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Sammandrag 

Denna uppsats beskriver min designprocess, från uppdrag till den färdiga 
produkten. Uppdraget har varit att göra en artefakt till Boda Borg i  
Karlskrona. De vill ändra uttrycket i sin korridor och jag har designat ett 
koncept som kan förändra korridoren till att bli mer lekfull och kreativ, samt 
försökt få in in företagets identitet mer i inredningen. 

Vidare beskriver jag min process där jag utforskar vad lekfull design är, samt 
hur jag har kopplat tv-spel till att bli inspiration åt ett inrednings- 
koncept för Boda Borg korridorer. 

Detta följs sedan av att jag har designat en sittmöbel med inspiration från  
Nintendo 8-bit och med hjälp av min syn på lekfull design. Jag har använt 
mig av olika designmetoder och mycket skissande för att komma fram till 
form och färg på möbeln. Jag har tänkt på hur den ska placeras i samman-
hanget. Jag har även funderat mycket på hur jag kan skapa en kontrast för 
att göra sittmöbeln spännande och rolig. 

Resultatet blev en bänk med plats för 2-3 personer. Mitt mål har varit att 
förändra korridoren så den blir mer lekfull samt att skapa ett helhetstema till 
Boda Borgs korridorer.

Nyckelord

Korridor, koncept, lekfull design, Nintendo, designmetod, bänk, sittmöbel, 
klossar
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1. Förord

Jag vill tacka;

Boda Borg

Bollplank- Johanna Erlandsson

Handledare

Klasskamrater

2. Inledning

Lekfull design är något som inspirerar mig. Jag tycker om att titta på  
design som är rolig och annorlunda. Därför har jag i detta examensarbete 
valt att jobba med ett företag som bygger på lekfullheten. Jag tycker miljön 
runtomkring oss är alldeles för allvarlig och anser att mer lekfull design i 
både hemmet och på den offentliga platsen behövs för att vi ska kunna le mer 
i våra liv. Lekfull design kan vara rolig och spännande utan att på något sätt 
behöva bli barnslig. I denna uppsats kommer ni få ta del av hur min design-
process gått till, hur jag tänker över lekfullheten, hur det kan vara att jobba 
med en uppdragsgivare och varför jag designat slutprodukten som jag gjort. 

3. Bakgrund

Bakgrunden till examensprojektet är att lära mig hur jag på bästa sätt kan  
arbeta tillsammans med en uppdragsgivare. Jag vill lära mig hur jag på ett 
bra sätt kommunicerar och för fram mina idéer. Projektet går ut på att jag 
ska bli bättre designer och utveckla mina erfarenheter från högskolan, samt 
att sätta dem i praktiken. Jag har valt att jobba med konceptdesign,  
som ska resultera i en artefakt till företaget, eftersom jag tycker det är  
intressant att sätta produkten i ett mer uttänkt sammanhang.

3.1 Boda Borg

Företaget jag arbetat med heter Boda Borg och ligger på Rosenholm i  
Karlskrona (bodaborg.se). Boda Borg är ett äventyrs hus där man ska lösa 
olika	utmaningar	för	att	komma	vidare	i	spelet/leken.	Det	finns	korridorer	
med dörrar som gömmer utmaningar som gruppen ska lösa, dessa kallas för 
Quests. Syftet med Boda Borg är att besökarna ska få en spännande  
upplevelse tillsammans för att stärka bandet i gruppen. Det kan vara andra 
företag som åker till Boda Borg för att bygga ett bättre team och få en bättre 
gemenskap i en personalgrupp. Det kan också vara skolklasser som ska lära 
känna varandra. På Boda Borg har jag haft kontakt med Julia Ericsson som 
varit min kontakt på företaget. Jag har visat skisser och diskuterat idéer med 
henne för att komma fram till något som passar just Boda Borg i Karlskrona. 
Läs mer om Boda Borg i stycket 4.1 och om Boda Borgs utmaningar på 6.2.1. 
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3.2 Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en artefakt till Boda Borgs korridorer (se 
bilaga 3). Artefakten ska på ett kreativt och lekfullt sätt förstärka företaget 
och få aktiviteten i korridorerna till en mer positiv upplevelse för använ-
darna. 

Avsikten med uppsatsen är att berätta hur designprocessen gått till och  
tydliggöra hur jag kommit fram till mitt resultat. 

3.3 Metoder

Jag har studerat korridorerna och dess utformning, samt aktiviteten som 
pågår där. För att kunna fastställa Boda Borgs identitet har jag jobbat med 
ITK, Identity Tool Kit 1 . Samma arbetsmetod har jag använt för att ta reda 
på vilket sätt korridorerna ska förändras. För att på bästa sätt få fram vad 
som behövs har jag gjort intervjuer med personal och besökare. Jag har gjort 
research på liknande miljöer, platser och andra företag för att hitta inspira-
tion till olika konceptförslag. Jag har gett Boda Borg förslag på inrednings- 
detaljer och ett tema för att få fram en bättre miljö för aktiviteten.

Utav de olika konceptförslagen blev det tre idéer på artefakter som jag tror 
kan förändra miljön och samtidigt ha en funktion som förstärker. Jag har 
undersökt artefakternas funktion samt gett förslag på en rad olika former 
och idéer för att kunna får en klarare bild av vad förteget vill ha.

En av dessa artefakter jobbade jag vidare med och utvecklade för att kunna 
tillfredställa behovet av mer lekfullhet i korridorerna. Jag har ställt mig 
frågor om hur denna produkt kan vara utformad för att på bästa sätt tjäna 
sitt	syfte?	Hur	passar	den	in	i	sin	specifika	miljö	och	förmedlar	det	företaget	
är ute efter? 

I det sista steget har jag jobbat med produktutveckling och gått in mer på 
färg och form samt hur den ska användas. 

3.4 Frågeställningar

Hur kommer jag fram till en produkt som kan förändra korridorerna och 
förstärka både aktiviteten och Boda Borgs identitet? Varifrån kan jag hämta 
inspiration som kan passa in i sammanhanget på Boda Borg? 

3.5 Uppdrag

Korridorerna	i	byggnaden	är	ointressanta	och	behöver	fixas	till	så	det	blir	
mer look and feel 2. De är innehållslösa och känns som sjukhuskorridorer. 
De behöver kopplas ihop mer med Questarna 3  för att tillföra något till ak-
tiviteten. Uppdraget består av att komma med ett konceptförslag som sedan 
resulterar i en produkt. Med konceptförslag menar jag en enhetlig inred-
ning/utsmyckning som ska passa ihop med företagets identitet och  
aktiviteten som pågår i korridorerna. Det behöver bli mer lekfullt, men utan 
att bli barnsligt. 
_______________

1  Koblanck, Henriette, GUIDE,	Identity	tool	kit

2  Boda Borgs konceptägare uttryckte denna term om hur han vill  
förändra korridorernas utseende.

3 Boda Borgs namn på utmaningarna i byggnaden mer information 6.2.1
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3.6 Vision

Visionen med mitt projekt är att lyckas designa en artefakt som är lekfull och 
som talar ett tydligt språk till besökarna. Den ska vara genomtänkt och  
utformad bra, så att både företaget och jag blir nöjda med resultatet.  
Visionen är att göra en produkt som är lekfull, komplex och genomtänkt. 

4. Designplattform

4.1 Presentation av Boda Borg i Karlskrona

Boda Borg i Karlskrona är ett äventyrshus som passar barn och vuxna i alla 
åldrar. Aktiviteten går ut på att ett lag samarbetar för att klara olika problem 
som	de	ställs	inför	i	de	olika	Questar	som	finns	i	byggnaden.	Hela	laget	ska	
klara sig igenom utmaningarna på begränsad tid för att få poäng. Det är både 
kreativa, snabbtänkta och fysiska utmaningar. 

”	Boda	Borg	skall	inbjuda	och	uppmana	till	lek,	glädje,	nyfikenhet,	entusiasm,	
kreativitet och gemenskap” 4

4.2 Designmanual

Det	finns	en	designmanual	hos	Boda	Borg(se	bilaga	1).	Manualen	omfattar	
mest väggmålning av korridor samt logotyp och skyltning. Förtaget är under 
ombyggnad och en ny ägare av Boda Borg och dess grundidé är i gång med 
att göra förändringar. Därför uppskattas även idéer utanför designmanualen. 
Grafiska	element	är	inte	något	jag	ska	ändra	på.	Dessa	element	uttrycker	till	
viss mån företagets identitet. 

4.3 ITK över företaget

Identity	tool	kit är en metod som fungerar som så att man ska välja högst 
fem ord som man tycker symboliserar företaget eller den produkt man ska 
göra. Sedan väljer man bilder till dessa ord som ska förstärka intrycket och 
göra det mer tydligt vad det är man menar med sin vision. ITK är en bra 
metod, både uppdragsgivaren och jag kan lättare förstå och fastsälla en  
identitet och ett mål.

 

bilder från gettyimages.com och bodaborg.se
________________

4 Ur Boda Borgs designmanual, 2007

Lek
Gemenskap
Nyfikenhet
Entusiasm 
Kreativitet
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Jag har gjort en ITK över hur företaget ser på sig själv. Detta för att fastsälla 
företagets identitet, för att kunna använda det i designprocessen.

Dessa ord är en grund för aktiviteten som Boda Borg erbjuder. De är viktiga i 
processen på så sätt att de är en del av företagsidentiteten. 

