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Sammanfattning

Mitt examensarbete inom ämnet produktdesign har handlat om att ta fram 
en artefakt för den resande människan, utifrån hållbarhet, användning och 
vardagens estetik. 

Det resulterade i en tjänst med tillhörande artefakt som vill bidra till en håll-
bar livsstil, genom ett ändra människans förhållningssätt till vardagsproduk-
ter.
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1 Utgångspunkter

1.1 Bakgrund 

Fokus för detta projekt är människan i rörelse via resandet.

Den primära användaren i mitt projekt är den moderna nomaden, d v s  den 
som reser ofta mellan olika platser runt om i världen, och stannar kvar på 
platsen under en viss tid. Orsaken till detta ur ett globalt perspektiv gäller 
då i synnerhet det ökade utbytet inom utbildnings- och yrkessammanhang 
mellan nationer.

I framtiden tror jag att denna grupp av människor kan komma att bli större. 
Jag tror att en av de möjliga riskerna med att inte förbereda för denna 
livsstil, kan komma att bidra till en än mer ökad korttids konsumtion och 
därmed mer avfall.

Centrala begrepp är produktens hållbarhet över tid, lättillgänglighet i an-
vändandet och en igenkänbar vardagsestetik, vilken utmärks av enkelhet i 
utförandet och en tydlig konstruktion.

1.2 Frågeställningar

Hur kan en produkt förändra resande människors förhållningssätt till vard-
agsmöbler?

Hur kan den möbeln vara hållbar i både användandet och över tid?

Kan man undvika överkonsumtion med hjälp av en produkt?
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2 Förhållningssätt

2.1 Undersökande ansats till projektet 

Jag vill med detta projekt bidra till att påverka människors tankemönster 
och levnadsvanor i förhållandet till artefakter. Ett sätt att försöka sträva och 
uppnå balans för alla och en var.

Så länge vi överkonsumerar i någon bemärkelse, gällande det mesta här i 
livet, anser jag att vi lever på ett ohållbart sätt, i synnerhet ur ett ekonomiskt 
och resursmässigt perspektiv. Att konsumera är bra så länge det sker “med 
måtta”, att överkonsumera sliter på naturens och människans hälsa. 

Detta kan i framtiden komma att få negativa konsekvenser som vi bör för-
bereda oss på och försöka förhindra redan nu. Detta kan även gälla den 
ökade befolkningsmängden som i sin tur kan bidra till mer eller mindre påt-
vingad trångboddhet.

Att med hjälp av min artefakt frigöra sig från invanda, traditionella inställn-
ingar om hur man lever med produkten och vad man kan göra med den.

Jag vill uppmuntra till ett delande av artefakter människor emellan, för att 
reducera ägandet, alla behöver inte ha en egen. 

Min önskan är att minimera den icke nyttjade brukstiden av en artefakt, då . 

Jag har en tankegång om att ett minskat emotionellt engagemang i artefak-
ten, underlättar ovan nämnda ansats.

2.2 Designteoretisk ansats

Detta projekt är baserat på human centered design och user- centered de-
sign. 

För att försöka förklara vad human centered design är, visar jag nedan denna 
modell som jag hämtat ur Klaus Krippendorfs bok The Semantic Turn - a 
new foundation for design (kap 2 s 40).
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Jag vill tro att ett lyckat koncept för mitt projekt är att blanda maskinens 
goda egenskaper utifrån ett teknologiskt synsätt (kolumn två) med män-
niskors goda egenskaper utifrån en “humancentrerad” syn (kolumn tre) att 
skapa artefakter.

Det som lockar mig att jobba med mitt projekt utifrån ett “humancentrerat” 
förhållningssätt, är bland annat hur sådana artefakter kan spela varierande 
roller beroende på det sociala sammanhanget.

Vidare inspirerar det mig bland annat i en av de förklaringar som getts 
angående meningssyftande skillnader mellan att utgå ifrån en teknologisk 
syn på att framställa produkter med en “humancentrerad”, jag citerar:

“From an attention to objects, products, material artifacts (an ontology), to 
an awareness of the processes of constructing and reconstructing (ontogen-
esis or design) artificial worlds whose sole purpose is to make sense to us, 
remain useful, and enable us to feel at home with them”. (Krippendorff, kap 
2 s 39).

