino- fåtölj.  

 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 
En bra stol är bekväm att sitta i och väldigt snygg. Känns hemskt att säga men utseendet är brutalt viktigt för 

mig. eller kanske inte utseende som i att den bara ska vara snygg, den måste liksom passa in i helheten också. 
(Tänker på mitt hem nu, men viktigt överallt).  

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 
Jag skulle vilja ha fler vanliga nätta pinnstolar. Just nu har vi två ganska robusta gamla stolar som jag i ett försök 

att göra lite roligare målat gula men som jag gärna skulle byta ut mot en nättare variant. Gärna fler fanett- stolar! 

 

Andra tankar om att sitta… 

 

Jag har oftast sämre hållning när jag sitter mot när jag står. Det bekymrar mig. Jag har en tendens att säcka ihop 

när jag sitter. Jag sitter gärna på golvet när andra sitter i soffan. Men jag sätter mig inte på golvet när jag är själv.  
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Bilaga 3.  

        Namn: Stol 2 

            Ålder: 29 

            Klass(Social): Medel  

 

Hur tänkte du?  

 
Praktisk utgångspunkt utifrån hur jag själv sitter när jag arbetar. 

 

Varför gjorde du som du gjorde?  

 
Minst arbete med min sittställning som utgångspunkt.  

 

Design, är den viktig?  

 
Design är viktigt men ergonomi är viktigare.  

 

Har ni ”designstolar” hemma?  

 
Stolar nej men fåtöljer ja. 
 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 
Den ska se inbjudande ut lagom hög lite skålformad armstöd beroende på användningsområde.  

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 
Japansk toalett med roliga funktioner.  

 

Andra tankar om att sitta… 

 

Ej för hård så man får träsmak inte heller för varm om man sitter länge samt lite större så att man kan vrida 

kroppen så man inte måste sitta i samma ställning hela tiden.  
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Bilaga 4.   

      Namn: Stol 3 

          Ålder: 28 

      Klass (social): Arbetar/

                       Akademiker

         

 

Hur tänkte du?  

 
Lite chill, bakåtlutad, avslappnad. Elever är lite för avslappnade, haha, not. Jag gillar att sitta bakåtlutad och 

körde på det ala laminostyle.  

 

Varför gjorde du som du gjorde?  

 
Jag vill alltid börja med en stomme och går vidare efter det.  

 

Design, är den viktig?  

 
Ja till viss del. När de tänkt ergonomisk/stolig design. Tänker inte köpa en stilig som är obekväm. 

 

Har ni ”designstolar” hemma?  

 
Haha, nej. 

 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 
Bekväm, lätt med ryggstöd. En stol som inte gör ont direkt efter en kvart. Ingen svettstol. Ska se inbjudande ut.  

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 
Laminostolen. Är så sjukt skön, fast lite tråkig. En bekväm toalett är också bra. En stol med lite massage i 

ryggstol. Den ultimata stolen är ju en uppblåst vatten stol/fåtölj. Men en lite motor så man åka runt. Mugghållare 

för iskall dryck. Ultimat= namnet.  

 

Andra tankar om att sitta… 

 
Den bekvämaste platsen att sitta på är en snöhög med nysnö och overall ev. granris. 
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Bilaga 5.  

     Namn: Stol 4 

         Ålder: 25 

         Klass(Social): Medel 

 

Hur tänkte du?  

 
Jag gillar att sitta med båda benen uppsatta på stolen, men då är oftast de flesta stolar för små i sittytan.  

 

Varför gjorde du som du gjorde?  

 
Därför valde jag att göra en stol med stor platt sittyta med ryggstöd. Viktigt är också att den är mjuk och snygg. 

Därför valde jag att använda skum och lägga tyg över.  

 

Design, är den viktig?  

 
Ja, det är lika viktigt som bekvämligheten, funktionen.  

 

Har ni ”designstolar” hemma?  

 
Ja vid matbordet. Kommer inte ihåg designern.  

 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 
Någonting man kan sitta på. En stol som är skön och som man kan halvligga i. Som är mjuk och även snygg.  

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 
En skön och stor fåtölj som man kan halvligga i eller en fatboy, för att jag inte gillar att sitta i nittio graders 

vinkel, med raka ben och rak rygg.  
 

Andra tankar om att sitta… 

 

Det är synd att det finns en norm i skolan om att man ska sitta på ett visst sätt. Något som oftast inte passar barn 

som har svårt att sitta stilla.  
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Bilaga 6.       

          Namn: Stol 5 

    Ålder: 38 

         Klass(Social): Arbetar/  

                               Medel 

Hur tänkte du?  

 
Inspiration: Golvkudde, sittpuff, yoga/meditationspuff. Runt, runda former, mjukt, textilt. Fast inte för mjukt. 

Lite traditionell pinnstol, fast utan ben.  

 

Varför gjorde du som du gjorde?  

 
Ville inte ha benen i 90 graders vinkel. 

 

Design, är den viktig?  

 
Ja 

 

Har ni ”designstolar” hemma?  

 
Ja alla är designade, förstås. Men så har vi en ”dyr” designstol. Den har inte jag köpt. Den är stor och obekväm 

inte min size. Liksom kroppsformad, fast inte min kropp. 

 

Vad är en bra stol enligt dig?  

 
En stol som passar alla kroppar, om det är möjligt. Flexibel. Funkar för olika ”sittställningar”. Går att röra sig i, 
komma i och ur lätt. Därför inte för mjuk (men heller inte för hård), inte för tung eller stor. Lättmöblerad, 

justerbar. 

 

Drömstol att ha hemma och varför?  

 
Skulle nog gilla asiatiska stolar…en blandning  udda stolar , så att man kan variera sig.  

 

Andra tankar om att sitta… 

 
 