5. Designteoretiskt förhållningssätt

5.1 Min syn på uppsatsen

Denna uppsats är skriven ur mitt egna synsätt eftersom det är en process 
som är väldigt personlig och individuell. Jag skriver om min designprocess 
ur mitt egna perspektiv och utifrån min kunskap. Mycket av texten är mina 
egna antagande, slutsatser och ställningstagande. Detta för att på ett  
effektivt sätt kunna förklara och ge exempel på hur en designprocess kan 
gå till. Detta är min process och jag vill inte ge intryck av att det jag skriver 
är	det	korrekta,	utan	en	del	av	hur	jag	reflekterar	och	drar	slutsatser	för	att	
komma fram till ett resultat. 

5.2 Min syn på produkten

Jag ser på produkten och designarbetet utifrån idén att det inte är  
produkten som kommunicerar med oss, utan användarna som kommunicer-
ar kring produkten. Minnen, tankar och känslor förmedlas inifrån oss själva. 
Jag använder mig av min egna perceptionsförmåga och försöker förstå hur 
andra uppfattar produkten för att på så sätt få en större utdelning av  
uppdraget.	Ju	fler	som	ser	och	uppfattar	det	som	jag	har	tänkt	desto	mer	
tydlig blir produkten för användaren och avsikten med den i sitt tänkta sam-
manhang. Klaus Krippendorff (2006) skriver om detta i The Semantic turn. 
Han beskriver även vikten av igenkännande, utforskning och att kunna lita 
på produkten5. Detta är något som jag tycker är vikigt i designen. Det är  
viktigt att användarna kan känna igen och koppla ihop artefakten med något, 
så de ser en mening med den. Det ska vara lätt att utforska produkten utan 
att det blir för oförstående för användaren, det är inte meningen att de inte 
ska förstå vad den ska användas till. Användaren måste också kunna lita på 
produkten jag designar, de ska känna sig trygga i användandet av den. 

5.3 Reflektioner och respons

Jag har under arbetet skrivit om mina egna tankar och om Boda Borgs  
respons på skisser och idéer. Detta är viktigt i min process och jag har valt 
att ta med det för att göra uppsatsen tydlig. Det är meningen att läsaren ska 
förstå hur jag arbetat mig genom processen och varför/hur jag gjort val. 

Jag anser att ett samarbete är där båda parter blir nöjda med resultatet. 
Därför har jag valt att försöka hålla mig till Boda Borgs design och önskemål,  
min kontakt på Boda Borg och jag har genom diskussion om skisser och 
idéer kommit fram till en väg som passar båda. 

_______________

5 Recognition, exploration och reliance. (2006)
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5.4 Etiska aspekter

Intervjuer jag gjort kring projektet har jag valt att utelämna namn då det 
finns	barn	under	15	år.	Jag	har	sammanfattat	det	i	svaren	som	är	relevant	för	
projektets helhet. 

6. Research korridorkoncept

6.1 Analys av korridoren

Jag analyserade korridorens formspråk på ett sådant sätt att jag gick runt 
där och skrev ner intryck och fotograferade (se bilaga 3). Det mest karakte-
ristiska i korridoren är den röda linjen som är målad längs väggarna. Detta 
är Boda Borgs kännetecken och den är viktig för företagsidentiteten. 

6.1.1 Stateboard
Min slutsats av anlysen presenterade jag med hjälp av ITK. Korridorens  
status i dagsläget sammanfattade jag med en Stateboard, som är ett sätt att 
visa hur läget i korridoren är. Jag valde ord som jag tyckte passade in och 
sedan bilder.

bilder från gettyimage.com

Den visar hur jag ser på korridorerna idag och hur de används. Jag tycker 
att korridoren är statisk på så sätt att den inte tjänar något mer syfte än att 
innehålla dörrar och passage fram och tillbaka. Det händer inget i korrido-
ren.	Den	är	innehållslös	för	att	det	finns	väldigt	få	inredningsdetaljer.	Det	
finns	ingen	tredimensionell	känsla	då	dekorationen	endast	består	av	platta	
väggmålningar. När jag väljer ordet enkel så menar jag att den helt enkelt 
bara är en korridor, inte en rolig korridor eller spännande korridor utan bara 
en korridor. 
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6.1.2 Futureboard
När jag nu hade en Stateboard så gjorde jag en Futureboard där jag 
bestämde ett mål att nå upp till. Jag väljer alltså ord och bilder som ska  
representera	min	vision	av	hur	jag	vill	förändra	korridoren.	Tre	ord	fick	 
representera hur känslan i korridoren ska vara. Denna metod fungera bra 
eftersom det blir en karta över ens mål. Personalen på Boda Borg gillade ITK 
och höll med om mina antaganden. 

bilder	från	gettyimage.com,	galet.se	och	www.flickr.com

Lekfullt är det som driver hela uppdraget. Boda Borgs aktivitet är en lekfull 
aktivitet och korridoren bör spegla denna känsla. Kreativitet är spännande 
och jag anser att korridoren behöver mer nytänkande och roligt. Det är ju 
trotts allt meningen att man ska ha roligt när man klarar utmaningarna.  
Nyfikenhet	är	något	som	behövs,	det	betyder	att	besökaren	inte	bara	ska	 
känna att han/hon vill ta reda på hur man löser en Quest utan också bli  
nyfiken	på	nya	Questar.	

6.2 Aktiviteten

Aktiviteten på Boda Borg består av en rad olika Quests som är av varierande 
fysisk svårighetsgrad. Varje Quest består av 2-6 utmaningar. Det gäller för 
det tävlande att ta sig till den sista utmaningen för att kunna stämpla sitt täv-
lingskort. 

6.2.1  Quests
Här nedan följer en beskrivning av aktiviteten på Boda Borg  som de beskiver 
den på sin hemsida (bodaborg.se);

Det	finns	många	olika	och	utmanande	Questar	av	fysiskt	varierande	svårighets-
grad. Gröna, röda och svarta.
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Grön Quest:  
Här promenerar du genom vanliga dörrar och löser olika uppgifter. Enbart för 
“knoppen”.

Röd Quest: 
Här får du krypa och åla lite i kombination med klurigheter. Här får Du använda 
lite av kroppen och mycket av “knoppen”.

Svart Quest: 
Är svårast, här får du både klättra, krypa och åla samtidigt som du löser olika 
uppgifter. Nu är det dags att använda mycket av kroppen och lite av “knoppen”. 

Varje Quest består av 2-6 utmaningar. Målet är att komma till sista utmaningen 
i en Quest, där stämplar man sitt tävlingskort, och är med i en tävling med roliga 
priser.	På	Boda	Borg	i	Karlskrona	finns	det	23	olika	Questar	på	en	yta	av	2.500	
kvm. Tillsammans över 75 utmaningar att prova på.

Utmaningarna 
I	varje	utmaning	finns	ett	eller	ett	par	problem	som	ska	lösas.	Ni	får	inga	in-
struktioner, utan laget ska själva lista ut vad uppgiften är. 

* Om ni klarar uppgiften, tänds en grön lampa och ni får gå vidare till nästa ut-
maning i Questen. 

* Om ni inte klarar uppgiften, tänds en röd lampa och ni får börja om igen från 
första utmaning i Questen. 

bilder	från	Questarna	på	Boda	Borg,	bodaborg.se

6.2.2 Min uppgift
Min uppgift är att göra korridoren mellan de olika Questarna mera rolig och 
lekfull för att hålla de tävlande igång även utanför utmaningarna. Det är 
meningen att korridorerna och Questarna ska bli mer som en helhet.  
Korridoren är en del av spelet och behöver bli mer komplex för att utveckla 
hela	Boda	Borg.	Det	ska	finnas	en	gemenskap	mellan	interiör	och	aktiviteten.	

6.2.3 Studier av aktiviteten
När jag studerar aktiviteten i korridorerna används de som en transport- 
stäcka mellan Questarna. Många springer för att hinna med så många ut-
maningar som möjligt och samla stämplar för att vinna priser. En del av 
korridoren används för att vänta in sina lagkamrater innan tävlingen sätter 
igång. Enligt personalen kan det förkomma väntetid för att komma in i en 
Quest om det är mycket besökare. Här nedan följer punkter om aktiviteten i 
korridorerna när jag studerar den utanför och inte är delaktig själv:
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- Vänta in lagkamrater

- Väntan för att komma in i en ny Quest

- Springa/gå för att ta sig till en ny Quest

- Uppletandet av en ny Quest

- Dricka vatten/läsk

- Peptalk mellan lagkamrater

6.2.4 Jag provar aktiviteten
Jag har även valt att studera aktiviteten från insidan. Jag och några bekanta 
till mig tävlade själva i de olika Questarna. Detta för att jag ville få en annan 
infallsvinkel på aktiviteten i korridorerna. Det är en sak att stå utanför  
aktiviteten och analysera och en annan att själv vara med. 

När man klarat en utmaning blir man mycket glad och känner att man vill 
hitta en ny Quest att springa till. Korridoren känns för mig inte lekfull på 
samma sätt som utmaningarna. Dock är känslan och spänningen att hitta till 
en ny utmaning så stark att man glömmer av korridoren något.  Korridoren 
blir som en sekundär plats medan det är Questarna som står i fokus. Jag 
märker att det är svårt att hitta till de olika rummen och man känner sig lite 
förvirrad. Jag tänker på att det känns något billigt med alla reklamskyltar, 
men dessa ska tas bort enligt personalen. I slutända var det en rolig upplev-
else men det man minns mest är innehållet i Questarna och inte i korridor-
erna. Jag drar här slutsatsen om att korridorerna inte bör vara så detaljrikt 
inredda så det tar överhand för Questarna. Jag tycker att korridoren behöver 
ett sammanhängande tema/koncept för att kunna kännas mer spännande. 
Den ska ha en identitet som kan kopplas med Boda Borg. 

