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SAMMANFATTNING 

Minion- en ordningsam vän i tvättstugan 

Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt be-

teende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvät-

tider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. Att ändra 

på tvättstugan och hålla ett vakande öga över den kostar pengar och det har inte alla. Under 

dessa förhållanden kommer problemen som påträffas där, bara att fortsätta att existera tills 

alla tvättstugor stängs.  

Forskning har visat att bilder på ögon motarbetar beteenden som orsakar pro-

blem i tvättstugan. De skapar en omedveten känsla av övervakning som korrigerar beteenden 

genom medvetenheten om det dåliga beteendet, eller av rädslan att bli påkommen och bestraf-

fad. När bilder på ögon har en så stor effekt på oss kommer en interaktiv robot försedd med 

ögon, röst och en snäll personlighet att ha samma effekt samt förstärka känslan av övervak-

ning.  

Minion är en liten interaktiv robot som håller tvättstugans besökare sällskap och 

blir dess beskyddare. Minions huvuduppgift är att påminna tvättstugans besökare att de aldrig 

är ensamma där och därmed motarbeta dåligt beteende som förstärks på avskilda platser. Mi-

nion lyckas med det genom att kommunicera, sjunga, dansa, äta ludd från torktumlaren och 

berätta lite olika saker om världen och sitt eget liv. Till och med i sin tystnad orsakar Minion 

känslan av övervakning för den som vistas i tvättstugan. 

Tyvärr är den existerande prototypen bara ett skal och inte en funktionell robot, 

därför förklarades Minions funktioner muntligt och med hjälp av bilder under användarstu-

dien. Minion mottogs med spänning och godkännande och det visade sig att Minions alla 

funktioer är relevanta och uppfylls till fullo. 

Minion skulle kunna vidareutvecklas till andra områden av vardagslivet där en 

interaktiv robot kan vara användbar, som att förbättra livskvaliteten för människor i behov av 

en kamrat. 
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ABSTRACT  

Minion- an orderly friend in the common laundry room 

The common laundry room. A service to society that everyone takes for granted 

or an arena for bad behavior. In either case, it is a place where cheating with cleaning up after 

yourself as well as hijacking appointments and stealing other people’s belongings can lead to 

really serious fights that are reported to the police. Changing the common laundry room and 

keeping a waking eye on it, costs a lot of money something that not everyone has access to. 

Under these circumstances, the problems found there will simply go on existing until all 

common laundry rooms are shut down.   

Research has proven that pictures of eyes can counter act behaviors similar to 

the ones causing trouble in the common laundry room. These pictures cause an unconscious 

feeling of being watched that will correct such behaviors either by creating consciousness of 

the bad behavior or the fear of being caught and then punished. As pictures of eyes have such 

a severe effect on us, an interactive robot with eyes, a voice and a kind personality will have 

the same effect as well as reinforce the feeling of being watched. 

Minion is a small interactive robot that keeps the common laundry room’s visi-

tors company while being its patron. Minion’s main task is to remind the visitors that they are 

never there alone and can therefore counteract such bad behavior that is reinforced in seclud-

ed spaces. Minion succeeds in doing so by having the ability to communicate, sing, dance, eat 

fluff from the drier and recount facts about the world and its own life. Even while being silent 

it causes the same feeling of being watched for the ones being in the common laundry room 

with it. 

Unfortunately the existing prototype is that only of a shell and not a fully func-

tional robot, as of which Minion’s functions had to be explained through pictures and reen-

actments during the user study that was made. Minion was embraced with excitement and 

approval and the case study proved that all of Minion’s functions are relevant as well as com-

pletely fulfilled. 

Minion could be further developed to other areas of daily life where an interac-

tive robot could be of some use, such as in improving the quality of life for people in need of 

a companion.   
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1. INLEDNING 

Det som startade som ett nobelt nationellt försök att ge alla möjligheten till ett bättre 

liv har nu tagit en vändning till något som inte uppfattas med samma respekt. Det är inte 

samma Sverige som folkhemmets visioner planerade för, alla lever mera separata liv och inte 

minst är upplägget av tvätten radikalt annorlunda än det var med dåtidens tvättmaskiner och 

tvättvanor. Det råder inga tvivel om att tvättstugan är ett ställe som är laddat med relativt ne-

gativa känslor och ju mer den används desto mer ökar chansen att invånarna kommer att 

hamna i någon form av konflikt där. Media rapporterar om bråk i tvättstugan samtidigt som 

alla är överens om dess fördelar. I vilket fall så lever tvättstugan vidare och människor tvättar 

där, träffas där och i vissa fall bråkar de riktigt ordentligt där. Detta är väldigt tråkigt när 

tvättstugan som företeelse är en lyx som andra länder bara kan drömma om. 

 

1.1 BAKGRUND 

Under det tidiga 1900-talet började Sverige färdas in i en ny epok av ideologier som 

ville förse hela befolkningen som bodde i storstäderna med goda bostäder där det fanns tvätt-

möjligheter, i det så kallade folkhemmet (Lund, 2009). Huvudsyftet med de nya bostäderna 

var att förse de stora massorna med moderna, praktiska och hygieniska lägenheter ’’som re-

aktion mot ett fattigt bondsverige’’ som till dess bodde i trångbodda bostäder där det rådde 

hygieniska och sociala problem (Ranby, 2009). Hygienaspekten av folkhemmet blev en bryt-

punkt som skulle markera det nya Sverige där alla skulle få ett nytt hem mot en rättvis och 

jämlik framtid, till skillnad från det förflutna som var fullt med smuts, elände och fattigdom 

(Ramberg, 2004).  

Idag finns det lagstiftningar i Boverket (Boverket, 2013/3:2) där det står att det ska 

finnas möjlighet att tvätta och torka sin tvätt maskinellt i bostadens närhet. Det har medfört att 

det antingen finns en egen tvättmaskin i varje lägenhet eller att det finns tillgång till en allmän 

tvättstuga. I början av 50-talet hade 8 % av hushållen i Sverige tillgång till kollektiva tvätt-

möjligheter, i mitten av 50-talet hade siffran ökat till 80 %, i mitten av 60-talet var det 90 % 

och i början av 70-talet 94 %. Till en början var det meningen att kvinnorna skulle använda 

tvättstugan en gång i månaden i den så kallade månadstvättstugan, men under 60-talet kom-

pletterades denna med veckotvättstugan (Rydberg Mitchell, 1993). Eftersom 55 % av Sveri-

ges befolkning bor i flerbostadshus och tre fjärdedelar av dessa använder tvättstugan (Lund, 

2009) så handlar det om många tvättmaskiner och brukare och massor med timmar som går åt 

till att tvätta runtom i landet. 
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1.1.1 Tvättstugans huvudproblem 

Tvättstugans problem kan delas in i tre huvudkategorier, maski-

nella/miljömässiga, obehaget av att visa andra ens enskilda smuts samt vistas i samma rum 

som andras smuts och slutligen undvikandet av att följa reglerna som finns där. 

 

Maskiner, lokaler och miljö 

Svaret på första problemet är enkelt. Nya maskiner, renovering och underhåll av 

både maskinerna och tvättstugan vilket kräver tillgång till resurser och planering som många 

inte har. 

 

Svett, blod och kiss 

’’Jag tycker det är hemskt. Jag vill inte så här blanda mina kläder med nån’ an-

nans kläder. Det är inte bra.’’ (Hemstad, 1997) 

Före folkhemmets renlighetsreform ansågs kroppens naturliga smuts som inget 

mer än smuts, senare blev den näst intill omoralisk och kan numera användas som en faktor 

för att avfärda och avgränsa andra människor (Johanisson, 2004). Vi lever i en tid som för-

kroppsligar det ornamentala samhället där det som räknas är utseendet. Därmed blir fram-

ställningen av oss själva och personhygienen mer viktig än vad den någonsin varit i männi-

skans historia (Westergren, 2004). Genom alla tider och alla kulturer har renlighet alltid för-

knippats med det numera självklara sättet att undvika smitta och sjukdom. Den har också för-

knippats med en mer filosofisk och moraliserande syn på tankar om vad som är rätt och fel 

och därmed samhällets sociala ordning. I denna moraliserande syn på renlighet och smuts så 

förknippas fysisk renhet med en moralisk renhet medan smutsen har fått en klassmärkning 

som kan stigmatisera minoriteter med en social orenhet (Weintraub, 2004). 

När hygien förlorar sin betydelse utanför sjukhuset så blir smutsen något som 

projiceras på material snarare än ett tillstånd. Idag har toleransen för smuts minskat så mycket 

att det finns skam över kroppsfunktioner. Smutsen och kroppens utsöndringar påminner om 

det djuriska i oss som människan inte vill känna av. När kläder är en förlängning av personen 

och är lika viktiga för framföringen av denne så blir det en konstig koppling till dem när de 

burits på kroppen och kommit i kontakt med kroppsdelar som inte ska exponeras (Lagerspetz, 

2006).  
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’’Det är inte heller så roligt att visa sina underkläder för grannen’’ (svar på 

fråga 6, intervju #4, bli. 1). 

Människan lever sitt liv som om det vore en föreställning, med en främre per-

sonlighet som kallas för front. Fronten karaktäriseras inte bara av agerande men också av 

klädseln och val av accessoarer som poängterar denna front och gör den mer trovärdig, allt för 

att övertyga publiken att fronten är sann (Goffman, 1959 & Kay, Wheeler, Bargh & Ross, 

2004). 

Varje människa kan ha många olika fronter men var och en av dem är en före-

ställning av det som personen i fråga vill porträttera i en viss situation. Fronten eller fronterna 

hålls oftast inte upp under hela dagen vilket märks i den tydliga gränsen som de flesta har i 

sina hem mellan främre och bakre delar. I de främre underhålls gästerna, alltså åskådarna av 

föreställningen. Men de inte är välkomna in i de bakre, där de intima delarna av vardagslivet 

som rengöring och påklädnad av kroppen pågår. Det är inte fler än den närmaste familjekret-

sen och kanske vänner som är välkomna att bevittna den delen av personligheten (Goffman, 

1959). 

 

Regler, ludd i torktumlaren och tidpassning 

I tvättstugan händer ofrivilliga möten som tvingar användarna att träffas under 

förutsättningar som de inte gör i andra sammanhang. Där är de dessutom inte överens om hur 

städningen ska gå till eller att tvättider bör hållas. Därmed blir tvättstugan den vanligaste or-

saken till konflikter mellan hyresgäster (Ramberg, 1996). 

Enligt Rambergs intervjuer fungerar inte informationsblad, utan lösningen är att 

alla har personliga relationer med varandra så att informationen sprids muntligt (Ramberg, 

1996). De flesta grannkontakter kan bidra med att ge invånarna en lokal och social identitet 

som ger känslan av tillhörighet och trygghet. Samtidigt är grannskapets närhet också proble-

matisk då de som bor där vill undvika kontakt med andra, framförallt när de riskerar att 

hamna i konflikt (Henning & Lövgren, 2004). I mindre tvättstugor är det lättare för användar-

na att hamna i bråk medan bemannade och automatiserade tvättstugor med betalsystem funge-

rar bättre (Ramberg, 1996). 

Enligt en undersökning som utfördes av tidningen Hem och Hyra bråkar tvätt-

stugans användare mest om tvätt- och torktider, städningen, bokningssystemet och luddet i 

torktumlaren (Jacobsson, 2007) och en av fem hyresgäster har hamnat i bråk i tvättstugan 

(Lund, 2009). Under 2008 gjordes 72 polisanmälningar för hot och misshandel inne i tvättstu-

gan, varav 42 hade resulterat i fysiskt våld och 6 i bråk med kniv och det bara i Stockholms 
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län (Lindblom, 2008). I en rapport av Brottsofferförebyggande Rådet är tvättstugan med i 

deras lista på ställen där allmänna hatbrott begås och ingår i de 13 % av ’’andra platser’’ år 

2012 (BRÅ Rapport 2013:16). 

Människan lär sig situationsbundna normer antingen genom att göra det som 

tros vara beteendet som kommer att bli godkänt av alla andra eller genom att härma det som 

alla andra gör (Aarts & Dijksterhuis, 2003). Det finns en större sannolikhet att människor inte 

kommer att följa regler om de själva sett att dessa regler inte följts av andra (Keizer, 2008). 

Faktorer som påverkar människans beteende är bland annat belysningen i miljön och hur stä-

dat det är där (Shu & Gino, 2012 & Zhong, Bohns & Gino, 2010).  

 

1.1.2 Egna reflektioner på bakgrunden 

Tvättstugan är alltså en plats där många med olika uppfattningar om hur saker 

och ting ska göras måste samsas en gång i veckan. Den är ett mellanting mellan hemmet och 

den sociala miljön, bakgrunden som är privat och frontens scen där föreställningen hålls. Där 

ska varje människa upprätthålla en fasad medan resterna av den privata sfären tvättas. Det vill 

säga resultatet av det som kommit allra närmast kroppen ska plötsligen tas upp på scenen in-

för alla åskådare. Smuts har blivit något ont som man skäms över och det behöver alla hands-

kas med publikt några gånger i månaden. Det blir alltid lättare när grannarna känner varandra 

och kan prata om missuppfattningen än när en okänd människa står intill ens skambelägna 

smutstvätt eller skinande rena tvätt som den andra ”smutsiga” personen har tagit på och be-

sudlat. Den lilla isolerade tvättstugan är också ett ställe med optimala förhållanden för att inte 

följa reglerna då ingen annan ser och framförallt om det redan är lite stökigt där. En fuskstäd-

ning smittar av sig med en snöbollseffekt till alla andra som kommer att använda tvättstugan 

sen. Mellan obehaget att behöva göra något som är så privat publikt och dem som fuskar med 

tvättider och städning så måste alla ändå använda tvättstugan, annars vrids klockan tillbaka 

100 år och allt ska tvättas för hand i hemmet. 

Många köper egna tvättmaskiner för att slippa situationen helt och hållet. Men i 

många lägenheter finns det inte plats för tvättmaskin och det är svårt att torka tvätten där. 

Tvättmaskin i lägenheten innebär också ökade utgifter för fastighetsägarna som måste räkna 

med fuktskador inne i lägenheterna. Vissa tvättstugor har stängts medan andra har gjorts om 

till stora tvättstugor där många tvättar samtidigt för att hålla koll på varandra. På senare år 

finns det tvättstugor som försetts med ett automatiskt system för bokning där bara den som 

bokat tiden kan använda maskinerna. I vissa fall har dessutom kameror som övervakar tvätt-
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stugan och hela området intill den installerats. Att stänga tvättstugor eller göra om dem till 

stortvättstugor har haft sina för- och nackdelar och det automatiska systemet har definitivt 

minskat tidsbokningsbråken men ingen av lösningarna har löst alla problemen som uppstår 

där helt och hållet. 