User centered design kan jag bäst beskriva som en teori baserad på att an-
vändaren vet bäst. Eventuellt att jämföra med “kunden har alltid rätt”. Per-
soner som kommer använda en produkt, tjänst eller artefakt, vet helt enkelt 
bäst vad deras egna önskemål och förväntningar är. Det blir då designerns 
uppgift att ta reda på dessa och utifrån det skapa en produkt åt dessa använ-
dare (Saffer, kap 2 s 33).

Jag tycker även att det är mitt ansvar som designer att se till att upprätthålla  
kontakten med användarna, så att det blir en pågående process vad gäller 
produktutveckling.

Det ger stöd åt produktens framtida existens i en värld där produkter som  
inte hänger med i det snabba tempot, riskerar att försvinna i mängden på 
marknaden och i värsta fall helt ersättas. Denna produkt har då alltså inte 
blivit särskilt lönsam för någon inblandad part, tvärtom har den förmodligen 
bara kostat mer i resurser än tanken var från första början. 
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3 Tillvägagångssätt

3.1 Research

Jag har använt mig av litteratur och webbaserad information genomgående i 
mitt projekt, för att styrka projektets relevans.

3.1.1 Diskussioner
Detta är en viktig del av researcharbetet, som ger mig möjlighet att bibehålla 
den röda tråden i projektet. I samtal med mina studiekamrater och för pro-
jektet utomstående personer, kan jag t ex få hjälp i de fall då jag upplever 
att jag har fastnat, eller bara få tips och råd angående det fortsatta arbetet. 
Andra diskussioner som även bidrar till processen i hög grad, är de i samtal 
med handledare. 

3.1.2 Observationer
För mig är detta ett sätt att tillgodogöra mig visuell information genom iakt-
tagelser av omgivningen. 

I det här projektet kommer jag nyttja denna metod främst i användar-studi-
erna med hjälp av videokamera.

3.1.3 Inspiration
Både magasin- och internetbaserade bildsökningar använder jag för att t ex 
sätta samman olika kollage såsom inspirationboards, moodboards, state-
board, futureboard. Tanken med dessa är att visualisera olika beröringsom-
råden, t ex hur ser det ut idag, vart jag vill ta produkten etc.

Intryck från min omgivning är också en god källa till inspiration. Genom t ex 
diskussioner med andra eller iakttagelser. Man kan då fotografera, filma eller 
leta fram en bild som kan visualisera de känslor som stämmer överens med 
det intryck man fått.  Ofta är sinnena inställda på att söka sig efter intryck 
med koppling till projektet, medvetet eller omedvetet.

Även musik är en viktig inspirationskälla under projekttiden. Jag sätter ofta 
ihop en spellista som har koppling till mitt projekt. Det gör att jag kommer i 
en stämning som påverkar min arbetsprocess positivt och som lättare leder 
till att uppnå flow.

Inför varje arbetsdag försöker jag strukturera upp vad jag behöver göra och 
även i prioriteringsordning med hjälp av en “att göra”- lista. Detta ändras en-
dast om jag kommer in i ett ”naturligt flow” för något, t ex skissandet.
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Det kan vara svårt att ta paus i flowet, för att sedan hitta tillbaka, men man 
kan öva upp en förmåga till att ta paus. Då kan man lägga om i planeringen 
för det som fick stå undan vid tillfället.

3.2 Dokumentation

3.2.1 Mindmap
En vägghängd översiktskarta, främst presenterar den mina tankar och idéer, 
i storskala. Den är uppbyggd av skisser, information och bildar ett slags skel-
ett till projektet, som eventuellt kan byggas på varteftersom. Med hjälp av 
den kan jag sortera och dokumentera den information som jag annars måste 
bära i minnet. 

Den är användbar på det sättet att jag får ett övergripande perspektiv av pro-
jektet, för att se och hålla mig till den röda tråden. Jag kan med hjälp av den 
fokusera på detaljer eller helheten. 

3.2.2 Workbook - fysisk 
Jag använder mig av en anteckningsbok i A6-format med olinjerade vita 
sidor så att jag lätt kan både skissa och skriva ner när tankarna faller på och 
det går bra även på gående fot, eftersom jag alltid bär den med mig. 

Min anteckningsbok fungerar som insamling av data och är därmed ytterst 
viktig för projektet. Här finns all information, alla kontakter, skisser, att 
göra- listor och dessutom i en tidsföljd som jag ofta daterar. 