6.2.5 Reflektion kring samspel mellan Questarna och korridorerna
För att skapa en helhet mellan Questarna och korridorerna studerade jag de 
olika	utmaningarna.	Det	finns	en	lekfullhet	i	dem	som	jag	inte	hittar	i	kor-
ridoren. Förteget har sin designmanual för hur väggarna ska vara målade 
och de har följt den exakt. Inne i Questarna är personalen mera fri att inreda 
och måla som de vill och tycker passar. Detta har gjort att det känns mycket 
roligare och spännande att vara där inne än ute i den strikt hållna korrido-
ren.	Kreativitet	har	flödat	fritt	på	ett	annat	sätt	när	den	inte	hållits	i	så	strikta	
ramar. Min vision är att få ut mer av denna kreativa känsla ut i korridoren. 
Man ska redan ute i korridorerna känna en spännande känsla för att gå in i 
en Quest. Korridoren är det som sammanbinder alla Questarna och jag anser 
att korridoren bör ha ett sammanhängande koncept för att bygga vidare på 
identitet och igenkännande av företaget.

6.3 Användarna

6.3.1 Åldersgrupp
Användarna är allt från barn i 6 års åldern och uppåt. Boda Borg passar för 
de	flesta.	Det	är	ett	äventyr	såväl	för	barn	som	vuxna.	Personalen	berättade	
om	en	dam	som	firade	sin	70	års	dag	hos	dem	och	hade	bjudit	sin	närmaste	
familj, barn och barnbarn. Alla hade de en rolig tid och damen sa att hon 
tycket det va så roligt med en aktivitet som kunde stimulera alla på ett lek-
fullt och roligt sätt. De brukar annars gå till någon lekpark där barnbarnen 
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har roligt medan hon sitter och väntar på att de lekt klart. På Boda Borg kan 
alla vara med och ha roligt.

6.3.2 Användarintervjuer
Eftersom användarna är en sådan varierad grupp både åldersmässigt och 
personligt	så	tycker	jag	det	varit	svårt	att	få	ett	grepp	över	en	specifik	 
användargrupp. Jag har därför intervjuat och studerat de grupper av 
besökare som jag stött på under mina besök på Boda Borg. Dessa är några 
frågor som jag hade med när jag diskuterade med besökarna.

- Vad tycker ni om er upplevelse på Boda Borg?

- Hur tycker ni utmaningarna var?

- Vad får ni för känsla av korridorerna?

- Vad skulle man kunna göra för att göra upplevelsen bättre?

- Finns det något som fattas?

- Vad tycker ni är lekfullt? Färger/former

6.3.3 Reflektion kring användarintervjuerna
Min	tolkning	av	svaren	jag	fick	är	att	många	inte	riktigt	förstår	vad	de	gör	på	
platsen	när	de	kommer	dit	och	ser	dessa	tomma	korridorer.	Det	finns	inget	
som kan ge dem ett varsel om vad som väntar dem. Alla tycker i det stora 
hela att upplevelsen mycket rolig och de gillar att lösa utmaningarna även 
om vissa var lite för svåra. De känner en spänning inför varje Quest de ska 
gå in i men att det var svårt att hitta i korridorerna.  Jag uppfattar av svaren 
att besökarna inte tycker att korridoren har någon speciell känsla. Många av 
de yngre besökarna tycker den är tråkig men att de under själva tävlingen 
inte tänkte så mycket på det. Jag drar slutsatsen att detta är för att aktiv-
iteten i Questarna är så spännande och rolig att tanken på att hitta en ny tar 
bort fokus från att bry sig om omgivningen. De säger att för att göra det mer 
spännande skulle man kunna göra mer väggmålningar, kanske ha lite roliga 
grejer i korridorerna, något att sitta på eller bara dekorationer. De äldre 
säger	att	det	inte	finns	någon	riktig	koppling	mellan	aktiviteten	och	korrido-
ren. 

Svaren på vad de tycker är lekfullt skiljer sig inte mycket från de äldre och 
yngre besökarna. Färgglatt är något de alla verkar vara överens om och att 
runda former är roliga. Någon vuxen vill ha in mer växtlighet för det gör 
alltid att det blir mer trevligt. Ett barn föreslår roliga gubbar. Jag börjar tän-
ka miljöer som både barn och vuxna gillar, lekfullt utan att bli barnsligt (6.4). 

Under min vistelse på Boda Borg var det aldrig så många besökare att någon 
behövde vänta för att komma in i någon Quest. Jag kan tänka mig att det 
kanske hade varit en annan syn från en grupp som stod stilla i korridoren 
och studerade den på ett annat sätt än de som bara springer runt. I väntan 
försvinner spänningen och man kan tappa intresset. 

6.3.4 Personalen
När jag intervjuar personalen berättar de mer för mig om designmanualen, 
hur och varför de inrett korridoren som den är idag. De säger att de lägger 
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ner mycket tid på en ny Quest med olika utmaningar, funktioner och färger. 
De vill gärna se att korridoren ändras och går från att vara innehållslös till 
att vara mera lekfull och kreativ.  De har försökt att med hjälp av växter få 
lite mer känsla och de tycker att lite grönt gör skillnad. Det svåra är att hålla 
växterna vid liv och extra jobb att gå runt och vattna. 

6.4 Liknande miljöer

Eftersom det är en speciell miljö och aktivitet på företaget fann jag det svårt 
att hitta liknade miljöer att jämföra med. För att hitta liknande aktiviteter 
sökte jag på olika evenemangsguider. Jag sökte på ord som äventyr, team-
building	och	lek.	Jag	fann	snabbt	att	det	finns	många	lekmiljöer,	men	oftast	
är	dessa	utformade	endast	för	barn.	Det	finns	mycket	av	kreativ	lek,	speciellt	
om barns lärande. Äventyrsland som liknar Boda Borg hittar jag i tex. Fån-
garna på Fortet – teambuilding  på Vaxholms kastell, Mysteriet, De fyras 
hemlighet (eventguiden.com). Dessa har sin likhet med Boda Borg genom att 
det handlar om gemenskap och teamutveckling. Skillnaden som jag  
uppfattar den är att det är mera inriktat mot både barn och vuxna på Boda 
Borg än de andra ställena som riktar sig mer till företag som ska komma med 
sin personal för att utveckla en teamkänsla. 

6.4.1 Fångarna på fortet
Fångarna på fortet 6  har ett liknande koncept som Boda Borg, med celler 
och utmaningar. Man ska dock komma ihåg att det inte alls är samma upp- 
byggnad och förutsättningar. Det är en mer sammanhängande tråd i  
Fångarna på fortet, aktiviteten och miljön knyter an till namnet även ur det 
historiska perspektivet. Jag funderar här på om det är nödvändigt att nam-
net Boda Borg ska förknippas med inredningen? Kommer det blir en större 
helhet i företaget?

6.4.2 Lekplats
När jag söker på liknande aktiviteter på Internet får jag upp en rad olika 
lekmiljöer för barn. Ställen som är som en jättestor lekpark där barnen kan 
svinga sig i lianer och åka i enorma rutschbanor. Detta är lekmiljöer  
utformade för barn. Det känns inte rätt att jämföra dessa miljöer med Boda 
Borg i Karlskrona då deras aktivitet ska rikta sig till båda barn och vuxna. 
Det är en lekfull kreativ miljö som inte ska bli barnslig. Vad behöver en miljö 
som ska tilltala både barn och vuxna?

6.4.3 Nintendo
Den miljö som ligger närmast Boda Borgs koncept är den miljö jag kan 
hitta i tv-spel. Jag tänker då på de gamla Nintendo 8-bit spelen. Denna 
miljö och aktivitet som man rör sig i under ett spel som tex Super Mario, 
Lolo eller Bubble Bobble (1985) liknar mer Boda Borgs koncept än något 
av ovanstående. Det är samma tanke bakom aktiviteten; att klara olika ut-
maningar för att komma vidare. Jag har därför fördjupat mig i miljöer i 
Nintendo spel från Nintendo 8-bit och Super Nintendo. När jag går längre 
fram i tv-speletsutveckling blir miljöerna mycket mer verklighetstrogna och 
förlorar sin ursprungliga charm. Boda Borgs utmaningar är inte av en verk-

______________

6 Fångarna på Fortet var en svensk version av den franska TV-programserien Fort Boyard. 
Det spelades in utanför Frankrikes västkust (wikipedia.se).
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lighetsbaserad karaktär utan mer lekfull, precis som jag anser att de gamla 
Nintendo spelen är (se bilaga 2). Min tolkning är att Super Mario är ett spel 
som	både	vuxna	och	barn	gillar.	Det	finns	något	som	gör	det	lekfullt	utan	att	
därför bli barnsligt. Detta är mitt resonemang för varför jag valde att jobba 
vidare med att analysera dessa miljöer. 

6.4.4 Mina slutsatser om Nintendomiljöer
- Naturlika miljöer där blommor och djur förvrängts för att bli roligare eller 
verka	farligare	(se	fisken,	bilaga	2	bild	5).	

- Saker från naturen som utvidgats i form eller dess funktion. Tex. Den köt-
tätandeblomman

- Miljöer som är liknande en karikatyr på någon verklig miljö (bilaga 2 bild 
5).