Så den lilla tvättstugan finns kvar och det kommer den att göra i de flesta äldre 

byggnaderna. Bland dem finns det fortfarande gott om tvättstugor med cylinderbokning eller 

bokning på papperslistor där missförstånd med tidsbokningen uppstår. I alla tvättstugor, oav-

sett bokningssystemet de har, fuskas det med städningen och allt det är orsaker till bråk. 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

De maskinella och miljömässiga problemen som finns i tvättstugan är svåra att 

lösa på något annat sätt än att informera dem som ser över tvättstugorna att renovering och 

inköp av nya maskiner är en investering för allas bästa och inte bortkastade pengar. Nya tvätt-

stugor på markplan med dagsljus och moderna maskiner kan bli ett argument som ökar värdet 

på en fastighet och blir ett lockbete att få hyresgäster. Det andra problemet som tvättstugan 

har kräver ett brett underlag av en studie med ytterligare fördjupning i psykologi, sociologi 

och beteendevetenskap. Denna fördjupning behöver ha mer tid än vad detta arbete har till-

gängligt. 

Därmed har aspekten av fusk och oordning valts ut som fördjupningsområde 

delvis för att det också löser en del av det föregående problemet. Om det städas och är fräscht 

i tvättstugan kommer allt färre att tycka att det är äckligt att vistas där. Det kommer inte att 

motverka obehaget av själva publika tvättandet men den miljöburna smutsen som de andra 

har orsakat kommer att elimineras. 

Extrema aspekter av hatbrott och allvarliga psykosociala störningar har inte ta-

gits med då dessa är mycket komplicerade och behöver adresseras av samhället för att elimi-

neras. 

Då naturen av lösningen som föreslås är teknisk har inte de robotiska detaljerna 

redovisats på grund av att projektet har en specificerad tidsram och kunskaperna inte kunnat 

samlas in.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan beteenden som stulna tvättider och fusk med städningen undvikas utan 

tillgång till aktiv övervakning och stora monetära satsningar?  
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1.4 HYPOTESER 

Om reglerna som finns i alla tvättstugor följs, kommer det att se renare ut och 

vara renare där, det kommer att vara behagligare att vara där och det kommer inte att vara lika 

stressigt på grund av stulna tvättider. Det kommer alltså att finnas färre orsaker till bråk och 

obehag. 

 

1.5 SYFTE 

Syftet med arbetet är att utforska möjligheterna som finns att korrigera osocialt 

beteende för att få mer ordning i tvättstugan. På så sätt kommer det att finnas färre orsaker för 

människor att reta upp sig på andras beteenden och därmed kommer det att uppstå färre bråk.  

 

1.6 MÅL 

Målet med arbetet är att genom förståelse för tvättstugan och människan, uppnå 

en produkt som kommer att korrigera osocialt bettende och därmed minimera konfliktämnen i 

tvättstugan. 

 

1.7 MÅLGRUPPER 

Lösningen som föreslås är baserad på den isolerade tvättstugan och inte de stora 

varianterna där många hushåll kan tvätta samtidigt. Det är i dessa små tvättstugor som det är 

lättast att komma undan med dåligt beteende. 

Då det är svårt att lokalisera om det verkligen finns en grupp användare av tvätt-

stugan som fuskar mer har lösningen baserats på alla som är kapabla att tvätta där utan tillsyn, 

alltså från tonår och uppåt oavsett ekonomisk och kulturell bakgrund. 
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2. UNDERSÖKNINGSMETODER  

För bakgrunden utförs en litteraturstudie för att få en få en djupgående förståelse 

för tvättstugan som historisk företeelse och finna dess problem. För research-fasen utförs en 

litteraturstudie för att införskaffa kunskaper angående eventuell forskning samt lösningar som 

kan tillämpas. Intervjuer och observationer används också för att få insikt för situationen som 

råder och för att se vilka möjligheter och problem som finns. Dessa är underlaget för en 

SWOT analys
1
 för tvättstugan och utvecklingen av personor

2
. För skissfasen och resultatet 

används en litteraturstudie för att förstå naturen av lösningen. Skisser och modeller anammar 

resultaten från funktionsanalyser och utforskar produktens uttryck samt visualiserar slutresul-

tatet i CAD, renderingar samt prototyp. Slutligen utförs en användarstudie som visar hur pro-

dukten uppfattas av verkliga användare. 

 

  

                                                           
1
 En SWOT analys tar upp en produkts Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot för att kunna analy-

sera dess situation i bland annat marknadssamanhang, den tillåter en analys som gör det lättare att se 

den i förhållande till andra lösningar som finns och hur den kan utvecklas till något bättre. 
2
 Nästintill teatraliska scenarios som baseras på riktiga händelser där produkten används för att få en 

uppfattning om den, under sådana förhållanden som gör det lättare för andra att se dess natur. 
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3. GENOMFÖRANDE 

 

3.1 Intervjuer 

16 personer i åldrarna 20 till 67 fick frågeformulär med frågor som berörde 

tvättstugan som rumslighet, deras tankar kring den som företeelse och deras vilja att dela med 

andra. Målet med frågorna var att få en helhetssyn på tvättstugan och basera fortsättningen av 

arbetet på majoritetens svar. Det kompletta frågeformuläret och alla deltagares svar finns i 

bilaga 1.  

I alla intervjuer som utfördes betonar deltagarna att tvättstugan ska och bör fin-

nas kvar och majoriteten är positivt inställda till den (tab. 1). Exempel på varför den är bra är 

att det går fort att tvätta där och få allt torrt (tab. 4). Maskinerna som strejkar och krånglet att 

transportera tvätt/smuts, framförallt när det finns små barn med i bilden, är andra problem 

som finns i tvättstugan (tab. 3). Städning och uppfräschning av lokaler och maskiner är vad de 

flesta vill förändra då de återkommande problemen som tas upp är att det är smutsigt och det 

finns vissa som inte städar upp efter sig (tab. 2 & 5). De flesta vill gärna få ett gym eller sola-

rium som är gemensamt, så länge alla följer reglerna och det är städat men de tror att problem 

kommer att uppstå i dessa med (tab. 6 & 7). Om de skulle kunna välja mellan tvättstuga eller 

till exempel ett gym eller solarium, skulle de ändå ha kvar tvättstugan (tab. 8). Orsaker som 

anges  till varför det kan vara stökigt i tvättstugan är lathet, att andra inte bryr sig och att det 

redan är smutsigt där samt stress. Det verkar inte finnas någon större vilja att umgås med 

grannarna men det skulle kanske kännas bättre om de kände grannarna lite mer än bara för ett 

hej (tab. 10 & 11). Inte heller finns det något intresse för att införa en ny form av tvättstuga 

som uppmuntrar till socialt umgänge med andra (tab. 9). 

Sammanställningen av intervjuerna bekräftar bara det som statistiken från större 

undersökningar har påvisat; städning, stölder och andras beteenden i kombination med maski-

ner som inte fungerar är de främsta orsakerna till problem. Dessutom påvisar de att samhället 

har gått in i en ny fas där tvättstugan inte är en samlingspunkt. Fast det finns en villighet att 

dela med grannarna så finns ändå en misstänksamhet inför problemen som kan uppstå där 

men det finns ingen vilja alls att dela med dem under samma tidpunkt. 

De kommande tabellerna är en sammanställning av svaren från intervjuerna. 
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Tabell 1. Majoriteten av de som intervjuades sa att de tycker om tvättstugan 

 

 

Tabell 2. Renligheten, miljön och maskinerna klagar majoriteten över 

 

 

Tabell 3. Maskinerna krånglar mest, och sen kommer problem med andra 

 

 

 

 

41% 

23% 

18% 

12% 

6% 

Vad vill du ändra i tvättstugan? 

Renligheten

Miljön

Maskinerna

Insyn/Obehag

Placeringen

45% 

27% 

14% 

9% 
5% 

Vilka sorters problem har upptsått i 
tvättstugan? 

Maskinerna

De andra

Stölder

Renligheten

Bokningssystemet

56% 

44% 

Hur uppfattar du tvättstugan? 

Positivt

Negativt
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Tabell 4. Snabbheten och maskinerna är de populäraste fördelarna med tvättstugan 

 

 

Tabell 5. Stöket i tvättstugan och lukten stör många där 

 

 

 

 

28% 

17% 

11% 

11% 

5% 

5% 

5% 

6% 

6% 
6% 

Vad är bra med tvättstugan? 

Snabb

Maskinerna

Bra belysning

Ren och fin

Bokningssystemet

Arbetsytor

Storleken

Billig

Det finns alltid tider

Närheten

19% 

16% 

13% 

13% 

9% 

9% 

6% 

3% 

3% 

3% 
3% 

3% 

Vad är inte bra med tvättstugan? 

Smutsigt

Lukt

Opraktiskt

Dela med andra

Maskinerna

Belysning

Bokningssystemet

Städmaterial som inte finns

Fukt

Obehag

Kallt

Dyrt
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Tabell 6. Intresset för andra tillval utöver tvättstuga 

 

 

Tabell 7. Majoriteten tror att det skulle uppstå problem i andra ställen som delas 

 

 

Tabell 8. Majoriteten vill behålla tvättstugan utöver allt annat som kan erbjudas 

 

 

 

63% 

25% 

6% 
6% 

Skulle du använda bastu/bibliotek/ 
solarium/gym där du bor? 

Ja

Nej

Kanske

Vet ej

69% 

12% 

19% 

Tor du att det skulle uppstå problem 
i dessa? 

Ja

Nej

Vet ej

20% 

6% 

6% 68% 

Skulle du byta ut tvättstugan mot 
något av dessa? 

Ja (om det fanns
tvättmaskin i
lägenheten)

Ja (har egen tvättmaskin)

Ja (tvättstuga & något
mer)
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Tabell 9. De flesta vill ha kvar tvättstugan för att den ligger nära hemmet 

 

 

Tabell 10. Endast 25 % pratar aktivt med grannarna när de befinner sig i tvättstugan 

 

 

Tabell 11. Meningarna är delade angående tryggheten i att känna sina grannar 

 

 

28% 

60% 

6% 
6% 

Tvättstugefik ellet tvättstuga? 

Ja

Nej

Tveksamt

Inget svar

38% 

31% 

6% 

25% 

Pratar du med grannarna när du är i 
tvättstugan? 

Ja

Nej

Nej (pga systemet)

Bara Hej!

33% 

7% 13% 

27% 

13% 

7% 

Skulle det kännas tryggare i tvättstugan 
om du kände dina grannar? 

Ja

Nej

Vet ej

Spelar ingen roll

Kanske

Inget svar
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3.2 Ordning inom forskningen. 

I allmänhet kan ordning uppnås med övervakning som med rätt rumslig organi-

sering och närvaron av endast en person i fysisk form eller ej kan ge översyn över rummet 

(Foucault, 1975). Men det innebär dyr utrustning och bemanning under timmarna som tvätt-

stugan är öppen vilket kostar pengar. För tvättstugor som inte har den budgeten är det inget 

val, därför måste något annat sätt tillämpas för att upprätthålla reglerna som finns i de mindre 

tvättstugorna. 

Tvättstugan är en svensk företeelse som inte förekommer så utbrett i något annat 

land. Detta medför att det knappt finns någon forskning och att en annan sorts marknad måste 

undersökas för att finna liknande områden som går att jämföra med tvättstugan. Marknaden är 

saturerad med speglar och manicker men framförallt med övervakningskameror. Forskningen 

rör sig kring rent fysisk övervakning samt grövre fall från fängelser och dylikt. Men det finns 

forskning som berör hur människor kan känna sig iakttagna utan att det finns andra människor 

i närheten. I dessa experiment har det uppnåtts med något så enkelt som ett fotografi eller en 

bild på ögon. 

Besökare i en universitetskafeteria hämtade kaffe eller thé och fick betala vad de 

själva ville för det. Bilder på ögon och blommor sattes fast på en donationsask och dessa al-

ternerade under perioden som undersökningen pågick. Resultatet visade att tre gånger så 

mycket pengar donerades de veckor som bilder på ögon satt fast på asken till skillnad från 

blomveckorna. Flera olika sorters ögon testades men det spelade inte någon roll vilka som 

användes, resultatet var varje gång detsamma (Bateson, Nettle & Roberts, 2006). Under ett 

liknande experiment i en universitetskafeteria mättes antalet brickor som lämnades tillbaka 

samt stöket på borden när bilder på ögon var uppsatta på väggarna i ögonhöjd och när de inte 

var det. När bilder på ögon var uppsatta plockade besökarna upp efter sig mycket mer (Ring-

don, Ishbii, watabe & Kitayama, 2009). Ett snabbköps kunders generositet undersöktes ge-

nom små donationsbössor som placerades ut vid varje kassa. Hälften av bössorna hade klis-

termärken med antydan till ögon på och hälften hade inget alls. En ökning på 48 % i donat-

ionsbössorna med ögon observerades (Powell, Roberts & Nettle, 2012). Under ett tolv måna-

der långt experiment valdes cykelparkeringar ut, där vissa försågs med bilder på ögon och en 

varningstext och andra endast med varningstexten. Under den perioden minskade cykelstöl-

derna med 62 % i cykelparkeringarna med bilder på ögon (Nettle, Nott & Bateson, 2012). 
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En så till synes enkel hint att människor blir observerade som en bild på ögon, 

gör att de blir mer medvetna om sitt beteende och därmed deras rykte, vilket ökar deras vilja 

att samarbeta med andra (Bateson et al., 2006 & Francey & Bergmuller, 2012). Det är möjligt 

att bilderna på ögon påverkade experimentens deltagare på en omedveten nivå så att de verk-

ligen trodde att de blev observerade (Bateson et al., 2006). Dessa bilder utgör en väldigt svag 

social antydan på övervakning, men denna stimulus verkar vara stark nog för att ändra bete-

enden (Ringdon et al., 2009). Det behöver inte ens vara fotografier på ögon utan representat-

ioner av sådana (Nettle et al, 2012) som stimulerar hjärnan så att människorna får känslan av 

att de blir observerade (Ringdon et al., 2009). Powell påstår att det beror på att den mänskliga 

hjärnan har utvecklats till att vara psykologiskt känslig för ögon, med mekanismer som reage-

rar på stimuli som har med ögon att göra. Denna känslighet får människor att omedvetet ob-

servera ögon vilka drar till sig uppmärksamhet till det som ska observeras (Ekström, 2011, 

Nettle et al., 2012 & Powell et al., 2012). Bilder på ögon är extra verksamma när det inte 

finns andra människor med i miljön (Ernest-Jones, Nettle & Bateson, 2010 & Powell et al., 

2012) och kan användas till att motarbeta antisociala beteenden (Bateson, Callow, Holmes, 

Redmond Roche & Nettle, 2013 & Haley & Fessler, 2006) men de har också effekt på att 

ändra beteenden som är allvarliga och kriminella (Nettle et al., 2012). En annan förklaring till 

varför människor svarar på bilder av ögon är att de väcker den omedvetna rädslan att de 

kommer att bli bestraffade om de inte gör som de förväntas. Båda två kan jobba ihop sam-

tidigt och korrigera beteenden i sociala sammanhang (Oda, Niwa, Honma & Hirashi, 2010). 