Jag använder även min kalender som planerare och vid schemaläggning in-
för och under processens gång. 

3.2.3 Workbook - virtuell
Min datoranpassade workbook består av ett InDesign-dokument i A3-
format, där jag kan samla ihop bildmaterial, sådant som inte får plats i min 
anteckningsbok. Det ger en överblick av arbetet under processens gång och 
är fördelaktligt att spara på dator eller usb-sticka, vilket erbjuder mig ökad 
mobilitet och flexibilitet.

Särskilt viktig är den då jag sammanställer materialen av användartesterna. 
Dessa gav mycket data att arkivera och summera, såsom bilder, videor och 
anteckningar.
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3.3 Skisser 

3.3.1 2D -skisser
Jag skissar på vita A3-papper, eftersom de erbjuder mig frihet att skissa lite 
större. Det passar även bra då jag scannar in dessa och arkiverar dem i min 
workbook i InDesign.

Jag använder ofta en tunn fineliner direkt. Blyerts passar mig sämre då jag 
tenderar att använda för många linjer och detta leder till att jag raderar 
mycket. Jag skärper mig lite extra om jag måste göra ett så bra resultat som 
möjligt redan på första försöket, vilket krävs med en beständig penna som 
fineliners. Skillnaden kan bli att jag måste göra om hela den skissen, istäl-
let för några enstaka linjer. Det har visat sig ge högre kvalité på mina skisser 
samt att det blir både energi och tidsbesparande i jämförelse med blyerts och 
radera.

Jag använder däremot en blå blyerts i de fall där skisserna kanske ska bear-
betas i ett datorprogram, exempelvis Photoshop eller av annan anledning 
inte bör vara mindre synbara. 

Andra redskap jag ofta använder är markers, torrpasteller, färgpennor, lin-
jaler och ljusbord. Det är mer sällsynt att jag använder mig av färdiga mallar.

3.3.2 3D -skisser
På Linnéuniversitet har vi möjlighet att skissa och 3D-modellera i program-
met CAD – Computer Aided Design, Solid Works. Detta är använd-bart då 
man vill låta ett företag tillverka produkten. Fördelen är att man kan skicka 
ritningarna med email, vilket spar tid för både mig som kund och för till-
verkaren.

Det kan till exempel gälla 2D- laserskärning (fotnot: making it)En teknik 
som är väl anpassad för olika typer av material såsom metall och trä samt 
där designen utgör lite mer komplexa former. (ev bild)

3.4 Modeller
Modellerna bygger jag i småskala av papper och tunn kartong. Därefter går 
jag upp i skala och använder bland annat kapakartong och för fullskalemod-
eller lämpar sig wellpappkartong bra.

Smurfit Kappa AB i Nybro brukar vara generösa med att tillhandahålla stu-
denter på Linnéuniversitetet med kartong i olika dimensioner och färger. 
Jag har tänkt vända mig till dem, eftersom jag har en god kontakt med dem 
sedan tidigare projekt.
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3.5 Användarstudier

Jag vill för detta projekt i hög grad involvera användaren, då det är dennes 
egna kreativitet som jag vill ska få utrymme i utförandet och användbarheten 
av denna produkt.

Anledningen till att jag valt nedan nämnda metoder för användartestet beror 
på att min produkt inkluderar en tjänst och en artefakt där båda är lika vik-
tiga. 

I det här skedet är användaren delaktig i testandet av konceptet och kon-
struktionsarbetet av modulsystemet. 

Jag har valt att använda mig av ett framtidsscenario som ett försök att testa 
produktens hållbarhet över tid. Deltagarna kommer att få testa använ-
darvänligheten av modulsystemet, d v s artefakten. Ge synpunkter på kom-
fort, konstruktion, funktion, utseende, detaljer etc. Jag dokumenterar detta 
med hjälp av videoinspelning.

Jag kommer även försöka ta reda på om det är den internetbaserade eller 
den mer tradionella tekniken, att muntligen sprida information, som använ-
daren upplever är den främsta metoden i just detta sammanhang.

3.6 Tillverkning av prototyp
Jag ämnar försöka få den slutliga prototypen till utställningen tillverkad av 
ett företag och då gärna lokalt producerad. 