- Spännande saker att hitta och fånga.

- Rörliga miljöer. Föremål, monster som man behöver döda eller ducka för.

- Ju längre in i spelet man kommer desto mörkare och farligare känns miljön 
runt omkring. Är som i en saga. (bilaga 2 bild 2)

-	I	några	spel	finns	det	en	slags	korridor,	alltså	en	karta	över	de	banor	man	
kan gå till. Ibland varierar kartan under olika stadier i spelet (bilaga 2 bild 4) 

- Dessa kartor är ofta som en egen värld, ser ut som en miljö från verklighet-
en fast överdriven.

- Kartorna spelar inte lika stor roll som miljön inne i banorna/utmaningarna. 
Kartan visar hur många banor som man ska klara och hur många man klarat. 

- Grundformer7 förekommer mycket och utgör basen i världarna.(bilaga 2 
bild 3)

Finns det möjlighet att jobba på liknande sätt med konceptet i korridorerna 
på Boda borg där aktiviteten liknar en sådan här Tv-spels värld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________

7 Cylindrar, kuber, koner, pyramider, ellipser, rektanglar mm.
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 7. Konceptresultat

Jag föreslog tre konceptförslag till Boda Borg. Detta för att det ska bli lättare 
med diskussionsunderlag så att jag kan förstå vad det är som de söker. Jag 
presenterade förslagen som en skisskarta över föremål och annat som  
förknippas med konceptet, samt en skiss över korridoren med förslag på  
inredning som skulle kunna ingå. Jag ville göra det tydligt för företaget för 
att vi skulle kunna förstå varandra bättre. När jag valde mina tre förslag  
utgick jag från idéer som jag fått under den första skissfasen. 

7.1 Boda Borg som en borg

I detta koncept tog jag vara på idén om att koppla ihop företagsnamnet med 
själva aktiviteten och konceptet. När man hör namnet Boda Borg får vi inre 
bilder som i mitt fall fastnar på ordet Borg. Om detta också kan bero på den 
liknande aktiviteten i Fångarna på fortet kan jag inte avgöra. Jag tänker mig 
en mer mystisk plats, hämtad någonstans från medeltiden. Varför inte  
behålla den röda linjen i korridorerna men göra väggmålningar och  
möblemang mer mörkt och spännande? Jag visade här företaget en stor skiss 
med idéer som jag kopplade med detta koncept. 

7.1.1 Respons och reflektion på Borgkonceptet
Min kontakt på Boda Borg gav respons på detta koncept. Hon förstår min 
koppling till borg men hon säger att de inte är intresserade av att kopiera 
Fångarna på fortet. Boda Borg vill ha sitt egna speciella formspråk och skapa 
något i sig självt. Dessutom följde inte dessa skisser designmanualen och 
dess strikta former och färger. 

Jag kan känna att detta koncept grundade sig mycket på min research om 
Fångarna på fortet. Där namnet blir mer ihopkopplat med vad som ska ske, 
aktiviteten. Min tolkning är att man förväntar sig något när man första gån-
gen hör tala som Boda Borg och att dessa förväntningar inte motsvaras när 
man kommer dit. Namnet Boda Borg kommer i sig inte från en borg utan 
från den plats där det första äventyrsstället öppnade. 

7.2 Grundformer

Detta något enkla koncept grundar jag på Boda Borgs designmanual. Jag 
tänker mig sittplatser och andra möbler som grundformer där t.ex mönstret 
kan ge mer liv i dem. Det är cylindrar, kuber och trekanter som utgör  
grunden i konceptet. Jag tänker mig att man behåller väggmålningar och 
den röda linjen som de är och förstärker korridorens lekfullhet genom att 
placera in olika former. Jag tänker mig tillbaka på kuddrummet på dagis där 
det fanns massa olika enkla former och färger på kuddarna och man skapade 
en värld av dem. Jag känner att med grundformer kan man skapa en lekfull 
känsla men på ett sådant sätt att det inte behöver bli barnsligt. Igenkän-
nande från barndomen kan tilltala de vuxna och göra miljön rolig. 

7.2.1 Respons och reflektion på Grundformkonceptet
Konceptet gick hem hos Boda Borg . Min kontakt gillar de enkla formerna 
och pekar på idéer på som är bra. Hon säger att det känns som Boda Borg 
och att hon kan koppla konceptet till Boda Borgs identitet. 
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Detta var det koncept jag själv inte tyckte var så bra. Jag ville att korrido-
ren skulle bli mer levande och för mig känns inte grundformer speciellt 
organiska och rörliga. Korridoren i sig är redan från början stel, enkel och 
innehållslös. Jag kan förstå varför Boda Borg gillar idén eftersom den ligger 
nära	till	hands	mot	dess	egen	profil.	

7.3 Nintendo

Nintendokonceptet handlar om att ta in mina tankar och idéer jag fått genom 
att undersöka tv-spelens värld och göra dem till något eget för Boda Borg. 
Konceptet handlar om att få en mer levande känsla åt korridorerna. Jag vill 
få in den lekfullhet jag hittade i Nintendo och göra korridoren mer livlig. Det 
handlar om att får in spännande och lekfulla element i form av mer organi-
ska men ibland också strikta former. Detta för att skapa en miljö som liknar 
naturen utan att på något sätt bli som en riktig skog, äng eller bergslandskap. 
Det	ska	finnas	ett	igenkännande	från	tv-spelen	utan	att	härma	de	världar	jag	
spelat i. Det blir något eget för företaget, lockande och alert. 

7.3.1 Respons och reflektion på Nintendokoncept
Boda Borgs åsikt om Nintendokonceptet var spännande. Hon berättar för 
mig att grundidén till Boda Borg ursprungligen kommer från ett tv-spel. Det-
ta förvånar mig egentligen inte då jag sett hur de båda aktiviteterna är lika. 
Den enda skillnaden är att man själv är fysiskt med i spelet på Boda Borg. 
Detta	blev	ett	spännande	samtalsämne	och	jag	fick	bra	respons	på	detta	
koncept. Hon gillar att hur jag kopplar ihop tv-spelvärlden med aktiviteten. 
Det ska bli lekfulla artefakter som gör att korridorerna blir mer som ett sago-
landskap än en stel och opersonlig plats. 

Min tolkning av hur detta koncept är relevant till Boda Borgs korridorer är 
att jag tycker det livar upp och jag tror det kan göra korridoren mer lekfull 
och livfull. Detta på grund av de olika formelementen som ingår. Det får dock 
inte bli till en överdrift med olika former och färger. Om det gör det tror jag 
att känslan av livfullhet och lekfullhet kan gå förlorad och bara bli en  
barnslig och rörig miljö. 

7.4 Resultat Ninklosskonceptet

Till en början i projektet valde jag att gå vidare med Nintedokonceptet men 
ändå har Grundformskonceptet i tankarna också, eftersom det var något 
Boda Borg gillade. Jag hade inte en helt klar bild över hur det skulle vara  
utformat utan fortsatte mitt formsökande men med denna inspiration. Det 
blev till en början tankar om växtlighet och annat lekfullt jag hittade som 
man kan läsa om i  10.3-10.4 där jag utforskar Nintendo och lekfull design. 

I slutändan resulterad konceptet till att bli ett Ninklosskoncept. Detta  
koncept är inspirerat av Nintendos pixliga värld och består av klossar och 
fyrkanter. Det är dessutom ihopkopplat till Grundformer eftersom Boda Borg 
förespråkade dem. Förutom den röda linjen som kännetecknar Boda Borg 
ska	det	då	alltså	finnas	inredning	som	har	klossar	och	fyrkanter	som	inspira-
tion. Jag har skrivit mer utförligt om Ninklosskonceptet i stycke 11.1. 

_______________

8 Kronblom är en svensk tecknadserie som skapades av Elov Persson år 1927, (wikipedia.se)
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8. Research på produkter till korridoren

8. 1 Frågeställningar

-	Vilka	inredningsdetaljer	finns	det	i	korridoren	och	vilka	skulle	det	behövas?

- Behövs det något mer för att få korridorerna att fungera bättre ihop med 
aktiviteten?

- Kan en enskild produkt förändra korridoren? På vilket sätt i så fall?

-	Vad	finns	det	för	problem	i	korridoren	som	kan	lösas	av	någon	slags	arte-
fakt?

8.2 Inredningen

Inredningsdetaljer i korridorerna består i dagsläget av;

 - Väggmålningar i form av en röd kantig linje (se bilaga 3)

- Växter

- Vita plastpapperskorgar med Boda Borgs logga (bilaga 3 bild 3)

-	På	ett	ställe	finns	fåtöljer	samt	tidningsställ	med	reklam	(bilaga	3	bild	2)

-	På	två	ställen	finns	det	väggmålningar	av	Kronblom8 som inte har någon 
som helst koppling till Boda Borg. 

- Reklamskyltar för företag som sponsrat.(bilaga 3 bild 1)

Jag ser att det saknas sittplatser när t.ex väntan på att komma in i en Quest 
uppstår. Det saknas roliga moment i korridoren som kan förstärka leken. 
Finns det någon lek som man kan införa i korridoren? Hoppa hage, inte 
nudda golv eller kanske gömme. Kan man göra soptunnan i korridorerna på 
något annat sätt? 