En annan avgörande faktor till att få människor att bli mer samarbetsvilliga är att 

omformulera det som ska sägas på ett sätt som inte visar en absolut regel. Om observatören 

känner sig delaktig genom att texten visar de positiva aspekterna av att medverka är det mer 

sannolikt att texten kommer att uppnå det den vill (Goldstein, Cialdini & Griskevicius, 2008). 

 

3.3 Egna reflektioner 

Genom att det utförts experiment inte bara på milda fall utan allvarligare stölder 

så är den här teorin så mycket mer än bara en tanke. Den utgör en experimentellt bevisad me-

tod som kan tillämpas på flera olika miljöer med positiva resultat. Om något så enkelt som 

bilder på ögon kan användas till att korrigera osociala och kriminella beteenden kan den erfa-

renheten extrapoleras till tvättstugans problemområden med människor som inte städar upp 

efter sig, tar tvättider och till och med stjäl andras tillhörigheter. På så sätt kommer bilder på 
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ögon att få tvättstugans användare att omedvetet tro de är observerade, fast de inte är det, och 

kommer inte att ägna sig åt handlingar som inte är acceptabla i tvättstugan. 

 

3.4 Skissfas 

Forskningen och experimenten på ögon utgör en utmärkt startpunkt för att ut-

forska vilka möjligheter som finns att vidareutveckla teorin till en produkt som kan användas i 

tvättstugan.  Eftersom ingen annan har gett sig på den här forskningen i ett produktutveckl-

ingssamanhang finns det inget att förhålla sig till. Det enda som finns är materialet som fors-

karna använt och det är foton på mänskliga ögon samt bilder på ritade ögon printade på re-

spektive A4 papper och små klistermärken. 

Hur kan bilder på ögon vidareutvecklas till en produkt som inte parerar på kons-

ten, där fokus ligger på ögonen och människor känner sig iakttagna utan att produkten påver-

kar deras integritet? 

 

3.4.1 Koncept 

Första idén var kollage på ögon tagna från de mest kända kontverken. En kort 

studie på kända ögon gjordes men snart visade det sig att upphovsrätter skulle kunna orsaka 

problem och att lösningen var av en mer grafisk natur. Vidare utvecklades ett koncept där 

massor med mekaniska ögon som blinkar var uppsatta på väggarna i tvättstugan, men den 

idén påminde om ett konstverk som heter Opto-Isolator av Golan Levin och Greg Baltus. 

Dessutom kommer installationen av mekaniska ögon att öka tvättstugans oväsen och kan upp-

fattas mer som en konstnärlig lösning som inte riktigt passar in i tvättstugans, i de flesta fal-

len, sobra uttryck. 

Eftersom bilder på ögon är så effektiva kan de göras ännu mer interaktiva och 

levande genom att de rör på sig så att personen som finns i tvättstugan hela tiden känner sig 

observerad. Ett billigt sätt att åstadkomma detta är genom att använda en tredimensionell plast 

för att tillverka så kallade lenticular prints (fig. 1). Dessa består av tre eller fler bilder som har 

bearbetats så att när den tredimensionella plasten läggs på, ändrar bilden skepnad och ger en 

känsla av djup beroende på åskådarens placering i förhållande till bilden. Det kan utnyttjas så 

att en bild på ögon kan titta åt vänster, höger och rakt fram så att personen känner sig iaktta-

gen oavsett var den står i rummet. 
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Känslan av iakttagelse uppnås och lösningen är billig att tillverka. På grund av 

den låga kostnaden kan flera bilder på ögon monteras på olika ställen i tvättstugan så att hela 

rummet eller rummen kan täckas in. 

 

 

 

Figur 1. To Mati (Το μάτι). En bild på ett öga som följer åskådaren. 

 

För att uppnå en mer aktiv iakttagelse kan en skärm försedd med en sensor an-

vändas (fig. 2). Sensorn läser av var i rummet åskådaren finns och kan därmed bestämma 

ögonens rörelser i sidled och vertikalt så att personen alltid är iakttagen. Dessutom kan ögo-

nen blinka så att känslan av att riktiga ögon finns förstärks så mycket det går. För att utnyttja 

skärmens egenskaper kan den också användas till att informera om tvätt och annat som kan 

vara intressant och relevant för en tvättstuga, det bara när en person går fram och tar på skär-

men. Skärmen går in i viloläge och visar ögonen igen så fort det har gått ett antal minuter då 

ingen arbetat med den. 

Fördelen är att det numera finns skärmar som är billiga, därmed kräver tekniken 

ingen större investering, om den jämförs med övervakningssystem eller vakt. Den kan även 

uppdatera sitt innehåll så att användarna inte mister sitt intresse. Nackdelen är hur den ska 

monteras så att den inte blir stulen eller vandaliserad och var i tvättstugan den ska placeras om 

det inte sätts upp flera stycken. 

 



 
 

23 
 

 

Figur 2. PQR. Skärm som tittar när ingen interagerar med den. 

 

Eftersom tvättstugan kan uppfattas som enslig och obehaglig i samband med att 

den också uppmuntrar till fusk så kanske en vänlig varelse skulle kunna lätta på stämningen. 

Fast japanska kattcaféer
3
 kanske skulle kunna implementeras för att lugna ner folk, finns det 

risker med att katterna i slutändan far illa. Därför måste en varelse av mer robust natur kunna 

användas. En sådan lösning kommer då inte bara att aktivt iaktta men den kommer att intera-

gera så att känslan av iakttagelse nu inte bara är omedveten utan ett faktum. Den kommer 

dessutom att hålla den som tvättar sällskap och blir tvättstugans beskyddare och användarens 

vän. 

Fördelen med en interaktiv robot i tvättstugan är att den skapar en kontakt utö-

ver iakttagelsen och gör att den känns mindre enslig och obehaglig, något som många känner 

när de är där. En sådan robot kan agera som tvättstugans egna vänliga vakt och underhållare i 

det ständiga brummandet av maskiner. Nackdelen är dock stöldrisken och priset för tillverk-

ningen, som egentligen inte borde vara så högt eftersom en Furby kostar 999 svenska kronor 

hos de största leksaksbutikerna och det priset är högt för en så enkel leksak.  

 

                                                           
3
 Japanska kattcaféer är ställen dit besökarna går för att umgås med katter som bor i kaféerna. En viss summa 

pengar betalas beroende på hur länge besökaren vill stanna och det besökaren gör är att klappa på katterna. 
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3.4.2 Interaktiva robotar 

Interaktiva robotar har blivit alltmer vanliga inte bara som leksaker men också 

som en form av sällskap för äldre (Bezeal, 2004). Det är bevisat att människor känner sig 

mindre ensamma när det finns en interaktiv robot med dem och de har fått deprimerade per-

soner att må mycket bättre (Taggart, Turkle & Kidd, 2005). Furby och Aibo är väldigt enkla 

leksaker som inte kan samtala men interagerar med rörelser och ljud (Bezeal, 2004) medan 

Valerie och Tank är receptionister på Carnegie Mellon universitetet (Gockley, Bruce, Forlizzi, 

Michalowski, Mundell, Rosenthal ´´…´´ Wang, 2005). Teknologin drivs vidare och restrikt-

ionerna blir allt färre. Robotar som vårdgivare på äldreboenden planeras och mjukvaran vida-

reutvecklas så att alltmer komplicerade konversationer kan utföras. I Valeries fall har hon 

försetts med en personlighet och en berättelse om hennes liv som hon delar med sig och hen-

nes människolika egenskaper gör henne mycket enkel att interagera med (Gockley et al., 

2005).  

För att en robot ska kunna vara interaktiv måste den kunna uppfatta människors 

närvaro, konversera med dem och visa känslor (Bezeal & Scassellati, 1999, Fong, 2003 & Li 

& Tan, 2011). Den måste även visa att den önskar något och har en intention (Bezeal & Scas-

sellati, 1999 & Yamaji, Miyake, Yoshiike, De Silva & Okada, 2010) och en trevlig röst vilket 

är mycket viktigare än utseendet (Niculescu, VanDijk, Nijholt, Limbu, See & Wong, 2010). 

Om människan får en uppfattning om robotens sinnesstämning och den lyckas uppvisa en rad 

olika sociala kompetenser är det mycket lättare att acceptera den (Taggart, 2005). För att 

lyckas med samarbetet mellan människa och robot måste roboten kunna samarbeta med män-

niskan, klara av arbetet den ska utföra och kommunicera effektivt (Bezeal, 2004) eftersom 

människor är mer villiga att hjälpa robotar som kan tala om vad det är de vill (Mori, Sawanda, 

De Silva & Okada, 2013). 

Om roboten ska kunna accepteras av svenska användare måste den också gå i 

samma formspår som de är vana vid och inte reta upp ögat. Färgerna ska passa in i tvättstugan 

och materialen ska av hållbarhetsskäl vara tåliga. Den ska också kunna kommunicera, ha en 

intention och underhålla. 

 

3.4.3 Minions former och funktioner 

Robotar som används i dagligt bruk har inte haft samma genomslag i Europa 

som i Asien. I Asien har robotar med förmågan att kommunicera samtidigt som de kan och 

utföra arbeten använts i olika samanhang. Enklare robotar som de som dammsuger och klip-

http://doc.utwente.nl/view/author/322440009.html
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per gräsmattan visas flitigt på reklampauser och finns i alla elektronik-kedjor runtom i landet, 

men de interagerar inte med användaren utan bara utför ett arbete. Det betyder att om en robot 

har en funktion och en form som är lättbegriplig för ögat, kommer den att accepteras även här 

för att konceptet har introducerats men inte till samma nivå som en interaktiv robot. Därför 

studerades formerna på redskap som används i hemmet som inspiration så att formerna på 

roboten inte skulle skära sig med det som svenska användare är vana vid att se. För att robo-

ten skulle passa in i tvättstugan så studerades också tvättstugans maskinella utrustning så att 

den inte skulle sticka ut där heller (bil. 9). 

Då roboten ska vara en vakt för tvättstugan och en igenkännbar vän, får formen 

på dess kropp inte vara kramig men den kan inte heller vara tråkig eller för auktoritär. Om 

roboten är mindre i storleken, har stora ögon och mjuka former kommer den automatiskt att 

påminna om söta och oskyldiga varelsers små barn och kan uppfattas som snäll. När den 

kommunikativa delen läggs på samt ett material som inte används för kramdjur så kopplas 

den bort från leksaker och blir en robot med en funktion.  

Runda former med fokus på ögonen testades i skiss och modell i början. Resul-

taten blev för mobila och rörliga och liknade leksaker för mycket för det som var önskat för 

det här tillfället (fig. 3 & 5). Kroppen plattades till och ett huvud lades på för en mer männi-

skoliknande figur men det var inte heller det som skulle utmärka denna robot (fig. 4 & 5). 

 

Figur 3. Skisser på rund robot med fokus på ögonen. 

 

Figur 4. Skiss på människoliknande form. 

            

Figur 5. Foton på skissmodeller, runda varianter och mer människoliknande. 
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Figur 6. Skisser på utveckling av ögon/mask. 

      

Figur 7. Skissmodeller, gropen efter huvudet och masken som ersatte det. 

 

Figur 8. Idéer på hur roboten skulle kunna se ut. 

 

Figur 9. Roboten i tvättstugan. 

 

Under ett av försöken att flytta på huvudet syntes gropen som det lämnade efter 

sig på kroppen mycket tydligt (fig. 7). Det inspirerade till att ta bort huvudet helt och fortsätta 
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i samma anda som under första skissfasen men med en mer avlång kropp och en riktig botten 

(fig. 6-8) men då inte med två separata ögon utan ögon som var på en ”mask” för att det alter-

nativet såg mer aggressivt robotliknande ut. 

Resultatet var Minion (fig. 9 & 10) som vill äta luddet från torktumlaren och be-

rättar lite om tvätt. När Minion är hungrig räcker den ut tungan och sägen ”Minion hungrig” 

för att uppmana användarna att plocka bort luddet från torktumlaren. 

Minion vidareutvecklades genom prov på formen av kroppen, munnen och 

masken samt storleken på denna och tänkbara placeringar av alla funktioner som måste fin-

nas. Resultatet var en mjukare variant av ursprungliga Minion som dessutom var ljusare i fär-

gen och hade lite annorlunda lösningar på funktionerna (fig. 11). 

Kompletterande skisser och foton på skissmodeller för alla steg som redovisats 

här finns in bilaga 11.  

Alla egenskaper som Minion har och kommer att beskrivas här finns uppdelade i 

kategorier i bilaga 6. För att bli en lyckat interaktiv robot har forskningen visat att Minion 

måste kunna kommunicera, underhålla och utföra ett arbete. För att kunna kommunicera 

måste Minion kunna lyssna, förstå, svara och vara tydlig. För att göra detta måste den bortsett 

från den nödvändiga mjukvaran även ha något att prata om. Denna del upprätthålls av en bio-

grafi som utgör det Minion kommer att berätta om för dem som är i tvättstugan (bil. 8).  

Det blir också en del av Minions underhållande personlighet som förstärks av en 

hel arsenal av saker som Minion kan säga till andra och fråga om (bil. 7). När det kommer till 

arbetet som Minion ska utföra så blir det att observera och att göra städningen en rolig syssla. 