Jag ser det som ett bra tillfälle att i och med detta projekt träna på att ha 
kontakt med producenter.

3.7 Presentation i utställningshall
Jag kommer att ha presentationen av utställningen i åtanke löpande genom 
projektet. Detta gör jag för att jag anser det vara viktigt hur man framställer 
något i olika sammanhang eller kontexter, d v s hur jag presenterar mitt re-
sultat i en utställningshall, då produkten ska prata för sig själv jämfört med 
att presentera den för exempelvis ett företag, där jag kan prata för produk-
ten.
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4 Arbetsprocess

4.1 Förberedande arbete

Tillsammans med en studiekamrat reder jag ut några viktiga begrepp som vi 
delar i våra projekt, genom diskussion oss emellan samt research via inter-
net. 

Dessa är: individualism, kollektivism och även hur vi ser på världsbilder, ide-
ologier och hur vi upplever att sunda  sådana förhållningssätt skulle kunna se 
ut i ett framtidsscenario. Dessa lägger grunden för mitt vidare arbete.
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Vidare tar jag reda på vem den resande människan är för mitt projekt, den-
som mer ofta förflyttar sig mellan platser. Här utgick jag ifrån det engelska 
ordet `itinerant´ då jag kunde få fler definitioner av detta via en inter-
netsökning.

Särskilt viktigt och svårt är det då jag jobbar mot ett framtidsscenario. 

Några av de olika kategorier av människor som reser på det sätt jag vigt detta projekt åt är 
neo-nomaden, world citizens och de som lever i volontär enkelhet eller valt resandet som sin 

livsstil. 
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Jag har deltagit i föreläsningar och workshops som erbjudits via universitetet 
gällande de centrala begreppen hållbarhet, användning och vardagens estetik  
som hölls av handledare för detta projekt. 

Här reder vi bland annat i grupp ut vad begreppen innebär, innan vi fortsät-
ter jobba på våra individuella projekt.

En brainstorm-karta över mina tankar angående vardagsestetik i mitt egna projekt.

4.2 2D -Skisser

Mina första idéskisser gav mig två olika förslag. Den ena var en internetbase-
rad tjänst vilken är tänkt att erbjuda den resande människan en enklare till-
varo, vid ankomst, under vistelsen och vid avresa från den nya destinationen.  

Likt en uthyrning som tillhandahåller second-hand artiklar och möbler, för 
att underlätta för personens situation i den nya miljön. 
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Den andra en portabel möbel som skulle vara smidig att bära med sig vid 
resa och erbjuda användaren olika funktioner.

Under tiden skissar jag i 2D på olika scenarion, jag bestämmer mig för att 
begränsa dem till tre olika, eftersom jag kan fantisera i det oändliga om hur 
framtiden kan se ut. 

Dessa tre blev, ett framtida, i princip vilket som helst, ett annat där männis-
kan reser med sitt bohag likt snigeln och ett tredje där bohaget är stationärt. 
Utifrån dessa fick jag ihop ca fem stycken olika produktförslag ur vardera 
kategori. Det var otroligt nyttigt, eftersom jag upplevde att det blev en vidd 
som sträckte sig från de mer begränsade till de mest urflippade idéerna. 

Ett scenariokoncept av en värld där jordens yta täcks till 100% av vatten och natur och djurliv 
samt människan lever i svävande kapselvärldar runt om, med rymden som utsikt från sitt 

fönster.
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Undersökande skisser av hur en möbel som ska erbjuda den resande människan flexibilitet 

genom att vara mobil.

4.3 Inspiration
4.3.1 Hörselsinnet

I mitt musikbibliotek spelas en låtlista som jag sätter ihop och bygger på var-
teftersom, denna blir min inspiration för hörselsinnet. 

Mina låtval kommer att handla om människor som har en önskan att resa 
eller är på resande fot, kollektivt leverne och somliga har med mina person-
liga sinnesstämningar inför och under arbetets gång att göra. Många gånger 
söker jag på låttitel, då kan det bli något som ” Living in a box”, vilket passar 
bra då jag jobbar mycket i wellpappkartonger i framställandet av fysiska 3D-
modeller. 