8.3 Inredningstips

Jag	har	försökt	att	hitta	olika	inredningstips	för	korridorer	men	det	finns	
tyvärr väldigt lite information i den kategorin. Jag hittar däremot en del tips 
om inredning i hall och i hemmet som helhet. Det som jag tagit med i mina 
tankar om korridorinredningen har varit de tips som följer längre ner på  
sidan. Dessa tips hittade jag på; Vi i villas hemsida (viivilla.se) och på Inne  
(inneonline.se). Jag har valt ut det jag tyckt varit relevant för mitt projekt.

- Skapa en röd tråd genom hemmet genom detaljer, teman, material eller 
någon accentfärg9- Inredningen ska vara personlig. Sätt din personliga prä-
gel.

- Textilier ger harmonisk känsla.

- Använd komplementfärger10 för att framhäva detaljer.

- Ha alltid en tanke med alla saker du har i rummet.

- Försök ha ett så enhetligt möblemang som möjligt
______________

9. En accentfärg som fungerar som ett utropstecken. Den används med fördel när man har 
behov av att sticka ut lite extra. (inneonline.se)

10. Komplementfärg är färgerna som ligger mittemot varandra i färgcirkeln t.ex röd-grön 
(2004)
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9. Produkterna

Jag valde ut tre olika produkter som jag skissade vidare på. Det blev en  
soptunna, en skärmvägg och en sittmöbel. Dessa gjorde jag en research på, 
då jag mest kollade på Internet och sökte inspiration från andra designers. 
Jag visade sedan mina skisser för Julia Ericsson på Boda Borg för att kunna 
föra en diskussion om vad hon tyckte skulle kunna vara en bra produkt till 
korridoren, hur den ska användas och vara utformad. 

9.1 Soptunna - med företagets identitet, samt lek

Jag valde soptunnorna för att deras uppenbarelse i korridoren är enligt min 
mening ett störande element. De är plastiga, billiga och alldagliga. Jag ser 
framför mig en soptunna som tar mer plats och blir ett lekfullt moment i  
korridoren. Formmässigt och funktionsmässigt blir den ett element i  
inredningen. Ofta vill man dölja soptunnor som t.ex om man tittar på sop-
tunnor i vår närmiljö de är ofta gröna, bruna eller svarta för att smälta in i 
kontexten. De blir svåra och hitta, jag ställer mig frågan om vår miljö hade 
varit renare om soptunnorna synts mer? Varför ska soptunnan gömmas un-
dan och vara så liten som möjligt. Kan man på något sätt framhäva den  
istället, så att den får mer stolthet och stil? Jag anser att soptunnorna ska 
framhävas och bli en del av inredningen, inte bra något nödvändigt ont. 

9.1.1 Respons och reflektion om soptunna
Min kontakt på Boda Borg gillade mina tankar om att göra den mer synlig 
och tyckte det kunde bli spännande. På mina skisser gillade hon alla soptun-
nor jag skissat med röd färg, samt alla som hade mer kantiga och kubistiska 
former. Julia kopplade de former som hon gillar utifrån Boda Borgs design-
manual och deras koncept med den röda linjen på väggarna. Här ställer jag 
mig frågan om det kunde gjort någon skillnad för deras val om jag skissat 
allt med röd penna? Hur kan man på ett psykologsikt plan få igenom sina 
förslag? Vi diskuterade olika alternativ till hur man på ett mer aktivt sätt kan 
leka med soptunnan. Jag kom att tänka på Lilla Sportspegeln11 där de hade 
ett moment att kasta bollar i olika stora hål för att få poäng. Skulle det kunna 
vara en lek där man kastar sopor i olika hål i tunnan? Hur skulle en belöning 
kunna se ut för att man håller rent? Ljud eller ljus?

Jag tyckte själv att det skulle kunna vara spännande att designa en soptunna. 
Jag ville gärna göra något mer tredimensionellt för korridorens annars så 
platta intryck. 

 9.2 Skärmvägg -  att skapa ett landskap och hinder

Denna produkt tror jag kan förändra korridorens miljö på ett mycket  
effektivt sätt. Jag tänker mig en skärmvägg som är förändringsbar på något 
sätt, att man kan bygga ihop den på olika sätt eller att den är formbar.  
Skärmväggarna skulle kunna ge korridoren en mer tredimensionell känsla då 
jag anser att den är platt och kantig i sin rektangulära form. 

______________

11. Lilla Sportspegeln, ett TV-program om sport utformat för barn. Lek, tävlingar och  
information om sport.
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9.2.1 Respons och reflektion om skärmvägg
Denna idé var inte lika populär hos min kontakt på Boda Borg som hos 
mig själv. Hon tyckte att en skärmvägg skulle var i vägen för de springande 
besökarna. Dessutom tyckte hon att skärmväggarna skulle kunna ta för 
mycket uppmärksamhet av den röda linjen som kunna försvinna bakom. En 
skärmvägg	skulle	avbryta	flödet	i	den	röda	linjen(se	bilder	i	bilaga	3).	

Efter diskussionen kände jag att idén om en skärmvägg inte var lika bra. Den 
kändes tvådimensionell och jag kan se att Julias åsikt om hur de stoppar upp 
linjen är korrekt. Den röda linjen är deras starkaste identitetsmärke och den 
är något som man ska kunna följa genom korridoren för igenkännande. 

9.3 Sittmöbel - företagets identitet, samt behövlig sittplats, 
landskap, illusion. 

Mitt tredje förslag på en produkt till korridoren är en sittplats. Jag tänker 
mig då en sittplats/möbel som genom sitt formspråk och utförande kan  
skapa en förändring. Jag anser att en sådan möbel skulle kunna tillföra både 
en funktion och vara estetisk tilltalande i miljön. Den skulle kunna kopplas 
till företagets identitet och till aktiviteten. 

9.3.1 Respons och reflektion om sittmöbel
Eftersom det behövs mer sittplatser i korridoren så gillade hon förslaget om 
att jag skulle designa en sittmöbel. Det var likadant här att hon pekade på de 
skisser	som	var	kantiga	och	röda.	Jag	märkte	att	det	är	så	hon	identifierar	
Boda Borg och detta är vikigt att ta med för att få företaget att gilla slut-
produkten. 

Det blev tillslut så att jag valde att jag skulle fortsätta med att designa en  
sittmöbel till korridoren. Min kontakt på Boda Borg pekade ut några skisser 
som hon gillade. Dessa jobbade jag vidare med och utvecklade. 

10. Research på sittmöbeln

10.1 Frågeställning

Vad har företaget för form och färg identitet? Hur kan jag få in Nintendo- 
inspirationen så sittmöbeln samspelar med den? Vad är en sittmöbel?

10.2 Produktens historia

Sittmöbler har det funnit mycket länge. Stolen anses ha uppkommit ca 2500-
1500 f.Kr i Egypten (NE stol). Det var främst avsedd till människor med höga 
ämbeten. I det vanliga hemmet satt folk på väggfasta bänkar eller kistor där 
man också kunde förvara föremål. Längre fram i tiden, under 1600-talet ut-
vecklades stolen i sig själv i tidsålderns konststilar. På 1900-talet blev stolen 
mer	ergonomisk	och	ledde	till	mer	funktionella	stoltyper.	Det	finns	idag	en	
rad olika sittmöbler. Designvärlden är full med sittmöbler i alla färger och 
former. 
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10.3 Lekfulla sittmöbler i designvärlden

Jag har sökt mycket på Internet och tittat på olika sittmöbler för att få 
inspiration	och	för	att	försöka	att	inte	göra	en	möbel	som	redan	finns	på	
marknaden. Jag ville göra en speciell möbel just för Boda Borg, med  
inspiration från Nintendokonceptet. Jag var speciellt intresserad av möbler 
som anses lekfulla. 

Jag valde att titta närmare på tre designers som jag hittade när jag sökte 
på lekfull design. Jag hittade många artiklar och blogginlägg, tex på inred-
ningsbloggen.blogg.se där människor skrivit att deras möbler är lekfulla och 
roliga. Jag drar därför slutsatsen om att det är en gemensam mening. Själv 
tycker jag också att deras design är spännande och lekfull.

10.3.1 Jaimie Hayon
Jaimie Hayons design har jag hittat på många bloggar om lekfull och rolig 
design. The Showtime collection (hayonstudio.com) är en populär design 
kollektion. Här leker han med gamla möbler och stilar som blir nya mer 
moderna. Han förändrar uttryck, storlek och material utan att förlora igen-
kännandet av en gammal stil från tex 1700-1800 tal. Han bryter den  
traditionella stilen med något nytt och spännande.