Det lyckas Minion med genom att stirra på den som är i tvättstugan och genom att uppmuntra 

städningen. Det sker i första hand genom att på ett mänskligt plan vara hungrig och behöva 

matas med ludd från torktumlaren och i andra hand genom att reagera på samma sätt om per-

sonen i tvättstugan kastar saker i soporna. På så sätt så har Minion också en lekfull intention 

som är så viktig för att människan ska kunna skapa ett band med den interaktiva roboten och 

den i sin tur blir mer trovärdig för människan. Genom nivån på diskussionerna och interakt-

ionen mellan Minion och tvättstugans besökare så har den som tvättar i tvättstugan jämt säll-

skap med sig och därmed motverkar Minion ensamheten som så många har påvisat finns där. 

Eftersom antisocialt beteende påträffas i tvättstugan får inte Minion bli lidande 

av det. Därför måste Minions kropp vara gjord i ett starkt material och Minion ska inte vara 

mobil för att riskera att bli stulen. Om Minion är så robust till sitt yttre blir Minion också mer 

prisvärd.  Inga lösa delar som kan slitas bort från kroppen finns och det är därför som ”mun-

nen” är ett runt hål utan någon lucka eller öppningsanordning. Bortsett från kroppens form  
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Figur 10. Första steget mot Minion. 
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framifrån och ögondisplayen är alla andra former runda, därför är munnen också 

rund så att inte nya element tillkommer och för att den parerar på ”pussmun” utan att vara det. 

Ögondisplayen är oval och mer rundad uppåt, den formen ser snäll ut men ändå lite bestämd. 

Luckan följer ögondisplayens form men har anpassats så att det går att öppna och tömma Mi-

nion och hålet i den är återigen runt och tillräckligt stort för att föra in ett finger (fig. 11). 

Genom att ha en igenkänningsbar form som inspirerats av redskap som finns på 

marknaden samtidigt som den är inbjudande och med inslag som påminner om små varelser 

som har stora oskyldiga ögon ligger Minion på gränsen mellan redskap och leksak. Det i 

kombination med personligheten gör Minion till en interaktiv robot som har alla uppslag för 

att kunna lyckas.  

Trots att formen är stram och minimalistisk så är den ändå igenkänningsbar och 

med Minions personlighet som skiner igenom så är inte Minion en hotfull varelse utan en 

ordningsam vän som påminner om att tvättstugan inte är en lekplats. Tvättstugan får en ny 

hyresvärd som håller ett vakande öga på den som är där och ger en anledning till att delta i 

städningen på det gulligaste och snällaste sättet som finns. 

 

 

Figur 11. Minion med alla funktioner.  
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4. RESULTAT 

4.1 Beskrivning av Minion 

Minion är en liten interaktiv robot som står på en av arbetsytorna i tvättstugan. 

Botten har en diameter på 130 mm och den är 160 mm hög (fig. 12, 13 & 17). Den har infra-

röda rörelsesensorer som känner av om någon kommer in i rummet (fig. 20 & 21) och så fort 

den har känt av det så snurrar den hela sin kropp mot den personen och följer den horisontellt 

men bara runt sin egen axel. Anledningen till att den bara kan röra sig runt sin egen axel är att 

den måste sitta fast på arbetsytan så att den inte blir stulen.  Den är gjord i högblank tålig plast 

och har en oval display som för det mesta visar ett par stora runda ögon som kan blinka (fig. 

12 & 13).  

Strax under ögondisplayen finns en rund mun som har en lampa runt sig, den 

pulserar i olika färger beroende på läget. Det Minion vill äta är dammtussar och ludd från 

torktumlaren och då lyser lampan runt munnen röd (fig. 14 & 15). För att förstå om Minion 

har blivit bjuden på en delikatess så finns ytterligare en infraröd sensor inuti munnen som 

reagerar så fort något passerat den. När detta skett förvandlas Minions ögon till hjärtan och 

munnen pulserar i rosa nyanser (fig. 16). Då yttrar Minion också läten som ’’ Mmmm vad 

gott’’ eller sjunger an glad sång som Happy (Williams, 2013). Så småningom återgår lampan 

till vita ljuset igen. 

 

 

Figur 12. Renderad bild på Minion med öppna ögon. 
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Figur 13. Renderad bild på Minion med stängda ögon. 

 

Figur 14. Renderad bild på Minion med öppna ögon och röd lampa. 

 

Figur 15. Renderad bild på Minion med stängda ögon och röd lampa. 
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Figur 16. Renderad bild på Minion med hjärtan i ögondisplayen och rosa lampa. 

 

Figur 17. Renderad bild på Minion framifrån. 

 

Minions botten, som sitter fast i arbetsytan, har en lampa som lyser mjukt när 

lamporna i tvättstugan är släckta så att det aldrig är mörkt där. Det finns en ljussensor i Mini-

ons botten, på baksidan, som känner av hur ljust det är i rummet (fig. 18). Så fort sensorerna 

känner av en rörelse så lyser lampan starkare tills en taklampa har tänts. På tre ställen på 

denna botten finns också rörelsesensorerna som nämndes ovan. Inuti botten finns rotations-

mekanismen som är magnetisk så att inte extra ström går åt och det låter så lite som möjligt av 

den. 

Mellan botten och ögondisplayen finns luddfacket där luddet samlas och kan 

tömmas med en lucka som finns på baksidan (fig. 19). På baksidan och på bottenplattan finns 

även sladden som förser Minion med ström, det för att ett batteri måste bytas ut och det skulle 

äventyra Minions framtid. 
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Figur 18. Renderad bild på Minion i nedsatt belysning då botten lampan lyser. 

 

Figur 19. Renderad bild på Minion bakifrån med öppen lucka. 

 

På toppen av Minions kropp finns högtalare av samma natur som de högtalare 

mobiltelefoner har, som är små men kan vara otroligt tydliga och höga. På varsin sida av 

ögondisplayen finns det mikrofoner med brusreducering så att Minion kan uppfatta ord fast 

det är bullrigt och kan därmed kommunicera (fig. 20 & 21). Högtalare och mikrofoner är 

täckta i en tygsort av samma kvalitet som normala högtalare är klädda i, i ljusgrå/benvit färg 

som skydd för att inte damm och smuts ska tränga in lika lätt i de elektroniska delarna av Mi-

nion. Minion kan berätta lite om sitt liv (bil. 8), roliga detaljer om världen vi lever i och kan 

svara på några frågor (bil. 7).  Den som är i tvättstugan kan be Minion att sjunga något och 

dansa vilket Minion gör. Men Minion kan också självmant fråga den som är i tvättstugan om 

han eller hon vill dansa och sjunga med. Minion har en sensor som uppfattar de språk som 
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används mest i Sverige
4
 och kan svara på de språken också, så att ingen känner sig exklude-

rad
5
. 

 

 

Figur 20. Renderad bild på beskrivningar av Minions funktioner framifrån. 

 

Figur 21. Renderad bild på beskrivning av Minions funktioner bakifrån. 

 

Rösten är så människolik som möjligt, mera åt det neutrala röstläget som ett 

barn eftersom Minion är i den åldern. Men eftersom alla inte är lika intresserade av att prata 

med Minion så kan Minion också slås av med det enkla kommandot ’’Minion tyst’’. Då går 

Minion in i tysta läget då endast kroppen och ögonen följer den som är i tvättstugan. De som 

                                                           
4
 Svenska, finska, arabiska, serbokroatiska, spanska, norska, danska, persiska, kurdiska och engelska (Parkvall, 

2009) 
5
 Då de stora robottillverkarna inte tillhandahåller information om hur dessa tillverkas och vilken teknologi som 

används är det svårt att precisera detaljerna av mekanik, sensorer och mjukvara som just nämnts för Minion. 
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är i tvättstugan brukar inte vara där längre än 10 minuter, så Minion börjar prata igen efter att 

de tio minuterna passerat och sensorerna känner att någon är med i rummet igen. 

Minion har två sensorer utanför sin kropp, en i torktumlaren som känner av att 

det är ludd i den och en i sopkorgen som känner av om ludd och annat har kastats bort. Därför 

behöver inte Minion jämt be om att få äta upp luddet utan reagerar på samma sätt vad som än 

kastats i soporna så att de som deltar i städningen alltid får en positiv reaktion. Generellt pro-

ducerar torktumlaren ludd i form av en oval som är cirka 80 mm hög, 30 mm bred och 2-3 

mm tjock och för varje körning av tvätt produceras det mellan två till tre sådana. Med ludd 

från torktumlaren av den storleken kan Minion få plats med 30 stycken tussar vilket innebär 

att Minion kommer att fyllas på väldigt fort. Därför kan Minion också säga ’’Töm mig’’ och 

slutar be om ludd när luddutrymmet är fullt. Men Minion fortsätter ändå att påminna om att 

ludd ska tas bort och att golven ska sopas och blir lika glad när saker hamnar i soporna. 

Till formen är Minion mjuk nästan som ett ägg, men inte på ett sätt som manar 

till klappar. Inga delar finns utanför skalet för att undvika att Minion skadas och materialet tål 

en hel del stötar. Färgen är vit med en glimt av metalliska korn i och ögonen samt sladden är 

samma blågröna färg som de flesta tvättmaskinerna är målade i och för att grönt uppfattas 

som en lugnande färg. Återkommande former i ögondisplay och lucka samt runda hål och 

sensorer gör att Minion upplevs som lugn i sin utformning. 

Utöver sin förmåga att aktivt iaktta den som är i tvättstugan kan Minion också 

konversera och prata självmant. Med hjälp av sin biografi, familjeträd, vänner och personlig-

het har Minion alla förutsättningar för att kunna skapa ett band med alla som använder tvätt-

stugan genom att vara en underhållande vän. 

 

4.2 Användarstudier 

20 personer i åldrarna 20-67 introducerades för Minion i modell (fig. 22-24) och 

renderade bilder (fig. 12-21). Funktionerna förklarades muntligt, på Minions prototyp och en 

modell på tvättstugan (fig. 40 & 41) med hjälp av scenarios (bil. 12) som beskrev tillfällen då 

de skulle komma i kontakt med Minion. 

Alla blev glada av att höra om Minion och uppfattade Minion som en sällskaplig 

och rolig figur som kunde ha en positiv och betryggande inverkan i tvättstugan. Minion upp-

fattades som snäll och påminde om ett barn, så pass mycket att de inte kunde tänka sig att 

någon kunde göra Minion illa. Till sin form beskrevs Minion som snäll, science fiction, mjuk 

och ett ägg och inte som konstig, provocerande eller som något annorlunda och nytt. 
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Samtliga sa att de definitivt kände sig övervakade; endast det faktum att Minion 

följde efter deras rörelser och kunde blinka räckte till för att uppnå denna känsla. Resten av 

Minions egenskaper förhöjde bara Minions kompanjonsvärde. 

Alla var väldigt nyfikna på Minion teknologiskt och poängterade hur viktigt det 

var att informera om att Minion inte övervakar och ingen annan kan se vad som sker i tvätt-

stugan. De tog även upp att det är viktigt att Minion ska kunna uppfatta och prata flera språk 

och att det ska kunna gå att tysta Minion. 

 

Figur 22. Fotografi på prototyp av Minion i tvättstugan. 
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Figur 23. Fotografi på prototyp av Minion i tvättstugan. 

 

Figur 24. Fotografi på prototyp av Minion i tvättstugan. 
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5. DISKUSSION & SLUTSATS 

Det som händer i tvättstugan är resultatet av en komplicerad kombination av 

känslor och revirgränser och speglar oss själva och samhället vi bor i. Våra värsta sidor och 

våra värsta rädslor tittar fram, för att ingen ser oss och vi inte känner de andra där. Självklart 

kunde en mer ingående litteraturstudie ha visat ännu fler intressanta aspekter av både analysen 

av problemområden och robotarna. Men nu var meningen med dessa att utgöra en vetenskap-

ligt bevisad basis och inte en ingående litteraturstudie i sig. 

På grund av uppgiftens begränsning valdes bara det tredje problemet (fusket) 

som tvättstugan har att lösas, men det skulle ha varit minst lika intressant att fördjupa mig i 

det andra (äcklet). Likaså valdes bara Minion ut att vidareutvecklas, eftersom Minion besvarar 

problemområdet mer ingående. Dessutom löser Minion inte bara övervakningsaspekten utan 

även ensamheten och oron som många känner i tvättstugan. Det skulle vara lika roligt att se 

hur de andra två idéerna kunde utvecklas då båda har mycket breda målgrupper. Minion 

skulle kanske kunna få uppbackning av To Mati i tvättstugor med flera rum eller komplice-

rade former på rummen för att åstadkomma en komplett ”övervakning”. 

Det måste poängteras att interaktiva robotar inte riktigt nått ut till allmänheten, 

inte ens i Asien, och därför finns det inte mycket att gå efter. Men de har använts blygsamt 

bland annat för att samla in pengar, hålla äldre personer sällskap, som leksaker och reception-

ister. Det är interaktiva robotar som är mer enformiga och kan göra en sak medan Minion 

kombinerar kommunikation och en funktion, vilket betyder att Minon är mellan två världar. 

Hittills har det inte använts några interaktiva robotar för att hålla ordning på människor, som i 

vissa futuristiska filmer. Mest för att det är en komplicerad uppgift som behöver en näst intill 

mänsklig förståelse för rätt och fel. 

I forskningen som är underlaget för det här arbetet har bara bilder på ögon eller 

bilder med antydan på ögon använts. Därför finns det inte mycket att förhålla sig till där heller 

och Minion blir först med en formgiven variant baserat på den forskningen. De större företa-

gen som tillverkar robotar är inte generösa med information och open source robotar är lite 

för enkla för det Minion vill åstadkomma. Många tekniska delar har alltså varit svåra att finna 

lösningar på och en fungerande prototyp har inte kunnat tillverkas av mig. Minion har alltså 

inte kunnat utvärderas till sin teknikalitet men det skulle dock vara intressant att med en fullt 

fungerande Minion kunna utvärdera till vilken nivå Minion lyckas med sin uppgift utan att 

behöva förklara och bara låta Minion göra sitt.  
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För att Minion ska kunna födas krävs det ideella drömläget för varje industride-

signer; en symfoni av tvärvetenskap där alla möjliga expertiser från psykologin, beteendeve-

tenskapen, tekniken, ljuddesignen och industridesignen samarbetar. Dessa skulle utgöra en 

bra start för Minion och även kunna förutse Minions framtid på sätt som det här arbetet inte 

riktigt kunnat utveckla. Ett av dessa som är rent beteendevetenskapligt är hur Minion skulle 

kunna undvika att bli tråkig efter ett tag. Användarstudien visade att Minion har så mycket 

kärlek och vänlighet i sig och är full med så mycket information och berättelser att en säker 

framtid av prat har skapats. Men denna grund kommer inte att kunna säkra en tioårsperiod av 

möten med Minion vilket betyder att Minion säkert skulle behöva omprogrammeras men ny 

musik, uppdaterade berättelser och allt som beteendevetare är så bra på, för att användarna 

aldrig skulle förlora intresset. Men eftersom Minions huvudarbete inte handlar om sällskap 

utan om övervakning så är Minions uppgift säkrad och förseglad, Minion kommer att över-

vaka till och med om alla ber Minion att vara tyst. 