En Spotify-spellista som jag tillägnat mitt projekt. Den bidrar med magi under processen.
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4.3.2 Visualisera tankearbetet

Min mindmap hjälper mig att hålla mig till den röda tråden och besvara 
mina frågeställningar. Jag delade in den i tre skikt, artefakten/den fysiska 
produkten, samhället och tjänsten. Jag funderade ett tag på vilket sätt jag 
ville att tjänsten skulle fungera, med mer traditionella medel eller med hjälp 
av teknologi, såsom internet. 

Jag har haft möjlighet att ändra i mindmapen under processens gång efter-
som jag satt upp allt med häftmassa och tejp, men det har inte blivit så, anta-
gligen för att jag velat hålla mig till det jag satt upp som mål.

 

I samråd med två handledare beslutar jag mig för att utveckla både tjänsten 
och artefakten, sammanförda till en två- i- ett-produkt.

Jag tänker att uthyrningstjänsten erbjuds i logi av ett hostel eller dylik verk-
samhet. 

Hjärtat eller fundamentet i verksamheten är denna filosofi som jag här 
nedan sammanställt i en slags påbyggbar brainstorm.
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Artefakten ska vara mobil och som ett byggsystem, där användaren via ny-
fikenhet och lekfullhet lockas till att sätta samman delarna till önskad möbel.
Några av de skissförslag jag gör, är inspirerade av populärkulturella spel 
såsom plockepinn, kortlek och meccano. Dessa spel erbjuder användaren 
möjlighet till variation, byggsatssystem och mobilitet, något jag ser som bra 
egenskaper för den resande människan. 

Mobilt, lättåtkomligt och platsbesparande.

Till min fysiska produkt har jag hämtat inspiration främst från en 3D-modell  
av ett traktorsäte ritad i Rhino 3D och därefter utskuren i laserskärare i 3 
mm mdf-skiva, som synes längst ner till vänster i bilden nedan. 

Inspirationboard för artefaktens material, konstruktion, tillverkningsteknik och estetiska ut-

seende.
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4.4 Observationer
4.4.1 Trendanalys

För mig är det viktigt att se om produkten har plats i det sociala samman-
hanget. Det vi ofta kallar för att “ligga rätt i tiden”. Finns det plats för min 
produkt på marknaden och har den stöd för sin relevans däri.

4.4.2 Spontan observation

Under en resa mellan Skavsta och Riga, kan jag bl a konstatera att det finns 
likheter på WC-utrymmena mellan två länders flygplatsestetik. 

Bl a är funktioner av dörrlås och blandare, inredningen samt symbolspråk  
desamma. 

Detta tillfredsställer mig i mitt resande, genom att vara igenkänbart blir det 
tidseffektiviserande och jag upplever det som bekymmersfritt. 

Gemensamt för de båda flygplatsernas toalettutrymmen är bland annat interiören och exem-
pelvis denna blandares estetik samt funktion.
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4.5 3D -skisser 

Efter att ha undersökt vilka möbler som är av högsta prioritet i hemmet, 
skissar jag upp dessa i småskalemodeller av kapakartong. (Csikszentmihalyi 
& Rochberg-Halton, kap 3, s 58) 

Jag prioriterar till slut sittmöjlighet, avlastningsyta och förvaring, för min 
målgrupp. Säng exkluderar jag då det krävs mycket materialåtgång och höga 
krav på konstruktion för hållbarheten av en sådan typ av möbel. Jag väljer 
att utgå ifrån standardiserade mått på arbetsbord med tillhörande stol. 

Jag bygger de mindre modellerna i skala 1:5 av vit kapakatong, för att det är 
ett snabbt sätt att skissa upp en fysisk modell på. 

Med alla ledorden i åtanke, delar jag också in modellerna i tre olika kat-
egorier, som ett redskap för att hitta essensen i vad jag vill få ut av modell-
skisserna.



22

För 3D-modeller i skala 1:1 använder jag mig av wellpappkartong, då det  
finns en stor variation av dimensioner och utförande av dessa samt att det är 
ett relativt lättarbetat material. 

I denna fas i arbetet har jag en idé om att eventuellt använda kartong som 
slutgiltigt materialval. Valet av material vid 3D-skissandet beror på produk 
tens former och/eller funktioners komplexitetsgrad. 