10.3.2 Fredrik Mattson
Fredrik Mattson har designat många lekfulla möbler, enligt min mening. 
Hans lampor för belysningsförteget Zero är några exempel på den lekfullhet 
han har i sin design. Jag inspireras av hans sätt att sätta ihop former för att 
skapa en volym istället för att ha en hel form, tex i RGB och PXL (zero.se) 
Det blir som ett pussel eller byggklossar som placeras i olika former. Detta är 
ett roligt och lekfullt sätt att skapa en möbel. Jag uppfattar designen som lek-
full för att jag kopplar ihop den med mitt lekande med byggklossar som barn. 
Designen är inte barnslig och jag tror det beror på färgsättning och det enkla 
i den sammansatta formen. Han berättar själv om sin lekfullhet i en intervju 
av Per Öqvist;

”LEKFULLHET	finns	även	i	det	jag	gör,	jag	vill	se	saker	ur	nya	angreppsvinklar.	
Under arbetsprocessen kallar jag inte en stol för en stol utan för ’sittredskap’, så 
jag kan fjärma mig från tanken på fyra ben och en rygg. Mitt bord Babel består 
av runda ringar som byggklossar, bordet har skivats upp. Fåtöljen har kombin-
erad sittplats och ryggstöd i en stor spiral….” (va.se/)

10.3.3 Erika Lövqvist
Water-lily colletion (erikalovqvist.se) är en lekfull samling av möbler där  
designern inspirerats av näckrosor. Erika Lövqvist har på ett lekfullt sätt 
tagit in näckrosornas blad i designen för att skapa lampor, bord och  
mattor. Det är ett lekfullt sätt att ta in naturen, blommor och växter för att 
göra någon möbel av deras form. Jag tror att detta anses lekfullt för att det 
finns	ett	igenkännande	i	formen	och	den	levande	växten	som	gör	att	vi	ler	
när vi ser produkten. Naturen är en källa till inspiration och jag tror att ge-
nom att ta in den i våra hem på ett inte konkret sätt får oss att se likheter 
som blir lekfulla.

Erika Lövqvist har även designat Illusion, där hon leker med hur man ser på 
kakelplattor som sitter ihop. Illusion förändrar mönstret i plattornas sam-
mansättning. Detta känns lekfullt för att hon bryter ett mönster. Det är något 
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vi inte är vana att se, då uppstår det som en spänning i vardagen som blir 
lekfull. 

10.3.4 Slutsats om lekfull design
Om en design är lekfull eller inte, är något vi ser individuellt på.  Men det 
finns	vissa	aspekter	som	gör	att	flertalet	ser	designen	som	lekfull.	Min	slut-
sats av att ha studerat designerna ovan, samt olika bloggar och artiklar runt 
deras möbler så har jag kommit fram till följande;

- Lekfull design kan vara något igenkännande, från tex barndomens lek. Som 
att bygga ihop en möbel av olika delar som skapar en helhet. 

- Lekfullhet kan komma av att man tar något mer allvarsamt, vardagligt eller 
något från naturen som man förstora upp, byter färg/form eller byter an-
vändningsområde på. Det blir en lek med vår vanliga syn på produkter eller 
växtlighet i samhället. 

- Lekfullhet kan vara att bryta ett mönster och göra något oväntat. 

10.4 Lekfull växtlighet

Jag inspirerades av att tänka på om jag kan få in någon växt i sittmöbeln 
som jag designar åt Boda Borg. Jag kopplar ihop växligheten med de lands-
kap och saker jag såg i Super Mario (se bilaga 2). Som jag skrev innan i min 
sammanfattning om tv-spelen så är det många av sakerna som just har en 
förvrängd natur som inspiration. Jag studerade därför blommor och växter 
i boken Bonniers	flora	i	färg (1997) och skissade ner dem för att sedan göra 
skisser där jag placerar in växterna och gör dem till en del av sittmöbeln. Det 
kunde vara att upprepa formen, göra växten mer abstrakt, eller att förstora 
upp den. 

10.4.1 Respons om lekfull växtlighet
Själv tycker jag att dessa skisser var lekfulla och roliga. De tillförde en liv-
lighet till den annars så strikta korridoren. Jag tyckte att det borde vara mer 
växtlighet där för att få den mer lekfull och spännande. 

Kommentar på skisserna var att de inte gillade så organiska former. Hon 
stod fortfarande fast vid att det skulle vara mer geometriskt och enkelt för att 
det är så Boda Borg ser på sin identitet. Hon pekade på skisser med cylindrar 
i olika höjder som står utplasserade i korridoren, alltså motsatsen till mina 
skisser med naturen som inspiration.

10.5. Reflektion om sittmöbeln

Jag funderande vidare på de cylindrar som Boda Borg fastnat för. Hur kan 
jag göra något mer lekfullt och komplext av dem?

Jag skissar på olika mönster som cylindrarna kan ha, olika sammansättnin-
gar och grupperingar. Eftersom jag gärna vill ha en koppling till Nintendo- 
konceptet	så	börjar	jag	att	gå	igen	mina	fotografier	och	bilder	från	den	skiss-
fasen	igen.	Jag	tänker	då	på	hur	världarna	är	uppbyggda.	Det	finns	ett	spel	
som heter Bubble Bobble(1985) där man är en drake som ska ta sig igenom 
99 olika utmaningar/rum för klara spelet. Detta spel är uppbyggt av klossar 
och nivåer. Det är vid detta tillfälle som jag utvecklar det som kommer bli det 
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slutgiltiga	konceptet	som	ska	finnas	i	korridorerna.	Jag	tar	inspirationen	och	
skapar här Ninklosskonceptet(11.1) som sittmöbeln blir en del av.

10.6 Slut idén

Det blev en hel del skisser av olika bänkar och tillslut enas Boda Borg och jag 
om vilken jag ska jobba vidare med. Det blir en bänk där jag väljer att jobba 
med en annorlunda sittyta. 

- Bänk för 2-3 personer

- Spännande sittyta som gör bänken levande

- Enkel geometrisk grundform.

- Inspiration från Nintendo 8-bit

- Ta hänsyn till färg o form i företagets identitet. 

- Sammanhängande koncept för att skapa igenkännande.

- Lekfullheten

Utifrån alla undersökningar, boards och annat jag gjort utgick jag från en 
bänkskiss som Boda Borg och jag valt ihop. Jag skissade mycket på olika 
varianter av bänken och förslag på hur den ska passa in i sammanhanget. 
Efter olika formsök och förslag på hur man kunde utforma den så bestämde 
jag mig. Denna fas i arbetet är det svåraste. Jag har alltid svårt för att fatta 
beslut som kommer att bli bestående. Men jag tog en beslutsdag och la upp 
alla förslag och idéer för att sedan väga dem mot varandra. När jag sedan 
valt	visade	jag	det	för	företaget	och	fick	godkänt	för	idén.	Det	kändes	som	en	
lättnad när man såg målet på hela projektet mera tydligt. Det är lättare att 
knyta ihop säcken i tid och få med alla små detaljer.

Under hela processen har jag velat få in en mer organisk, mjuk och mer  
rörlig värld medan Boda Borg velat hålla på sin strikta, kantiga och  
grundformade stil. Så jag ställde mig frågan om jag på något sätt kan får 
båda våra önskemål i samma produkt?

Jag sätter kontraster/motsatser mot varandra för att få fram en spänning. 
Jag väljer att ställa Boda Borgs kantiga grundformer mot mina idéer om en 
organisk och växtlig värld, jag sätter deras stora cylindrar mot små former, 
blad eller liknande som i sin gemenskap kan bilda en helhet. Jag tänker på 
material och färgval som kan bli kontraster och förstärka spänningen och på 
så sätt det lekfulla i bänken.  Här föds en idé om att blanda små kantiga  
former som bildar en större enkel form. Genom att ha många små former 
kan man bilda ett mönster som på olika håll upplevs annorlunda. 
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11. Produktutveckling 

Idén av bänken och konceptet bygger på Nintendo och dess pixliga värld. 
Jag har fått inspiration från olika kantiga landskap ur banorna i Nintendo 
spelen. Hela Nintendovärlden är uppbyggd av rutor som bildar olika saker. 
Utifrån detta skissade jag på ett mer detaljerat koncept till korridorerna. 

11.1 Ninklosskonceptet

Detta koncept grundar sig på min inspiration från Nintendovärlden samt 
Boda Borgs rätt så strikta design, som mestadels består av grundformer som 
baselement. Jag tänker mig att Ninklosskonceptet ska tillföra en helhet till 
Boda Borgs inredning. Det är ett koncept som är fritt och kreativt men med 
ramar för att skapa ett samband. 

Konceptet bygger alltså på kuber och fyrkanter. För att lättare visa min tanke 
har	jag	lagt	in	bilder	på	skisser	om	hur	konceptet	kan	vara.	Det	finns	grund-
stenar i konceptet som bildar en samhörighet igenom korridorerna men det 
ät	ändå	så	pass	fritt	att	det	kan	skapa	någon	slags	nyfikenhet	på	de	olika	
inredningsdetaljerna. Det blir en upprepning i de små formerna men blir 
olika helheter när de byggs ihop. 

Förslag	på	Ninklosskoncept, 
 samt en växt gjord av klossar som inredningsobjekt. 

11.2 Ninklossbänken

Det är från Ninklosskoncept som jag kommer fram till ytan på bänken.  Den 
ska bestå av många små klossar i olika höjder och snittytor. Det ska vara så 
att det inte blir obekvämt att sitta där men att man faktiskt uppmärksammar 
ytan och får ett igenkännande till Nintendo eller byggklossar när man var 
liten. Det ska kännas lekfullt. 

Formen på bänken utgår jag från en cylinder som jag bygger på för att få den 
mer spännande. Jag vill att bänken ska kunna placeras på olika sätt längs 
korridoren, så att det inte blir en upprepning hela tiden utan att den kan se 
annorlunda ut beroende på hur den ställs mot väggen. Därför blir det en mer 
organisk form med både kantiga och runda delar så att en spänning mellan 
dem uppstår. Kontrasttänkandet är vikigt och jag vill verkligen skapa  
spänning mellan form, färg och material för att på så sätt komma åt något 
lekfullt. Bänkarna gå även att placeras mot varandra på olika sätt. 
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11.3 Form

Jag har valt att ha en form på bänken som är rund och bullig för att skapa en 
kontrast till omgivningens stela rektangulära form och väggdekorationens 
kantiga uttryck. Jag ser också formen som en kontrast till de stela och kan-
tiga klossarna som den ska ha som yta. Eftersom korridoren är en plats där 
man springer och ska ta sig framåt har jag valt en form med fart i. 