Minion är därför en del i ett stort pussel som håller på att läggas och ett start-

skott i en ny riktning som ännu inte adopterats av Europas industrivärld.  Om detta kunde ske, 

skulle det vara riktigt spännande att få se hur alla experter tänker och argumenterar och vilka 

möjligheter men även begränsningar kan finnas. Skulle Minion i slutändan låta som ett barn? 

Har Minion tillräckligt mycket plats för alla tekniska delar? Finns det teknologi som är myck-

et mer avancerad än den jag har nämnt som skulle kunna användas? Eller är teknologin för 

avancerad och dyr? Hur mycket skulle Minion kosta att tillverka? Skulle Minion kunna få en 

solpanel för att inte behöva kopplas till elnätet? Skulle Minion få psykologernas och beteen-

devetarnas välsignelse? Skulle Minion ha någon inverkan alls i riktigt stökiga tvättstugor? 

Eller skulle Minions bli lyxtvättstugornas bästa vän och inte något som köptes in för alla? För 

att inte nämna vilka intressanta studier som skulle kunna utföras för att utvärdera Minions 

interaktion med människor och inte minst hur barn skulle reagera. Som sagt är Minion ett litet 

steg i en enorm rörelse, inte bara för Europas industrivärld utan även för den generella ut-

vecklingen av interaktiva robotar. 

 

5.1 Vidareutveckling 

Det som har varit extra roligt med arbetet har varit reaktionerna på Minion. Fast 

ingen sett hur Minion fungerar på riktigt har en stark majoritet yttrat ett begär att äga en helt 

egen Minion. Exempel är barnvakt, hundvakt och kompis och till och med i en mer formell 

position som receptionist och värd. 
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Det skulle vara roligt att utveckla Minions kusiner för många fler områden än 

tvättstugan. Det kan vara stökigt och det kan uppstå otrevliga stämningar i klassrum, på lek-

platser och i studentkorridorers kök med flera. Men det behöver inte bara vara ordningsamma 

Minions utan även endast kärleksfulla Minions. 

Sverige kommer att mötas av ett problem som politikerna inte riktigt tagit hand 

om, nämligen en allt större population av äldre på äldreboenden i behov av omsorg och kär-

lek. Fler äldre, färre unga och allt färre som vill arbeta inom äldreomsorgen är ett faktum och 

inget som kan bortses. Det är samma problem som Japan försöker förebygga med använd-

ningen av interaktiva robotar. När inte den mänskliga faktorn finns med för att försäkra de 

äldres framtid kanske en passande kusin till Minion skulle kunna lösa en del av problemet, 

alltså sällskapet och kamratskapet. Om de yngre generationerna har haft svårt att anamma de 

asiatiska varianterna, kommer dessa inte att tas emot lätt av de äldre. Därför utgör Minion en 

utmärkt startpunkt för Sverige att ta sig an utmaningen och tillverka interaktiva robotar som 

kan tränga sig in i västvärldens hjärtan. 

Med så många utbildningar inom teknik och industridesign, med kunskaper om 

nya material och med Sveriges egna råvaror är det ett optimalt läge att skapa denna nya familj 

av Minions som kan vara helt oberoende av alla andra marknader och skapa lokaltillverkade 

Minions. Kanske fåret Alfons eller igelkotten Karin som är namn och former som alla, inte 

bara Sverige men hela västvärlden, känner till och knappast associerar till något negativt. Sve-

rige är i behov av att skapa arbetsplatser för unga och kan gott och väl sluta vara ett rikt land 

genom sin vapentillverkning. Ersätt död och förödelse mot jobb, kärlek, omsorg, ge en fram-

tid för alla unga och ett bra slut för de äldre. Låt Minion bana en ny väg in i framtiden. 

Make Minions not war.  

 

5.2 Minion 

I Minions fall handlar det inte om att Minion ska tillrättavisa eller behöva av-

väga situationer utan orsaka känslan av övervakning och berömma bra beteende och det har 

Minion lyckats med. Enligt användarstudierna har Minion den rätta balansen av söt och auk-

toritär, familjär och uppseendeväckande samt sällskaplig och vakt, i beteende och form. Och 

därmed är Minion en ordningsam vän i tvättstugan.  
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Bilaga 1. Samlade intervjuer 

16 personer intervjuades och varje individs svar redovisas under respektive fråga. 

1. Hur ofta använder du tvättstugan? 

1 --- 

2 Ungefär varannan vecka 

3 1 gång i veckan 

4 Ungefär varannan vecka 

5 1-2 ggr/v 

6 Cirka 1 gång varannan månad 

7 1gång i veckan 

8 En gång per år 

9 En gång i veckan.  

10 Ca 1 ggr/vecka 

11 En gång I veckan, oftast tisdagar 

12 1 gång i veckan 

13 En gång i veckan 

14 2 gånger i månaden 

15 Ca var 10:de dag 

16 1 gång i veckan 

 

2. Har du egen tvättmaskin i lägenheten? 

1 Nej 

2 Nej 

3 Nej 

4 Nej 

5 Nej 

6 Ja, och ett torkskåp 

7 Nej 

8 Ja 

9 Nej, eftersom jag har ingen plats för den i min lägenhet. 

10 Nej 

11 Nej 

12 Nej 
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13 Nej 

15 Nej 

14 Nej 

16 Nej, men det går att sätta in, plats finns och även uttag till både el och vatten. 

 

3. Om inte, önskar du att du hade en egen tvättmaskin? 

1 --- 

2 Nej, behöver inte det och den skulle inte få plats då jag har ett litet badrum 

3 Ja 

4 --- 

5 Ja 

6 Ja 

7 Ja 

8 --- 

9 Ja, gärna! 

10 Ibland, mer för att jag är bekväm än någon annan anledning. 

11 Alltid, det skulle vara mycket smidigare, dock lite mer kostsamt. 

12 Både ja och nej 

13 Ja 

14 Nej 

15 --- 

16 Nej, pga att det är väldigt svårt att hänga tvätten på ett bra sätt i lägenheten.   

 

4. Hur uppfattar du tvättstugan? 

1 I allmänhet tycker jag tvättstugor är bra eftersom man kan tvätta och torka kläder inom 3-4 

timmar. Om det finns tumlare och torkskåp dvs. Så man slipper ha tvätt på tork i lägenheten. 

2 Den är ok. 

3 Trist och kall 

4 Helt ok. Den städades åtminstone nästan tillräckligt ofta. Å andra sidan var jag ju en stu-

derande, och hade därför knappast särskilt höga krav. 

5 Fräsch och praktisk 

6 Tvättstugan är ”hemtrevlig” och uppdateras kontinuerligt med nya maskiner eller när något 

går sönder. Städningen sköts ganska bra. På vårt område har vi en förening där hyresgästerna 

frivilligt får gå med och städa området, tvättstugan storstädas 2 ggr om året ordentligt utöver 
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den enskilda städningen efter varje tvätt-pass.  De som är med i föreningen och sköter städ-

ningen var 6 e vecka får 2200 billigare hyra i dec månad. 

7 Trött 

8 Den tvättar och torkar tvätten effektivt. Den har ett smidigt bokningssystem. 

9 Den är ganska smutsig och gammal. 

10 Vi har en väldigt fin tvättstuga, ljus och fräsch. 

11 Tvättstugan ar ganska ofräsch, känns som att folk inte bryr sig nar de ar klara och städar 

inte ur filter etc. 

12 Det var mörk, dammig och luktade instängt 

13 Förskräcklig 

14 Liten och fin 

15 Läskig, alltid lite nervös inför tvättstuga, man vet aldrig vem som är där eller om det 

kommer någon, men stänger ändå aldrig dörren om mig när jag är i tvättstuga. Varför vet jag 

inte kanske blir mer nervös då.  

16 Mycket bra, den är moderna med modern bokningssystem.  Vi har lyckats kunna boka 

samma tvättstuga och pass ett bra tag nu och när den ena tvättmaskinen gick sönder fick vi 

inom en vecka en sprillans ny maskin:). Det enda är väl att det ibland saknas borstar och 

disktrasor (för avtorkning). Plus att torkrummen är lite för små, men det går bra, tvätten blir 

torr. 

 

5. Vad är bra med tvättstugan? 

1 --- 

2 Det finns alltid tid att tvätta när jag behöver det. 

3 Att man får sin tvätt ren och torr på så kort tid. 

4 Bra för dem som inte har egen maskin. Ofta rätt så billigt, men det beror naturligtvis på hur 

ofta man måste byka 

5 Stor. Bra arbetsytor, möjlighet att hänga tvätt och torkskåp och torktumlare. 

6 Alla maskiner fungerar och de flesta städar efter sig. 

7 Tvätt och tork på några timmar 

8 Den tvättar och torkar tvätten effektivt. Den har ett smidigt bokningssystem. 

9 Tvättmaskinen tvättar snabbt och vi har också ett torkrum. 

10 Att den är bra utrustad, med tre maskiner och tumlare med enskilt torkrum samt enskilt 

mangelrum. 
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11 Skönt att kunna göra en hel veckas tvätt på några timmar samt torka den inom dessa tim-

mar, smidigt med stora maskiner som inte tar en hel dag att tvätta/torka. 

12 En trappa från hemmet 

13 Ingeting 

14 Tvätten blir torr. 

15 Oftast fler maskinner och torktumlare och torkskåp. Har tumlare nu i min lgh men saknar 

torkskåp.  

16 Modern och ren. 

 

6. Vad är dåligt med tvättstugan? 

1 --- 

2 Ingenting 

3 Alla som inte gör som de ska 

4 Kan vara dyrt (se ovan). Opraktiskt, då man ofta måste gå och kolla flera gånger innan pro-

grammet är färdigt. Timern är sällan pålitlig. Det är heller inte alltid så roligt att visa sina un-

derkläder åt grannen. 

 

5 Inget 

6 Det nya bokningssystemet är inte alltid bra. Missar man att öppna dörren med en minut när 

tiden tar slut måste man ringa en vaktmästare som kommer och öppnar dörren. Det vore även 

bra om det fanns rengöringsmedel att använda att torka golven med, men det är förståeligt att 

det inte finns då det skulle bli stulet. 

7 Smutsen 

8 Upplevs som omständlig eftersom den ligger i ett annat hus samt att det kräver planering av 

tvätt. Särskilt när man har småbarn.  

9 Tvättmaskinen är för gammal. 

10 Inget 

11 Som nämnt ovan, ofräsch och brist på skötsel av andra hyresgäster, många kan vara dåliga 

på att lämna tillbaka nyckeln I tid och om man har en kväll I veckan då man hinner tvätta kan 

det vara bra om folk skotte sig bättre och om man slapp städa efter andra. 

12 Allt annat än att det inte är långt ifrån den 

13 Att dela med andra, att det aldrig är städat där så jag måste städa upp efter andra innan jag 

börjar tvätta. 

14 Tvätten luktar inte gott 
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15 Skitigt, oftast gamla maskiner. Det var alltid något fel på maskinerna.  

16 Skulle gärna haft den i samma hus, i källaren, måste nu gå ca 4 min från dörr till dörr. Det 

är lite dålig belysning utanför dörren när man är där på kvällarna. 

 

7. Vad vill du ändra i tvättstugan? 

1 --- 

2 Det skulle vara trevligare med ett annat golv. 

3 Alla som inte bryr sig 

4 Skulle jag få bestämma så skulle alla tvättstugor vara rena och ha pålitliga timers 

5 Inget 

6 När man tvättar på sena kvällar är insynen i tvättstugan obehaglig, annars ingenting 

7 Att inte andra kan komma in när man tvättar 

8 Har för lite erfarenhet av att använda tvättstugan. 

9 Jag vill ha en ny tvättmaskin och tvättlina. Jag vill också måla väggarna. 

10 Inget 

11Skötsel schema, någon sorts garanti att folk städar efter sig/lämnar tillbaka nyckeln I tid – 

att hyresvarden I sa fall bryr sig mer och man kan lämna feedback om nar man gatt ner efter 

en annan hyresgast och visa tillstander/om de var sena med bilder utan att det går ut over en 

själv. 

12 Bullret 

13 Ny utrustning, renovering, flytt ifrån källaren. 

14 Tvättmaskinerna, de är gamla. 

15 Ha en liten trevligare miljö, inte så sunkigt och smutsigt.  

16 Inget 

 

8. Har du haft några problem i tvättstugan? 

1 --- 

2 Nej, om någon maskin går sönder så fixas det snabbt. 

3 Stulna tvättider, människor som inte hämtar sin tvätt så att man måste plocka ner den, någon 

slängde in sin tvätt i torkrummed med min utan att fråga, någon tvättade kläder täckta i päls 

och torkade inte ur maskinerna, generell oreda eftersom de yngre i området inte städar. 

4 Ibland brukade maskinerna strejka några minuter efter start, så då man återvände en och en 

halv timme efter att man knäppt på maskinen fick man knäppa på den igen och således också 

vänta igen. 
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5 Ja, stöld av kläder, men det går att låsa dörren så det hade kunnat undvikas. 

6 När en maskin gick sönder, ett problem är att få all tvätt till och från tvättstugan om man 

inte kan dra den på en pulka i snön. Även när jag blev utelåst var ett problem 

7 Grannar kommer och tar maskinerna fast man tvättar 

8 Maskinerna har varit ur funktion men har åtgärdats snabbt av styrelsen. 

9 Jag hade ett litet problem när jag försökte att använda tvättmaskinen för första gången. Kra-

nen var redan öppen men jag trodde att den var stängd så jag öppnade kranen. 