Jag experimenterar i hur hög grad jag kan bygga avancerade möbler med ett modulsystem av 
kartongplattor. Det gör jag för att se begränsningarna och möjligheterna samt därefter fören-
kla modulsystemets utförande i det fortsatta arbetet.
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I en av modellerna i skala 1:1, letar jag efter en enkel konstruktion i fästena 
av plattorna. I de första modellerna använder jag tejp, medveten om att den-
na provisoriska lösning är ohållbar, laborerar jag med snöre som fäste. 

Anledningen till detta är att jag vill använda så naturnära material som 
kräver minsta möjliga tillverkningsresurser. Jag ser en möjlighet till att fäs-
tenas konstruktion och materialval samtidigt kan återge ett estetiskt intryck. 

Jag beslutar mig för att plattsystemet ska bli stationärt, men med fördelen 
att vara mobilt, de bör då vara relativt lätthanterliga med avseende på vikt, 
montering och mått.

”Square”- plattan nedan är den jag beslutar mig för att vidareutveckla. 

En kvadrat av sammanlagt fem delar, vara fyra har slitsar som hakar i varandra. Dessa kan i 

sitt ursprungsläge användas till sitt -och bordsyta.
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4.6 Användarstudier
Efter att ha gjort en liten användarstudie ibland några av studenterna på 
skolan, ändrade jag måtten på plattorna till 400 mm x 400 mm från 350 mm 
x 350 mm, då användarna blev mer nöjda med sittnivån. Det är dessa jag an-
vänder vid testerna i Stockholm.

Testerna utförs av mig som enda testledare, enskilt i deltagarnas egna hem, 
samtliga bosatta i Stockholm och Solna. Vardera test tar i genomsnitt en 
och en halv timme per deltagare. Åldersspannet är mellan 24 – 64 år på fem 
deltagare, varav en manlig och fyra kvinnliga.

En fördel med detta som jag ser det är att de i lugn och ro kan testa på 
egen hand, det blir inget samarbete användarna emellan, vilket ger mig en 
oberoende av varandra spridning på deras agerande och reflektioner. En 
nackdel kan eventuellt bli att deras egna miljö påverkar dem till att inte up-
pleva att de befinner sig på annan destination.

Vid tillfället för testerna har produkten ännu inget namn, jag kallar dem bara 
för plattor. Testpersonerna benämns i kommande stycke som deltagare.

4.6.1 Testet

Testet är indelat i tre olika delar. 
Del 1: deltagarens personligt önskvärda framtidsscenario för år 2025. Den 
här delen är menad att hjälpa deltagaren till en blick in i framtiden genom 
att välja ut fem ord och fem bilder, som kan representera dennes personliga 
möjliga och önskvärda framtid år 2025. 

Urvalet av ord har jag i samarbete med en studiekamrat färdigställt inför 
testerna, där vi utgår ifrån en mix av två scenarion framtagna av företaget 
Futurescenarios. 

 

En av deltagarnas egna utvalda ord och bilder för att illustrera sin önskade framtid.
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Del 2: interaktivt rollspel av verksamheten/tjänsten, mellan mig och delt-
garen. 

I denna fas tar jag anteckningar av de val de gör och det de uttrycker spon-
tant. Även deras reflektioner av det exempel på serviceverksamhet som jag 
tagit fram med hjälp av ett eget framtidsscenario. 

Jag börjar med att förklara vilken roll deltagaren har och vad uppgiften är 
från ett färdigskrivet manus. 

Vidare svarar deltagaren på mina förberedda frågor om hur de tillgodogör 
sig och hanterar information angående verksamheten. 

Från en meny som illustrerar hostelverksamhetens hemsida kan deltagaren 
själv välja hur hon vill tillgodogöra sig information, utifrån sina egna behov.

Det som erbjuds via uthyrningstjänsten, såsom val av rum och här kommer 
de i kontakt med plattsystemet för första gångens.
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I denna del ingår även för deltagaren att välja ett antal möbler som de kan 
komma att behöva i sin situation som tillfälligt bofast person i en urban miljö 
på ny ort.

Del 3: bygga ihop möbler utifrån deltagarens egna önskemål, med hjälp av 
modulsystemet.

Nästa steg för deltagaren, del tre, är att försöka bygga ihop dessa med hjälp 
av plattsystemet som jag erbjuder dem. Detta dokumenterar jag med hjälp 
av videokamera. De får själva bygga ihop till vad de kan komma på under en 
viss tid, de får gärna samtala med mig under tiden. 