I boken Elements of Design(2002) hittar jag inspiration till olika kurvor som 
jag kan använda mig av. Jag väljer en kurva med en riktning, en sådan kallas 
directional curve. Jag skissar mycket på omvända kurvor, där kurvan byter 
riktning	och	får	ett	flyt	i	sin	form.	I	boken	står	det;

”Make your design dramatic. You might go from a reverse curve to a straight line 
because that’s a good contrast. ” (2002)

skiss	på	bänken	uppifrån,	

Det blir en riktning i kurvan som stannar upp med en rak linje. Det bildas då 
en spänning i formen.  Jag skissar mycket på olika alternativ och funderar på 
hur man kan sitta på bänken samt var i rummet den ska stå. Jag väljer tillslut 
ut en form för att jag gillar dess mjuka men ändå kontrastrika linjer. Det 
skapas en spänning i kurvan som möter en rak linje. Bänken kan stå på olika 
sätt längs väggen och jag tycker formen blir en bra kontrast mot den stela 
korridoren. Jag tror formen kommer  ge ett mjukare intryck i korridoren, 
men utan att bli för organisk, som förtaget inte ville. 

Storleken på klossarna har jag valt efter att ha gjort olika plattor med klossar 
i olika storlekar. Jag tittade på hur klossarna samspelar med den stora ytan, 
hur de känns att sitta på och hur de ser ut från olika håll. Det blir olika utryck 
med olika storlekar. Jag väljer den där klossarna är 25x25x25mm. De syns 
på	längre	håll	och	flyter	inte	ihop.	Jag	vill	behålla	känslan	av	klossar	även	
när man ser bänken på håll. Större klossar blir för stora och jag tycker man 
förlorar den pixliga känslan av ett Nintendospel. När klossarna blir för små 
flyter	de	ihop	och	man	kan	inte	urskilja	dem	från	varandra.	

Klossarna ska se ut som om de rinner ner längs formens sidor (se resultat 
12.4). Det blir en rörlig känsla av att klossarna faller ner. Man kan tänka sig 
att det kan kopplas till något växtligt som växer ner t.ex mossa på en sten. På 
så sätt får jag in något rörlig i den annars stela miljön. 

______________

12 Huvudfärgen i företagets design, logo, tryck och inredning.
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11.4 Färg

Att välja färg på produkten tycker jag är svårare än att sätta en form. Jag  
tittar på Boda Borgs egna färger (se bilaga 1). Primärfärger12 som Boda Borg 
använder sig av är Röd (S 1085-Y90R) och vit (S0500-N). Det är färgerna i 
deras logga och på tryckta saker. Det tillkommer svart text och i broschyrer 
och	hemsida	(bodaborg.se)	finns	även	gult	med	som	en	återkommande	färg.	

När man tittar på inredningen i korridoren förekommer den röda färgen i 
form	av	en	linje	på	väggarna.	Det	finns	fem	olika	kulörer	som	Boda	Borg	 
använt som vägg och tak färger i korridorerna (se Bilaga 1 och 3). Väggfärgen 
i	de	olika	sektionerna	är	alltså	olika.	Sedan	finns	det	tre	färger	som	används	
för att markera olika nivåer på Questarna, röd, grön och svart. 

Det	finns	alltså	en	rad	olika	färger	att	ta	hänsyn	till.	Jag	tänker	mig	dock	att	
bänken	ska	kunna	finnas	i	olika	färger	så	att	den	passar	in	i	de	olika	 
sektionerna i korridoren. Det ska vara en variation men ändå ett  
igenkännande. Det är inte meningen att den ska bli en tråkig upprepning 
utan mer som ett livfullt element i miljön. Förändringsbar genom färg och 
hur man placerar den mot väggen.

Eftersom jag vill skapa en kontrast mellan både formen och färgerna så tittar 
jag på olika sätt att färgsätta bänken. ”När färger möts påverkar de varandra 
så	att	olikheterna	understryks”	skriver	KG	Nilsson	(2004).	Det	finns	en	rad	
olika sätt att skapa kontrast mellan färger. Jag har många aspekter att tänka 
på;

- Passa in och samtidigt vara en kontrast till väggfärg och andra färger i  
korridoren. 

- Ska färgerna på klossarna och själva formen vara kontrastrika? 

- Hur får jag klossarna att framhävas?

Det	finns	olika	sätt	att	använda	färger	så	de	framhäver	varandra	på	olika	sätt.	

- Varma och kalla färger.

- Komplement färger

- Motsättningar i färg och form. 

Jag väljer att på modellen jobba med bänken som ska stå i en korridor med 
väggfärgen gul (S0520-Y). Grundformens yta väljer att den ska vara svart 
för att jag verkligen vill att ytan ska framhävas. Enligt min mening så fram-
hävs alla färger av svart eller vit botten. Jag har jobbat inom en ramverkstad 
och	där	lärt	mig	se	hur	kort	och	målningar	passar	i	olika	ramprofiler	och	
passpartou. Det som alltid fungerar är svart och vitt. Det är den säkraste  
vägen att gå och jag anser också att det blir mest effektfullt. Eftersom jag  
tänker mig att klossarna kan vara i olika färger i olika delar av korridoren så 
tycker jag att svart blir en bra grundfärg. Jag väljer inte vitt för det är en färg 
som lätt blir smutsig och jag tycker den känns lite sjukhus när jag placerar in 
den i korridoren. Färgen på klossarna i denna del blir gröna i olika nyanser 
för att skapa ett mönster och för att skapa liv i ytan. 

_____________

13	 MDF-skivan	är	en	träfiberskiva	med	mycket	fint	spån.
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11.5 Material

Jag har valt att bygga bänken av MDF-skivor13 och furuklossar. Detta för att 
jag tycker det är vikigt att Boda Borg själva ska kunna bygga bänkar. Det ska 
inte vara något avancerat som kräver specialtillverkning. Underformen kläs 
med ett svart tyg för att få en kontrast till träklossarna. Tyg är något som 
behövs i korridoren för att skapa en mer harmonisk känsla av något mjukt 
(8.3). Det är annars hårt och kantigt i korridoren. Klossarna målas i olika 
nyanser av grönt i en matt färg. Jag väljer grönt för att jag vill skapa en kon-
trast mot den röda linjen eftersom rött är grönts komplementfärg. Bänken 
ska vara en tredimensionellform i den annars så platta miljön och den ska 
skapa en lekfullstämning utan att bli barnslig. 

11.6 Namn

Keshiki blev namnet på bänken. Det är ett japanskt ord som betyder  
landskap. Jag kopplar Japan till Nintendospelen då det är tillverknings 
landet. Jag tänker även på landskapen i Nintendo som inspirerat mig till att 
göra bänkens yta. Den är som ett kulligt landskap med berg och dalar. 

12. Resultat

12.1 Keshiki i Ninklosskonceptet

Tanken var att göra korridoren mer till en tv-spels värld, lekfull och  
igenkännande. Det ska vara inspirerat från tv-spel, men ska inte vara  
kopierat. Därför ha jag valt att göra ett mer sammanhängande koncept som 
bygger på klossar och fyrkanter. Den röda linjen har fortfarande fokus men 
jag har lagt till andra formelement. Dessa element följer genom korridorerna 
som bänkar, krukor, papperskorgar och andra detaljer. Enligt min mening 
blir det ett lekfullt koncept utan att bli barnsligt. Eftersom Boda Borg var ute 
efter mer identitet så har jag gett dem ännu ett igenkännande med klossar. 
Eftersom korridoren är en passage till de olika Questarna som i sig är väldigt 
olika så behövs det ett mer sammanhängande tema i korridoren så använ-
darna	vet	var	de	befinner	sig.	Konceptet	öppnar	för	många	olika	inrednings-
detaljer men behåller en röd tråd. 

Bänken i konceptet blir en rolig sittmöbel. Den är uppbyggd av klossar för att 
följa temat, men samtidigt tillför den mer organiska formen en mjukhet i det 
som annars kan bli stelt och kantigt. Jag gillar helhetskänslan och tycker att 
bänken gör sig både lekfull och stärker idén med Ninklosskonceptet.

Skiss på Ninklosskonceptet
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 12.2 Keshiki i Boda Borgs korridorer

Om man väljer att placera in bänken i sin omgivning utan att tillföra  
Ninklosskonceptet så tycker jag den ändå i sig självt tillför något mer lekfullt 
till korridoren. Den får dock inte samma helhet med korridoren som om 
man tillämpar Ninklosskonceptet. Jag anser att den runda formen och lek-
fullheten med klossarna gör att korridoren förändras på ett positivt sätt. Jag 
kan tänka mig bänken i olika färger för att få in livfullheten i korridoren. Om 
bänken inte ska placeras i sitt koncept skulle man kunna tänka över färgvalet 
mer.	Den	skulle	absolut	framhävas	mer	om	klossarna	fick	olika	färger,	vilket	
skulle bli för mycket i konceptet. Men som ett enskilt element i korridoren 
tror jag på en mer färgfylld upplevelse. Det är meningen att den då ska synas 
mer. 