10 Nej 

11 Jag har inte haft några tekniska problem, mer pga andra hyresgaster, se ovan. 

12 Missförstånd med tider 

13 Stulna tvättider och kläder 

14 Varje gång jag tvättat före samma granne så har den grannen tagit min tid, så jag undviker 

den personen. Det som hänger längst ut it torkskåpet har en tendens att komma bort. 

15 Torktumlare som inte fungerat, men aldrig annars.  

16 En felanmälan hängdes upp, men inget hände, sen visades det att någon bara hade hänt upp 

skylten utan att faktiskt anmäla det. Det var ju inte så bra! 

 

9. Har du hört om andra som har haft problem i tvättstugan? 

1 --- 

2 Inte vad jag vet. 

3 Liknande som mina 

4 Liknande problem. 

 

5 Inbrott, stöld av kläder. 

6 Nej aldrig 

7 Ja, stulen tvätt 

8 ---- 

9 Nej 

10 Nej 

11 Ja, där de har haft maskiner som gått sonder som ingen har kommit for att fixa på 2-3 

veckor! 

12 En person fick sina saker kastade på golvet 

13 Samma 



 
 

54 
 

14 Nej 

15 Hört att några blivit bestulna eller folk tagit deras tvätt tider och sånt.  

16 Nej 

 

10. Varför tror du att andra inte håller rent/håller tiderna osv? 

1 Lathet eller att man inte bryr sig kanske. 

2 Det finns inte sådana problem här. 

3 De bryr sig inte om allas bästa och vill att någon annan gör allt åt dem, slöhet! 

4 För att folk är så väldigt involverade i sina egna liv och har svårt att se andras situation, spe-

ciellt om det handlar om en allmän tvättstuga i ett stort höghus – om man inte ens känner sina 

grannar så bryr man sig knappast. 

5 Händer inte hos oss. 

6 Slöhet, glömska och stress, eller så kan man inte läsa. 

7 De vet att de inte kommer att bli påtagna och ingen kommer att säga åt dem 

8 Tidspress 

9 Kanske de bryr sig inte om vår gemensamma tvättstuga. 

10 Det som hänt mig är att det inte varit städat vid något tillfälle. Troligen beror det på att vi 

har olika referensramar om vad som bedöms som rent. 

11 Inte deras egen lägenhet sa att de bryr sig inte, “någon” gör det åt dem enda eller att de tar 

val inte “hela världen” om man inte var klar I tid. De bryr sig inte om att andra kanske har en 

tid att passa. 

12 När det redan är så smutsigt så gör man inte så mycket än det uppenbara så att man inte 

hamnar i trubbel. 

13 De bryr sig inte och de skyller ifrån sig att det var så snuskigt innan 

14 Uttråkade 

15 Man glömmer oftast tider eller blir stressigt. Jag kunde glömma bokade tider eller ville 

göra anat när jag bokat tider. Det är ju redan smutsigt så man tar väl bara bort ludd och inget 

annat. 

16 Vet ej 

 

11. Om det fanns en bastu, bibliotek, filmotek, solarium eller gym där du bor skulle du 

utnyttja dessa? 

1 Ja 

2 Ja absolut, en bastu skulle vara en dröm. 
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3 Nej 

4 Inte solariet, men allt annat skulle jag nog använda. Kanske inte så hemskt ofta, men det 

skulle definitivt vara en faktor som kunde få mig lockad att flytta till ett nytt ställe. 

 

5 Ja, kanske 

6 I de miljöerna där hygien det viktigaste, däribland solarium gym och bastu skulle jag nog 

utnyttja det om jag var säker på att en bra städare rengjorde utrymmet regelbundet, som på ett 

badhus.  Samma gäller de andra också men där står inte hygien som nr 1. Där står snarare 

uppdatering av utbudet som nr 1 

7 Nej 

8 Eventuellt solarium och gym 

9 Ja 

10 Vet ej 

11 Ja definitivt, har bott I lagenhet förut där det fanns bastu, den använde vi ofta och höll ren, 

vi satte t.o.m. in en av vara gamla soffor där istället for att slänga den. 

12 Gym 

13 Nej 

14 Gym men bara om det var städat 

15 Kanske gym, bastu skulle jag önska att jag utnyttjade men tyvärr får man känslan att de 

skulle vara sunkigt och då vill man ju inte.  

16 Nej, inte så troligt. 

 

12. Tror du att det skulle uppstå problem i dessa? Om ja vilken sorts problem? 

1 Ja, folk som inte städar efter sig 

2 Vet inte, tror inte det. 

3 Ja att de andra inte håller dem fräscha och skäl varandras bokningar. 

4 Så länge som någon faktiskt är anställd för att sköta detta så tror jag inte att några så hemskt 

stora problem skulle uppstå. Om de ska drivas med frivilliga krafter så kan det bli svårare. 

 

5 Vet ej 

6 Det skulle bli problem i längden om hyresgästen som nyttjar utrymmet bar ansvaret att städa 

för att alla inte gör det. Men det är nog städning som är problemet som kan uppstå.  Lokalen 

som ligger i samma hus som tvättstugan kan man hyra, då måste man boka in sig hos styrel-
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sen som har koll på att man lämnar det i samma skick som när man kom. Det fungerar ganska 

bra 

7 Ja, samma som i tvättstugan. Bokning och städning 

8. Nej 

9 Nej, jag tror inte att det skulle uppstå problem i dessa. 

10 Troligen städningen 

11 Det finns val risk for att samma problem skulle uppstå som I tvättstugan, att man inte tar 

till sig att städa eller sköta ett område som inte ar ens eget/passa tider. 

12 Smuts snusk och bråk 

13 Samma som i tvättstugan, alla böcker skulle förvinna. 

14 Ja, vill inte ens tänka på vad som skulle kunna hända där. Om vi blir ovänner i tvättstugan 

tänk vad som skulle kunna hända i en bastu med alkohol… 

15 Smutsigt. Sen vet jag inte…  

16 Vet inte. 

 

13. Skulle du byta ut tvättstugan mot något av det föregående, om ja vilket och varför? 

1 Om det fanns tvättmaskin i lägenheten skulle jag byta tvättstuga mot gym! 

2 Nej, jag vill ha tvättstugan, men komplettera med en bastu till exempel i ett annat utrymme. 

3 Nej 

4 Tvättstugan är nog det mest praktiska alternativet. Jag tror också att flest människor skulle 

använda tvättstugan regelbundet 

5 Nej 

6 Jag skulle inte byta ut den. 

7 Nej 

8 Ja. Jag använder tvättstugan så lite ändå eftersom jag har kombinerad tvätt och torkmaskin i 

lägenheten. 

9 Nej, eftersom jag behöver använda tvättstugan varje vecka. 

10 Nej  

11 Tvättstugan ar ett måste for folk som inte har egen tvättmaskin, den ar viktigare an någon 

av de andra sakerna. Det skulle ju vara ett plus men inte nödvändigt på samma sätt som en 

tvättmaskin. Alla måste tvätta men de andra är inte måsten, bara privilegier. 

12 Kanske ett gym men bara om det var städat och så länge det fanns tvätt/tork i lgh. 

13 Nej, jag skulle bannlysa tvättstugan. 

14 Nej. 
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15 Om jag har tvättmaskin i min lgh behöver jag ingen tvättstuga då kan jag byta ut till gym. 

Men inte annars.  

16 Nej, jag måste jag ju tvätta. Men även om jag hade maskin i lgh så hade jag inte velat byta 

detta. 

 

14. Om det fanns en tvättstuga som inte tillhörde bostadsområdet utan var mer som ett 

tvättstugefik skulle du föredra att gå dit? 

1 Nej, troligtvis inte. Bökigt att få dit och hem tvätt, plus att man måste vara där hela tiden 

man tvättar. 

2 Nej, tror inte det. Skönast om tvättstugan finns i närheten. 

3 Nej 

4 Om jag var tvungen. Ju längre bort den skulle vara, desto mindre villigt skulle jag släpa mig 

dit. 

 

5 Nej 

6 Nej, att tvätta är ett nödvändigt ont. Kanske om jag var gammal och pensionär. 

7 Nej 

8 Nej. 

9 Om jag inte hade någon annan plats att tvätta mina kläder skulle jag gå dit. 

10 Nej 

11 Om det skottes bättre, ja det skulle vara perfekt och man kunde sitta där och umgås 

medans man väntade på tvätten. 

12 Nej 

13 Bara om någon annan skötte tvätten åt mig som i USA. 

14 Ja om det var renare där. 

15 Tveksamt.  

16 --- 

 

15. Brukar du prata med dina grannar när du tvättar? 

1 Nej 

2 Nej, bara om någon kommer förbi och pratar. 

3 Ja 

4 Inte om jag kan undvika det, men oartig kan man ju inte heller vara – kallprata kan man väl 

alltid 
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5 Ibland 

6 Med det nya systemet kommer man inte alls i kontakt med grannarna vilket är väldigt synd 

på ett sätt samtidigt som det är en trygghet att vara ensam där inne. 

7 Bara hej 

8 Nej 

9 Nej, eftersom mina grannar inte är med mig när jag tvättar. 

10 ibland 

11 Ibland, om man rakar springa in I varandra, dock blir det oftast att man sätter igång och 

sen vantar I lagenheten/går och handlar medan tvätten kör på. 

12 Hej och inget mer 

13 Kanske ett hej. 

14 Nej, vi träffas nästan aldrig där. 

15 Säger bara hej.  

16 Nä, det är väldigt sällan man stöter på någon. 

 

16. Om du inte känner dina grannar skulle det vara tryggare att tvätta om du gjorde 

det? 

1 Vet ej 

2 Det kvittar, jag är aldrig rädd att gå till tvättstugan. 

3 Ja 

4 Kanske det, men det är nog främst antalet människor som kan göra situationen pro-

blematisk. 

 

5 Känner de flesta 

6 Nu känner jag de flesta men förr kände jag mej ändå aldrig trygg kvällstid när vem som 

helst kunde komma in. 

7 Kanske 

8 --- 

9 Nej 

10 Åtminstone känna igen dem skulle kännas mer tryggt 

11 Ja, man skulle lita på dem och kunna känna att man skulle våga fråga om de var sena/inte 

tvättat. 

12 Jag tror det skulle kännas bättre 
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13 Ja, jag skulle i alla fall kunna säga till om det var riktigt hemskt och jag visste vem det var 

som var ansvarig. 

14 Njao. 

15 Jag skulle vara tryggare om jag kände granarna.  

16 Det känns tryggt som det är. 

 

17. Var i byggnaden finns din tvättstuga? 

1--- 

2 Nere i källaren. 

3 Gatuplan i en separat byggnad 

4 Den jag använde som studerande fanns inom området med studerandebostäder – man hade 

alltså inte en tvättstuga per hus. 

 

5 Källaren 

6 Den finns i vår kvarterslokal mitt på gården på markplan 

7 Några trappor från gatuplan, separat byggnad med dålig belysning. 

8 100 meter från vår port. 

9 I den högsta våningen. 

10 Källarplan med fönster 

11 Kallaren. 

12 Bottenplan 

13 Källaren. 

14 Gatuplan i en separat utbyggnad. 

15 Nu har vi ingen tvättstuga alls i byggnaden utan alla har egna tvättmaskiner och tumlare i 

lgh. Bor i hyresrätt men där jag bodde innan var det i samma port.  

16 Utanför i ett separat tvättstuge-hus. 

 

 

18. Hur många tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrum, manglar finns det? 

1--- 

2 3 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkrum och ett mangelrum där man också kan stryka på 

17 hushåll. 

3 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 centrifug, 2 torkrum, 1 arbetsbänk 

4 Jag tror vi hade sex tvättmaskiner och sex torktumlare. 
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5 1 maskin, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 torkrum, 1 mangel, en lång arbetsbänk och en extra 

centrifug 

6 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare ett torkskåp och en mangel 

7 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkrum, 1 centrifug, 1 arbetsbänk, 1 mangel 

8 Två tvättmaskiner varav den ena grovtvätt, ett torkskåp och 1 mangel. Även två tvättkorgar 

på hjul finns att tillgå. Det finns två tvättrum men jag har bara utnyttjat det ena av dom.  

9 En tvättmaskin, ingen torktumlare, inget torkskåp, ett torkrum och en mangel. 

10 Två stora och en mindre tvättmaskin, en stor torktumlare, ett torkrum, ett mangelrum med 

en elmangel samt en stenmangel 

11 Två tvättmaskiner, en torktumlare, en mangel och ett torkrum. 

12 3-2-1 

13 2 tvmsk, 1 torktumlare, 1 torkskåp och det är alltid en eller till och med två av dessa som 

är paj. 

14 2 tvättmaskiner 1 torktumlare och ett torkrum 

15 Den lgh innan som hade tvätt stuga hade 3 tvätt, 2 tumlare, 1 torkskåp och en mangel.  

16 Totalt har tvättstugehuset 6 maskiner, 3 torktumlare, 3 torkrum och en mangel. Man bokar 

ett rum + ett torkrum och i rummet finns då 2 maskiner och en torktumlare. Hela området har 

3 stk sådana tvätt-hus 

 

19. Hur långa är tvätt-passen? 

1--- 

2 Man får skriva upp valfri tid från 1 timme till högst 5 timmar mellan kl. 7 – 22 alla dagar i 

veckan. 

3 Tre stycken per dag 

4 Vi hade inga tvätt-pass. 

 

5 7-14 eller 14-22 

6 3 timmar 

7 5-4-5 timmar på vardagarna och 4-4-4 timmar på helgerna 

8 2-3 timmar. 

9 Du kan tvätta så många timmar som du vill och bokar. 

10 Två pass/dag a’ 7 timmar mån-lör och ett pass a’ 5 timmar sön 

11 3 timmar. 
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12 Fem timmar 

13 4 timmar 

14 5 timmar 

15 3timmars pass tror jag för mig att jag brukade sno åt mig 18-21 passen. 

16 Jag tvättar mellan 18-22, torkrummet har man mellan 19-23. 

 

20. Hur bokar man tid i din tvättstuga? 

1--- 

2 Jag skriver manuellt på ett schema där jag själv bestämmer när jag ska börja och sluta. 

3 Pluttar med nyckel 

4 Man bokade inte tid, man bara gick till en av tvätt-punkterna och hoppades på det bästa. 

Senare fick vi ett system där man kunde spana in lediga maskiner på internet. 

 

5 Skriver på en almanacka 

6 Antingen via gavlegårdarnas  hemsida eller  så  går  man  till  tvättstugans  skärm  som  sit-

ter  utanför dörren och bokar där med sin tag. 