Vissa hjälpmedel finns på plats, såsom tejp, sax, pinnar, snöre, så att delta-
garna fritt kan nyttja om de känner att det behövs till exempel extra funk-
tioner för konstruktionens hållbarhet och/ eller för estetikens mening.

En av deltagarnas egna utförande av ett bord som hon sätter samman med hjälp av plattorna.
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4.6.2 Fortsatt arbete
Jag vidareutvecklar modulsystemet i fysiska 3D-modeller och CAD Solid 
Works-ritningar. Det är tidskrävande eftersom mycket av tankearbetet sker 
samtidigt. Det är utvecklandet av funktioner och detaljer av de fysiska 3D-
modellerna, som gör att det drar ut på tiden. Plattorna får ett utförande som 
gör dem stapelbara på två olika sätt, detta påverkar konstruktionen.

Alla fyra plattorna är likadana i utförandet, men med skillnaden att slitsarna är förlagda med 

olika avstånd.

Viktiga frågor att behandla och skissa på är hur plattorna ska se ut för att 
kunna staplas på varandra från två håll, med minsta möjliga materialåtgång 
och var alla slitsar ska placeras.

Vilken typ av konstruktion krävs för att skapa stabilitet? Enkel diagonal eller 
dubbel diagonal, det vill säga kryssfunktion. Jag beslutar mig för kryssfunk-
tionen, som låser plattorna och ger extra stabilitet. Materialen är av mdf-spill 
och snöre. 

Denna konstruktion gör nu att detta modulsystem kan monteras ihop och 
isär utan verktyg.
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4.7 Tillverkning av prototyp

4.7.1 Materialval
Valet av material för prototypen står främst mellan tre olika. 

MDF står för Medium Density Fibre och är ett träfibermaterial, oftast av 
återvunnet spill och är ett hållbart, prisvärt material. Ytan kan behandlas och 
blir då mer slittålig. 

Aluminium vilket jag såg som ett alternativt material, är ett dyrare, men har 
en hållbar livslängd och är slittåligt, även för väta.

Ett tredje alternativ som diskuteras under ett handledningstillfälle är ply-
wood av björk. Att använda wellpappkartong har jag övergivit, då jag ser att 
det är en trend for tillfället och risken är att min produkt placeras i detta fack 
för att sedan bli en med alla andra. Ett tåligt, genuint och lättare viktmässigt 
än de andra.

MDF-skivan blir mitt förstahandsval. Aluminium är ett material som tack 
vare sin ”downcycling”, trots allt inte blir så hållbar i längden och faktiskt 
direkt skadlig för biosfären (Braungart & McDonough, kap 2 s 57). Jag vill att 
produkten skall erbjuda användaren att själv sätta sin egna estetiska prägel.

4.7.2  Egen tillverkning
Den första prototypen av obehandlad 6 mm mdf-skiva tillverkar jag själv 
med hjälp av mina CAD-ritningar och skolans verkstadsmaskiner.  

4.7.3 Tillverkning via företag
Konrad Erikssons AB, ett plåt-och svetsföretag i Nybro, kommer skära ut 
delarna till utställningsprototypen med laser. Jag valde behandlad 6 mm 
mdf-skiva, vilket ger brända kanter. Det tillför skivorna den estetik jag vill åt 
samtidigt som det blir en skyddande funktion.
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4.8 Utställningshall som kontext
Dessa blir fotograferade till en folder som jag tänker ha med på utställnin-
gen, vars syfte är att visa på de olika användningsområdena. Nedan visar jag 
på folderns innehåll.

Bilderna syftar att ge användaren förslag på användningsområden av 4aire för individen.

Demonstration av hur delarna är menade att monteras, utan att använda sig av verktyg.

“The concept of the 4aire Module Furniture Ser-
vice is to provide people in different situations with 
furni- tures when there is a need for temporary 
solutions. Rental Service makes it easier to travel 
from place to place where you can easily return the 
modules before heading to the next destination. No 
tools required to assemble the modules.

Faire is the French word for do, make, build.”
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Detta är kompositionen av informationstavlan över tjänsten tillsammans med artefakten i 

utställningshallen.

Informationstavlan visar på olika förslag till användningsområden för 4aire i det sociala 

sammanhanget.

The recycle of

Compact Living Aid Situations

Events

4aire
MODULE FURNITURE SERVICE
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5 Resultat & Slutsatser

5.1 Användarstudierna 

Mina egna sammanställda slutsatser av deltagarnas feedback.