12.3 Keshiki

Bänken i sig är en rolig idé och jag kan tänka mig att den passar även i andra 
sammanhang. Jag gillar idén med en yta på bänken som inte är slät utan 
mer levande. Vad är det som säger att en bänk måste vara plan? Genom att 
ändra färg o material så kan den passa in på många platser. Tänk om man 
väljer att göra klossarna på ytan i olika träslag, kanske bänken då skulle bli 
mer elegant och kännas dyrbar. Jag tror att även om man ändrar materialet 
i	bänken	så	kvarstår	lekfullheten	i	idén	bakom.	Det	finns	många	möjligheter	
att utveckla den även i världen utanför Boda Borgs korridorer. 

12.4 Resultat slutmodell

Slutmodell på sittmöbeln Keshiki
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13. Sammanfattande diskussion

Syftet med projektet var att ta fram en artefakt åt Boda Borgs korridorer.  
Artefakten skulle på ett kreativt och lekfullt sätt förstärka företagets identitet 
och få aktiviteten i korridorerna till en mer positiv upplevelse för  
användarna. Jag hade en rad frågeställningar i början av projektet som jag 
försökt besvara. 

Jag har jobbat med olika designmetoder för att kunna komma fram med en 
artefakt som kan förändra korridoren och få företaget att få en igenkännande 
identitet genom inredningen. Genom att ha provat olika metoder och försökt 
att klargöra vilka användarna är, samt Boda Borg som helhet har jag kom-
mit fram till ett Ninklosskoncept. Min slutsats om designmetoder är att de är 
mycket hjälpfulla och något jag behöver för att kunna samla all information 
för att kunna gå vidare och lösa problemet. 

13.1 Inspiration

Inspiration till Ninklosskonceptet hämtade jag i tv-spels världen. Då mest i 
Nintendo 8-bit. Jag anser att det var en bra koppling till aktiviteten och att 
jag lyckats hitta något där att jobba vidare med. Utan inspiration och ramar 
har jag svårt att knyta samman ett projekt. Det har varit spännande och min 
mening är att jag lyckats knyta ihop min inspiration och skissande till att 
bli något relevant för Boda Borg. Inspirationen från tv spel, samt hur lekfull 
design kan vara, har hjälpt mig vidare i processen. Inspiration är det allra 
viktigaste.  

13.2 Återkoppling av konceptet

 Idén med rutor och klossar kopplar jag samman med tv-spelsvärden. Kon-
ceptet kopplas även samman med Grundformkonceptet. Inspirationen följer 
mig genom hela arbetet. Boda Borg gillade Ninklosskoncptet och det följer 
på ett sätt deras designmanual utan att bli för utsvävande. Jag ser en rad 
olika möjligheter med konceptet och tror att de kommer förändra  
korridorerna att bli mera som en helhet. Jag ser framför allt att  
de blir mer lekfulla och spännande utan att ta för mycket plats från  
Questarna, som är den egentliga aktiviteten. Det var viktigt för mig med 
företagets identitet och jag tror att användarna kommer att få ett mer igen-
kännande i en sammanhängande inredning i korridoren som de kan koppla 
ihop med Boda Borg på ett mer positivt sätt. Företaget beskrev sig själva med 
dessa	ord	”Boda	Borg	skall	inbjuda	och	uppmana	till	lek,	glädje,	nyfikenhet,	
entusiasm,	kreativitet	och	gemenskap”.	Uppmaningen	till	leken	finner	man	i	
igenkännandet	av	leken	med	klossar.	Glädjen	och	nyfikenheten	kan	man	ska-
pa genom att bygga olika inredningsdetaljer på ett lekfullt sätt med klossar-
na. Entusiasmen kommer av att men känner av en mer lekfull stämning när 
man anländer till Boda Borg. Miljön är viktig för känslan. Enligt min mening 
skapar klossarna en lekfullhet med mervärde utan att bli för barnslig. Det 
måste	givetvis	finnas	en	riktlinje	på	hur	klossarna	ska	användas,	färger	och	
hur	ofta	de	ska	förekomma	i	korridoren.	Det	finns	alltid	en	risk	att	tippa	över	
från lekfullt till barnsligt. Jag ser även att klossarna kan utvecklas vidare och 
finnas	med	på	trycksaker	åt	företaget.	Detta	utan	att	ta	för	mycket	fokus	från	
Boda Borgs röda linje som är deras igenkännande. 
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13.3 Återkoppling av bänken

Bänken jag designat är en förlängning av Ninklosskonceptet. Det är  
utplockade delar som jag inspirerats av ur Nintendovärlden. Bänken är i sig 
själv lekfull och jag har använt mig av mina slutsatser genom projektet om 
vad som är lekfulldesign samt hur jag ser på en Nintendovärld, olika inred-
ningstips samt studier på aktiviteten och användarna. Bänken tillför korrido-
ren något roligt. 

13.4 Uppsatsen

Avsikten med denna uppsats var att förklara min designprocess. Jag har tagit 
med det jag tyckt varit relevant för att förstå hur jag tänker och jobbar med 
ett projekt. Från att varit ett väldigt vitt uppdrag till att smalnat av och blivit 
en produkt. Denna uppsats beskriver hur det gått till, samt mina tankar och 
idéer om design.  

13.5 Slutsats

Produkten jag kommit fram till är grundad på tanken att användarna ska 
känna igen den. De ska koppla den till lek och gärna till tv-spel. Bänken är 
en	stabil	form	som	man	kan	lita	på	att	den	håller.	Jag	finner	inga	tvivel	på	att	
användarna ska tro att konstruktion inte håller. Däremot kan jag tänka mig 
att användarna kommer känna på ytan och undra om det är skönt att sätta 
sig	på	bänken.	De	får	en	nyfiken	tanke	och	jag	tror	att	de	flesta	vill	provsitta.	
Detta skapar en entusiasm och en vilja att utforska den och jag hoppas på att 
bänken får uppmärksamhet genom sin annorlunda sittyta. 

Slutsatsen av mitt uppdrag och min design av bänken är att jag lyckas knyta 
ihop säcken på ett bra sätt. Uppdraget var väldigt brett till en början och jag 
kände mig stressad över alla infallsvinklar jag kunde ta. Detta är något jag 
måste lära mig att sortera bort och fatta beslut tidigare i processen. Att läm-
na	dörrar	öppna	kan	vara	bra	ibland,	men	det	finns	en	risk	för	tvärdrag.	 
Jag känner mig nöjd med resultatet av projektet och anser att Ninklosskon-
ceptet och bänken ihop bildar en bra helhet och identitet åt Boda Borgs kor-
ridorer. Jag tror absolut att detta projekt kan förändra Boda Bogs miljö på 
ett positivt sätt. 



27

14. Referenser

14.1 Litteratur

Fitter, Richard, Alastair & Blamey, Marjorie, 1997. Bonniers	flora	i	färg.

Bonnier Alba AB. 

Gail Greet, Hannah, 2002. Elements	of	Design. Princeton architectural

press. New York. 

Nilsson, KG, 2004. KG	Nilssons	färglära. Carlssons bokförlag, Uppsala.

Krippendorff, Klaus, 2006. The	semantic	turn	-	a	new	foundation	for	de-
sign. Taylor & Francis Group, LLC

Koblanck, Henriette, GUIDE,	Identity	Tool	Kit. Högskolan i Kalmar, Design-
programmet.

14.2 Internet

Jaime Hayons hemsida; www. hayonstudio.com

Erika Lövqvist hemsida; www.erikalovqvist.se

Fredrik Mattsons hemsida; www.fredrikmattson.se

Per Öqvist; Han kan knyta ihop en stol; www.va.se

NE,	Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/kort/stol

Eventguiden på nätet; 

http://www.eventguiden.com/

http://www.eventguiden.com/content/view/103/52/

http://www.eventguiden.com/content/view/137/52/ 

http://www.eventguiden.com/content/view/106/52/

Boda Borgs hemsida; www.bodaborg.se/

Belysningsföretaget	Zero,	Fredrik	Mattsons	armaturer; 

www.zero.se



28

Inredningstips; 

www.inneonline.se/index.php?act=viewDoc&docId=11

www.viivilla.se/Gor-det-sjalv/inredning/10-snabba-inredningstips.aspx

Klipp ur Fångarna på fortet; http://www.youtube.com/

watch?v=44c7r9i2Nf8

Blogg; www.inredningsbloggen.blogg.se/

wikipedia.se

14.3 Intervjuer

Personal på Boda Borg, 2009-03-10

Besökare på Boda Borg, 2009-03-10

14.4 Tv-spel

Nintendo/NES
Super	Mario	bros.2, 1985.  Entertainment system, European version, Japan,

Nintendo/NES

Adventures	of	Lolo	1,2,	3. 1985.  Hal Laboratory, inc, Japan. Nintendo/NES

Super Mario bros.3.  1985. Entertainment system, European version, Japan 

Nintendo/NES

Bubble Bobble, 1985. Taito Corporation, Japan. Nintendo/NES

Super Nintendo 
Super	Mario	world, 1992. Entertainment system, pal version, Japan. Super 

Nintendo



Bilaga 1

utdrag ur Boda Borgs designmanual





Bilaga 2

Nintendomiljöer

Bild 5

 Super Mario world (1997)

Bild 4

 Super Mario world (1997)

Bild 2

 Super Mario bros.3. (1985)

Bild 1 

Super Mario bros.3. (1985)

Bild 3

 Adventures of Lolo 1 (1985)



Bilaga 3

Boda Borg i Karlskrona 

bild 1. dörr till  
en Quest

bild 2. Samlingsplats

bild 3. Korridor

bild 4. Korridor