7 Pluppar 

8 Antingen via passertag på en tavla utanför stugan, eller via bostadsföreningens hemsida. 

9 Vi har en papper vid dörren där vi kan skriva vilken dag och tid vi vill tvätta. När du bokar 

tid du måste också skriva ditt namn och bostadsnummer. 

10 Skriver upp sig på ett schema i pappersform som hänger utanför tvättstugan 

11 En gammaldags tavla med pluppar som man själv har nyckel till sitt nummer – flyttar 

denna till den dag/tid man vill ha. 

12 Cylindrar 

13 Kalender på papper 

14 Cylinder 

15 Cylinder, metall almenacka å vägen. Men pass tider och datum. 

16 Antingen på nätet eller i tvätt-huset på en liten dator skärm. 

 

21. Beskriv lukt, belysning, buller och annat. 

1--- 

2 Det luktar fräscht i tvättstugan, däremot finns den en unken lukt i mangelrummet, kanske 

för att den inte används så ofta? Det är bra belysning. Inget buller som hörs till lägenheten. 
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3 Obehagligt att gå dit eftersom den ligger i en annan byggnad, det blir även kallt på vintern 

när man ska ut i snöstormen.  

4 Lukten var en blandning av bykpulver och avlopp. Det surrade därinne, och var ofta ganska 

fuktigt. 

 

5 Inga problem 

6 --- 

7 Dålig belysning, ofräsch städutrustning, någon har sin tvättkorg där permanent och fyller på 

med smutsen. 

8--- 

9 Gamla, gamla, gamla saker… Tvättmaskinen, torkrummet och mangeln Lukten är unken 

men belysning är okej även om den inte så modern… 

10 Bra belysning, inget buller mer än från maskinerna dock inget anmärkningsvärt, ingen 

lukt 

11 Luktar fräscht, belysiningen bra och små fönster att öppna om det blir för varmt. Mycket 

ludd I filterna för torktumlaren och på golvet runt maskinerna. 

Fint kakelgolv I tvättstugan som är lätt att bara moppa rent, relativt nya tvättmaskiner, lite 

äldre torktumlare dock stor och alla maskiner ar som industrimaskiner sa du far plats med 

mycket. Som boende ensam med hund räckte det med en tvätt I veckan for att få alla klä-

der/sängkläder/handdukar rena. Torkrummet är lite äldre, luktar gammalt, gammalt stengolv 

någon har målat I grå färg och ser allmänt ofräscht ut. Tvättlinorna ar gamla och I metall, be-

höver bytas ut! Mycket damm runt om fläkten I torkrummet där ingen verkar städa alls, fläk-

ten ser ut att vara från sent 80- tidigt 90-tal och kan uppdateras. 

12 Det luktar gott när den som tvättat före mig använt tvättmedel som luktar gott annars luktar 

det våt handduk och instängt för att det inte går att öppna fönstren. 

13 --- 

14 Det luktar ingenting. Belysningen flimrar. 

15 Väldigt lite buller. Belysningen är mycket bra, den är automatisk med sensorer så den kän-

ner av när man kommer in. 

16 --- 
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Bilaga 2. Personor 

 

Lennart 

57 år 

Skild men har flickvän, särbo.  

Bor i egen lägenhet, 4a med balkong. 

Jobbar inom it, har inte mycket fritid eftersom han vill umgås med sina barn de dagarna han 

har dem. Inte för att barnen vill göra något med honom, sent tonår och de vill bara vara med 

vänner. 

Tittar gärna på film och game of thrones som barnen gillar till och med när barnen inte är med 

men då för att vara uppdaterad och komma med någon supertöntig kommentar när barnen är 

hos honom. Han har försökt sig på spel som barnen lämnat hos honom, han ät rätt så bra på 

dem. 

Han har egen tvättmaskin och torktumlare men den har varit trasig sen flera månader tillbaka 

så nu förvarar han handukar i den. Har alltid planer på att köpa ny men annat roligare kommer 

i vägen för att åtgärda detta.  

Tvättar en gång i månaden i tvättstugan när barnen är där, annars blir inget tort framförallt på 

vintern. På sommaren så har det hänt att den rena tvätten hängt på tork tills barnen kommit 

tillbaka hem. Han fick alla lakan och handukar efter skilsmässan, hon fick alla möbler, så han 

behöver inte tvätta så ofta. På jobbet är det alltid blå skjorta och slips med gråa eller svarta väl 

strukna byxor som gäller, så dessa lämnar han in hos proffsen, vilket innebär att han inte be-

höver tvätta så ofta. När barnen är där däremot blir det tvätt alla fem timmar av passet. Ingen 

av dem vill tvätta så de spelar paper scissors rocks. Det har blivit några rosa maskiner, och 

vissa stickade kläder har blivit barnstorlekar. Före detta frun har ringt och skällt ut honom 

otaliga gånger, kan du inte läsa? Bryr du dig inte? Nä nä det var därför vi skilde oss... Suck 

säger Lennart. 

Guilty pleasure: bilar (godiset) med en klunk vin, det smakar så äckligt att det är gott. 

Gillar inte: Gnällspikar och dammsugaren (har därför köpt en automatisk robot dammsugare 

som slutade fungera när den fastnade i ett kluster av sladdar under sängen, han minns nog inte 

att den finns där) 

Gillar: Datorer och tv och teknik 

När han är i tvättstugan så kastar han in kläderna i maskinen utan att kolla speciellt noga vad 

som är i korgen, han matar maskinen med en skopa tvättmedel och trycker på 30 grader. På 
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reklamen säger de, att det går bra med låga temperaturer för alla sorters tvätt. Han slänger in 

allt i torktumlaren på låg temperatur och viker det i tvättstugan. När han är klar glömmer han 

oftast bort att städa, det är sent och det är ju bara lite ludd. 

 

Tanja 

28 år 

Sambo med två barn och en hund samt en katt som kommer och går 

Hyr 3a 

Har varit mammaledig de senaste åren med en kort paus innan hon fick veta att bebis nummer 

tre var på väg. Annars jobbar hon med customer service för en underklädeskedja. 

Fritiden är över, barn, mat, blöjor, hund, bajspåsar, aj oj, så flög det in en fågel, skrik, skratt, 

blöjor och sambon är arbetsnarkoman. Men när hon har fem minuter över planerar hon bröl-

lopet som har tryckts fram ett år till. Bröllopsklänningen är inköpt och varken bebismage eller 

mammamagen får plats i den. Det hon inte vet är att äldsta barnet har ritat ett porträtt på 

mamma och pappa på klänningen med permanentpenna. 

Har ingen tvättmaskin fast det skulle vara skönt efter kräkfester med barn och hunden som 

kan vara väldigt lerig. Pengarna räcker inte till för en tvättpelare fast hon har sett den hon vill 

ha. 

Tvättar en gång i veckan och om någon missar tiden springer hon ner då med. Hur många 

kläder än barnen har räcker de inte mer än en vecka och hon avskyr när det är fläckar på deras 

kläder. Bäst är det på sommaren när de åker på semester och barnen är lätt klädda om inte 

bara i blöjor och kläderna kan tvättas för hand och torka i solen. 

Guilty pelasure: Hundkläder fast det bara finns jackor för så stora hundar 

Gillar inte: Vinterkräksjukan när stackarna är så sjuka, alla utom hon. 

Gillar: När det regnar och nya gummistövlar. 

Allt ligger i organiserade tvättpåsar, lakan och handdukar delas in färgmässigt, jeans för sig, 

barnkläder för sig, hennes och sambons kläder för sig. Vissa saker stryker hon, vill gärna 

stryka allt men det finns ingen tid. Vilken lyx när mamma är på besök och hon tvättar och 

stryker allt åt en och så gör hon hemgjorda pannkakor medan Kicky kan vila. Blir väldigt 

upprörd när det är ostädat i tvättstugan, då måste hon skura golv och torka av alla arbetsytor 

medan de första maskinerna går och det kan vara svårt med en stor mage, permanent illamå-

ende och två barn som leker. Hon har fräst åt grannen i lägenheten mittemot som var så fräck 

att hon lämnade en lapp där det stod ’’Hej Kicky, måste åka iväg och handla lite kläder. Kan 
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inte du ta ut alla mina saker från torktumlaren och lämna dem utanför min lägenhet. Du städar 

så fint efter dig så jag tänker inte ens göra det. Puss’’ Puss? 

 

Emma 

19 år 

Hyr lägenhet i andra hand, etta med pentry 

Studerar kemi 

Tränar på sin fritid, läser massor för studierna och spenderar tid med sina vänner. De försöker 

samlas en gång i veckan då de inte tänker på plugget och tittar på film eller lagar mat.  

Har ingen tvättmaskin, den skulle inte ens få plats i den lilla ettan där det nya matbordet tog 

upp så mycket plats att hon ångrar köpet. Tvättar småsaker för hand i lägenheten och låter 

dem torka i badrummet och på element. Mamma och pappa bor inte så långt därifrån så tek-

niskt skulle hon kunna ta hem tvätten men vem vill ta med sig en stor tvättpåse på bussen. 

Pinsamt! 

Tvättar så ofta hon kan men det innebär i huset hon bor i nu att det kan vara en gång per må-

nad. Det är svårt eftersom hon inte äger så mycket kläder och när det går över en månad måste 

hon antingen ta på sig något som inte är så fräsch eller köpa nytt. 

Det är trist att tvätta, det är mycket tvätt vilket innebär ett himla spring i trapporna och där 

nere vill hon inte stanna fast det vore bra då vissa saker har försvunnit. Det är en stor tvätt-

stuga där två kan tvätta samtidit men tvätt-passen är korta så det är inte ofta hon får saker 

torra och med en hel månads tvätt så blir det jobbigt i lägenheten tills det är torrt och hopvikt. 

Guilty pleasure, ta lite av någons sköljmedel 

Gillar inte Att umgås med grannarna 

Gillar Nya kläder 

Det är ganska stökigt så många delar på maskinerna och stöket blir bara större. En gång i må-

naden kommer en städare och fixar lite men däremellan är det bara några som snyggar till på 

privat tid fast det står med i reglerna. Hon kan inte beskylla dem som inte gör något, hon till-

hör dem själv. När ingen ser sparkar hon på dammet så att det hamnar under maskinerna och 

torkar aldrig av golven.  

 

Tvättstuga #1 

Källare med fönster/Längst upp 

En tvättmaskin och en extra centrifug, två torkskåp, strykjärn och mangel. 

Vanlig dörr med lås. 
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Har inte renoverats sen 80 talet./Renoverades med nya maskiner 2000. 

Man kommer dit via trappor och en lång korridor/trappor 

Där tvättar en åt gången. 

Bokningssystemet är en kalender där hyresgästerna skriver upp sig/cylindrar med nyckel 

Hyresgästerna ska städa upp efter sig. 

Oftast går det bra men det brukar vara mest bråk med tiderna som om det vore ett dagis säger 

en av personerna som bor där.’’ Alltid måste någon vara där för att se efter och tvättar man 

måste man gå dit en kvart i förväg annars kan någon bara ta tiden. Kan de inte läsa? Vad är 

det för problem med dem?’’ När personer som inte är rädda att konfrontera andra möts då 

måste föreningen kallas in och medla och det är inte alltid lätt. Hot och höga röster är ingen 

bra reklam för området och det är bara när tiderna inte hålls. Bakom stängda dörrar har kläder 

slängts på golvet. Men det finns en annalkande oro över tvättstugan att något kommer att 

hända där så allt färre tvättar där och köper egen tvättmaskin som de ställer i duschen. Nu har 

de istället problem med maskiner som inte installerats rätt och vatten som rinner ut över hela 

lägenheten och så har de börjat se ökade problem med mögel i resten av lägenheten för att det 

blir så fuktigt av allt som ska torka. 

 

Tvättstuga #2 

Bottenplan 

Två självdoserande maskiner, en centrifug, två torkskåp, strykjärn och kallmangel. 

Dörr med automatlås 

Renoverades 2012 

I en separat byggnad med stora fönster, så att man måste gå ut. 

Där tvättar en åt gången. 

Elektroniskt bokningssystem. 

Hyresgästerna ska städa upp efter sig. 

Det brukar finnas tider för tvätt så det är inget problem men det var inbrott ett par gånger in-

nan autodörren installerades, kläder försvann och de som bor där tror att det handlade om nå-

gon utomstående eftersom bakdörren stod öppen. Lämnar man kvar tvättmedlet där så kom-

mer det att försvinna, det spelar ingen roll om det är dyrt eller billigt, det kommer inte att stå 

kvar där. De flesta som bor där är noga med städningen, det finns ingen städare som kommer 

dit men det är alltid en och annan som orsakar trubbel med utspillt tvättmedel, luddiga filter 

och som låter tillhörigheterna hänga kvar i torkskåpet till dagen därpå. Det påverkar alla andra 

som bor där eftersom de måste städa upp efter dessa personer och när det finns småbarn med i 
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bilden så har man alltid bråttom upp till lägenheten, det är också jobbigt för de gamla och de 

som jobbar för mycket och nästan tappar tålamodet bara av att se att det är stökigt. 

 

Tvättstuga #3 

Separat byggnad 

2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp 

Dörr med vanligt lås. 

Renoverades under 90talet. 

Där tvättar en åt gången 

Papper/Cylinder system för bokning 

Hyresgästerna ska städa upp efter sig 

Här brukar det vara kaos med allt, alltid är det en maskin som är trasig, vatten blandat med 

tvättmedel, ludd och damm på golvet. Vissa städar och gör fint och andra bryr sig inte. Vissa 

gånger fast det är bokat så tar några andras maskiner utan att 60 minuter passerat så att ma-

skinerna är officiellt lediga och utan att fråga om den andra personen är klar. Det leder till 

gapiga bråk från vissa och spända käkar hos andra. Att tvätta här är ingen rolig sak att göra. 

Dessutom måste de ta sig ur byggnaden som de bor i och gå 100 meter bort till tvättstugan, 

det är jobbigt på vintern och omständigt när barnen ska med. Eftersom den är utomhus är det 

ett askfat utanför dörren, det är fullt och stinker och gissa om barnen tycker om att stoppa ner 

fingrarna där. När de får stå ute och vänta med vagnen, eftersom det är en hel trappa upp till 

tvättstugan är det oroligt att inget ska hända barnen. Men det finns kaniner där och det är all-

tid roligt för dem som bor där att titta på kaninerna när sista passet är över och de är ute och 

mumsar på maskrosblad. 
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Bilaga 3. SWOT för tvättstugan 

 

Styrkor 

Närheten till hemmet. 

Tvätt och tork på bara några timmar. 

Ingår i hyran/Billig. 

Mer ekonomsikt än tvättmaskin i lägenheten. 

Slipper tvätt och tork i lägenheten där det kan vara svårt att få allt torrt. 

Stora maskiner, många och stora saker kan tvättas. 

Betaltvättstugor: Färre problem med städning 

Automattvättstugor: Färre bråk om tvättider. 

Stora tvättstugor: Samlingspunkt för dem som tvättar. 

 

Svagheter 

Trappor dit utan hiss. I vissa fall måste den som tvättar ta sig till en annan byggnad. 

Obehaglig: insyn, avskild. 

Lukt, ljus. 

Resurser som inte finns: Ingen renovering, nya maskiner och underhåll. 

Bristande underhåll med trasiga maskiner och städning. 

Bråk: Stulna tvättider och kläder. 

Samlingpunkt som kan vara negativt för dem som vill vara ensamma.  

Time consuming, en halv dag går åt till att tvätta. 

Obemannade: Städas inte eftersom det är upp till dem som tvättar att göra det och maskinerna 

går sönder oftare p.g.a. att de som använder dem gör fel. 

Det kan bli dyrt med betaltvättstugor för familjer med många barn. 

Automatiska: inlåst/kan inte hämta ut tvätten om man kommer för sent. 

 

Möjligheter 

Ny utrustning gör tvättstugan miljövänligare både till energieffektivitet och dosering av 

tvättmedel, fördelaktigt om man jämför med maskiner i hemmet. 

Nya maskiner håller dessutom längre och allergiker behöver inte oroa sig. 

Kan bli en mötesplats om den får rätt utrustning 
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Hot 

Låga priser på små maskiner för lägenheter. 

De ökande fallen av brott som begås i samband med bråk i tvättstugan som gör att tvättstugor 

stängs. 

Färdigköpta paket (maskiner, vagnar, arbetsytor) som inte är genomtänkta. 

Användarna som inte tar sitt eget ansvar och följer de enkla reglerna som finns. 

Priset på renoveringar och köp av ny utrustning. 
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Bilaga 4. Behovsanalys tvättstuga 

 

Drömläget: Nya maskiner 

Renovering 

Placering av tvättstugan på ny plats 

Nytt bokningssystem 

Underhålla miljö och maskiner under jämna mellanrum 

Anpassning av antalet maskiner (hur många det är som ska dela på tvättstugan?) 

Införa övervakningskameror 

Införa vakt 

Professionell städning 

Skapa en trivsam miljö 

Städmöjligheter 

Individualisera det allmänna/få bort skammen över smuts 

Eliminera bråken 

Uppmuntra alla att följa reglerna 

 

Nuvarande läget: Minimera fusket med städning och tider 

Uppmuntra till städning och att alla håller tiderna 

Hålla tvättstugan så fräsch och ren som möjligt 

Skapa en trivsam miljö 

Individualisera det allmänna/få bort skammen över smuts 

Städmöjligheter 
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Bilaga 5. SWOT för Minion 

 

Styrkor 

Övervakning 

Kränker inte 

Håller Sällskap 

Informerar 

Sprider glädje 

Sprider lugnet 

 

Svagheter 

Kan bli stulen 

Kan slås sönder 

Energiförsörjningen kan kapas 

Batterierna kan ta slut/Underhållning 

Måste underhållas för att tömma facket 

Annat kan stoppas ned i munnen 

Hörselskadade kan inte ta del av Minion till fullo 

 

Möjligheter 

Vidareutvecklas till en större familj produkter för tvättstugan 

Vidareutvecklas till en större familj produkter i allmänhet 

Global användning inte bara i tvättstugan 

Ny teknologi kan göra Minion ännu mer interaktiv 

 

Hot 

Nytt koncept 

Ovanlig 

Obehaglig 

Tilltalar inte 100 % av befolkningen 

Kan uppfattas som en designploj, interaktiva robotar har inte haft samma framgång i USA 

som i Asien 

Eventuella priset om den inte produceras i större antal/större tillverkare inte visar intresse   
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Bilaga 6. Minions funktioner 
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Bilaga 7. Minions dialoger 

 

Hej! 

Välkommen! 

Mitt namn är Minion! 

Jag föddes på ett grönt bord! 

Min favoritmat är ludd från torktumlaren! MMMMMMMM 

Psssst! Kom hit! 

Vad heter du? 

Hur mår du idag? 

Min mamma är en dammsugare och min pappa en robot från en annan planet. 

Jag önskar att jag hade en luftballong. 

Ska vi sjunga en sång?/Ska vi dansa? Spelar upp sången Happy (Williams, 2013). 

Har du sopat golvet? Det är roligt! 

Jag är hungrig! Har du något att bjuda på? 

La la la la. Vad jag tycker om att sjunga när jag är ensam. 

När jag får ludd från torktumlaren blir jag så glad att det pirrar i min mage. 

Kan vi inte bli kompisar? 

Det är kul att du är här nu! 

Det luktar så gott av rena kläder! 

Zebrornas ränder är som era fingeravtryck! 

Flamingos blir rosa ju mer kräftdjur och alger de äter som innehåller carotenoider. 

70 % av människokroppen består av vatten. 

98 % av allt vatten på jorden är saltvatten. 

Möglet i tvättmedelsfacken kommer från överdoserat tvättmedel. 

Torktumlaren dammsuger dina kläder och lakan. 

Stjärnor är solar och vår sol är en stjärna men för oss är den solen. 

Kometer har en svans, den består av gaser och damm. 

 

Exempel på muntlig interaktion med Minion. 

 

Minion? 

Jaaa! 
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Kan du sjunga en sång åt mig? 

Jaaaaaaa! Brister ut i sång. 

När man försvinner ut ur rummet slutar han spela musik. 

 

Bla bla bla bla. 

Hur mår du idag?  

Bra tack! Själv? 

Jag mår väldigt bra! 

Kul… 

Det är kul att du är här nu! 

 

Någon går in i rummet där Minion står. 

HEJ! Välkommen! 

… 

Det luktar så gott av rena kläder! 

 

Vad heter du? 

Minion! Vad heter du? 

Xxx 

Kan vi bli kompisar? 
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Bilaga 8. Minions biografi 

 

Megatron är en sentient robot som kan förvandla sig själv till vapen och strids-

flygplan och är generellt illasinnad och läskig. Han kommer från planeten Cybetron och är 

ledare för Descepticons som är ett gäng väldigt elaka robotar. 

Det ingen vet om honom är, att en gång när han kom till vår planet och höll på 

att riva hus och slåss med alla Autobots, såg han en väldigt läcker dammsugare i ruinerna. 

Den var svart och smäcker, en riktig skinande liten sak med helt otroligt fina former. Han 

tittade på damsugaren, dammsugaren tittade på honom och för första gången i sitt liv kände 

han något mer än behovet att förstöra i sitt avancerade maskinella hjärta. 

Han kunde inte ses som något annat än ett monster så han gömde henne i ett litet 

fack i sitt bröst och var jämt orolig att hon skulle fara illa i något av hans hysteriska bråk. Det 

han tyckte om med henne var att hon uppfattades som en enkel sak som ingen människa 

brydde sig mycket om, men hon var tuff och fast slagen gjorde henne ganska yr, så att hon 

hostade upp dammråttor så klagade hon aldrig. Hon hade talat om för honom att hon väldigt 

gärna ville förvandlas till en robot och berättade om sina visioner med accessoarer och flyg-

förmågor. Det gjorde Megatron ännu mer besatt av att sätta händerna på all spark som skulle 

kunna transformera henne till det hennes hjärta önskade. 

Dammsugaren satt gömd i Descepticons högkvarter och när ingen var där så tit-

tade hon på ritningar, de var groteska skorpion-robotar som bara spred förödelse och hon 

tyckte det var onödigt. Kunde de inte göra något produktivt istället? Så hon tog sina bästa 

egenskaper, hon kunde hålla ordning på ett monster och sprida glädje till alla som kunde se 

henne för det hon var, och Megatrons bästa egenskaper som att han kunde hålla ordning på ett 

helt gäng monster och aldrig klaga inte ens när han låg i bitar i botten på Mariana Trench här 

på jorden och ritade fram en liten robot. Den roboten kallade hon för Minion för att den var så 

liten i jämförelse med alla robotar som klampade runt i högkvarteret. Den var smart, smartare 

än vad både hon och Megatron var tillsammans och kunde titta strängt men kärleksfullt på 

alla som kom i närheten. Den kunde sjunga, vilket ingen av dem kunde och konversera vilket 

hon inte hade röst för att göra och Megatron kunde bara gapa order. Den kunde bli riktigt arg 

och riktigt glad men aldrig ledsen och den var så söt så söt, den påminde om hennes former 

men hade en lite ståtligare intonation som Megatron.  

När Megatron såg ritningarna kunde han inte bara inte förverkliga dem och till-

verkade Minion men Minion fick inte vara kvar med alla Descepticons, han var för speciell 
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för att växa upp med monstren. Så han skickades iväg till sin farbror Robocop för att lära sig 

ordning och reda, morbror vattenkokare för att lära sig att smälta in i människornas värld utan 

att skrämma slag på dem och så fick han två helt egna kompisar, en Tamagotchi och en Furby 

som han kunde leka med. Tamagotchin lärde honom hur man ber snällt om saker man vill ha 

och Furby lärde honom allt bus. 

Minion gjorde många fler kompisar än bara dem, han lärde känna Travis som 

kunde sjunga alla sånger som finns här i världen och Dona som lärde honom värdet i att vara 

vänlig och alltid säga tack, Reti lärde honom att konversera intellektuellt och DON-8R att 

vara envis på ett snällt sätt. 

Så nu är Minion redo att ta sig an tvättstugan! Minion blir riktigt glad när den 

får ludd från torktumlaren och kan bli arg om någon skriker på honom, då vänder den ryggen 

åt den som skriker och ignorerar den som gör det. Minion är alltid glad men framförallt om 

någon pratar. Och är alltid vänlig och vänder sig mot den som kommer in i rummet för titta på 

den personen. 

På nätterna vet ingen vart Minion tar vägen. Vissa nätter sitter Minion kvar i 

tvättstugan och sjunger för sig själv. Andra tvättar Minion bortglömda strumpor för hand. Och 

andra tar Minion sig ut för att leka eller träffa sina föräldrar så passa er för att Megatron 

kanske är i krokarna för att hämta Minion för en sväng till månen. 
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Bilaga 9. Bilder på redskap och tvättmedelsförpackningar 

 

Marknaden domineras idag av mjuka linjer som nästan ser ut som bubblor, där 

det som ska tillagas omges av material på ett kärleksfullt sätt (bil. 10). Såpbubblor och moln 

skulle kunna beskriva formerna och materialen är blanka. Det kan finnas skarpa gränser mel-

lan färger eller olika material, men de begränsas till den skillnaden och inte den fysiska grän-

sen mellan dem. Produkterna sticker ut men är ändå väldigt blyga. De är samlade till sin form 

och tar inte mer plats än den som behövs. Till och med redskap för utomhusbruk kan beskri-

vas på ett liknande sätt. 

Tvättmaskinerna i tvättstugan är mer åt det industriella hållet än tvättmaskiner 

för hemmabruk men då mer till storlek och färgval. Formen och färgerna beror främst på hur 

gamla maskinerna är. Blåa, gula och i några fall gråa och vita tvättmaskiner finns i tvättstu-

gan. De gamla är kantigare medan de nya har lite mjukare övergångar och till och med hålet 

för luckan i tvättmaskinens skal är återigen lite bubbligt och mjukt. Knapparna har rundade 

kanter och till och med tvättmedelsfacken karakteriseras av dessa mjuka övergångar och run-

dade hörn. Plast som inte repas, halvblank metall och glas i luckan är materialen som an-

vänds. 

I tvättstugan finns även det som användarna tar med sig för att kunna utföra 

tvättandet, till exempel tvättmedel. Tvättmedel kommet i tre former, tvättkapslar, flytande och 

i pulver. De små pulverpaketen har inte förändrats de sista årtionden och är väldigt kantiga. 

De som köper stora pulverpaket och häller över i andra förpackningar brukar använda plåt-

förpackningar i alla möjliga färger med fasade hörn. Flaskorna för flytande tvättmedel följer 

samma formspråk och påminner om det som beskrevs för köksutrustningen, mjuka linjer och 

bubbliga former. Här dominerar vitt och olika nyanser av blått och grönt med flera färger 

endast runt företagets logotyp. Tvätt-kapslarna kommer i mjuka plastpaket där kapslarna är en 

liten påse med flytande tvättmedel i och ser ut som en liten kudde. 
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Figur 25. Samlade fotografier på elektriska redskap. 
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Figur 26. Samlade fotografier på tvättmedelsförpackningar. 
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Bilaga 10. Minions familj och vänner 

   

 

 

Figur 27. Skisser på robotar som tillhör Minions familj och vänner. 
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Figur 28. Skiss på Minions pappa Megatron. 
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Bilaga 11. Samlade skisser och fotografier på utvecklingen 

av Minion 

 

 

 

Figur 29. Skisser på rund robot med fokus på ögonen. 
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Figur 30. Skisser på människoliknande former. 

     

      

Figur 31. Samlade foton på skissmodeller, runda varianter och mer människoliknande. 
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Figur 32. Skisser på utveckling av ögon/mask och form på kropp. 

 

      

Figur 33. Samlade foton på skissmodeller, storlek på masken och form på kroppen. 

 

Figur 34. Skisser på robot med metallisk grå färg. 



 
 

85 
 

 

Figur 35. Vidareutveckling av Minion: form, mask och placering av funktioner. 

 

Figur 36. Skisser med måttsättning av Minion 
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Bilaga 12. Scenarios och hjälpmedel för användarstudier  

 

Figur 37. Skisser på ett scenario som beskrevs under användarstudien. 
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Figur 38. Skisser på ett scenario som beskrevs under användarstudien. 
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Figur 39. Skisser på ett scenario som beskrevs under användarstudien.  
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Figur 40. Liten modell på tvättstugan som användes för att förklara hur Minion fungerar under användarstudien. 

 

Figur 41. Liten modell på tvättstugan som användes för att förklara hur Minion fungerar under användarstudien. 
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