5.1.1 Användning
God användarvänlighet för att uppfylla syftet med dess tilltänkta funktion.

Några av testpersonerna hade egna förslag på olika användningsområden för 
Square, såsom vid mässor, konferenser/ kontorslandskap, den trångbodde, 
studenter och för katastrofdrabbade. 

En av testpersonerna kände sig handfallen under monteringsmomentet och 
uttryckte extra tydligt att hon önskade en manual som tydligt visar hur plat-
torna kan sammanföras och olika förslag på hur man kan bygga ihop dem till 
olika varianter av möbler. 

Alla tyckte att en manual eller tips på lösningar är en bra idé, men uttryckte 
detta först efter att jag frågat. På websidan och i medföljande folder.

5.1.2 Hållbarhet
De flesta är eniga om att Square-plattorna i sig, i sitt ”rätta” material är håll-
bara och slittåliga, däremot är man mer tveksam till att de är hållbara under 
den period man nyttjar dem. Då särskilt komfort och konstruktionsmässigt 
i utförande av wellpappkartong som material. Med någon extra del som en 
slags låsfunktion, verkar de se ökad hållbarhet i konstruktionen och de såg 
heller inget bekymmer i att en extra del/detalj skulle medfölja och monteras.  

Återanvändandet och användning över tid tycks de flesta vara eniga om är 
hållbart för detta system. Detta gäller även demontering och återlämning.

5.1.3 Vardagens estetik
Inte många påpekade självmant hur dessa skulle se ut estetiskt, men inser 
vitsen då jag förklarat, med att bruka destinationens lokala materialtillgån-
gar och därmed låta det naturliga materialet få bli det estetiska språket.

Ett tryck med förslagsvis verksamhetens logotyp tyckte någon kunde bli för 
mycket på alla plattor och en överdriven upprepning.

Någon tyckte även, som jag själv varit inne på, att ha ett helt möblemang 
som har samma konstruktionsutseende, blir även det en upprepning som 
man kan tröttna på. En bristande variation. Däremot tyckte denne att det 
blir mer intressant om de har olika färger, tryck eller mönster. En testperson 
föreslog att man kan göra sitt egna avtryck på dem, eftersom den nye an-
vändaren av plattorna kan göra detsamma eller kanske uppskattar det som 
redan har gjorts.
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5.1.4 Igenkänlighet
Igenkänligheten för de flesta testpersonernas första möte med Square ligger i 
associationen till IKEAs monterbara möbler i platta paket.

Jag ser att ett nästa steg i användarsyfte skulle bli att låta användare som är 
ur de rätta målgrupperna, pröva en prototyp över längre tid, just för att se 
om de känner igen plattornas uppbyggnad och därmed underlättar monter-
ingen av dem. Och även att testa komforten, det estetiska uttrycket etc.

5.1.5.Lättillgänglighet
Internet verkar vara den mest lättillgängliga källan till information angående 
helhetskonceptet, boendeformen.

En av testpersonerna ville helst att Square-plattorna redan skulle befinna sig 
i lägenheten innan hon anlänt och gärna även redan monterade av någon an-
nan till det önskemål av möblemang hon uppgivit vid bokning. 

5.1.6 Förhållningssätt

De flesta uttryckte en stolthet över att ha kommit på sina egna lösningar på 
hur de kan byggas ihop till de önskemål av möbler de själva hade.

Testpersonerna är över lag nöjda med sina egna insatser vid monteringen.

Konceptet av detta slags leverne är de flesta något tveksamma till för egen 
del, jag tror det till stor del kan bero på att de även hade svårt att försöka 
förhålla sig till det framtida scenariot som utspelade sig år 2025.

Många jämförde med andra typer av leverne, som finns att tillgå idag. Däre-
mot var alla eniga om att den ekonomiska aspekten för egen del kunde vara 
en avgörande aspekt för om de skulle välja denna typ av leverne.
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5.2 Testets hållbarhet

5.2.1. Framtidsscenario

Min avsikt med denna del var att testa produktens hållbarhet över tid. Jag 
tror att det hade gett ett mer givande resultat om jag hade haft tid att låta 

5.2.2 Rollspel

Denna del av testet gav mig mycket information från deltagarna angående 
tjänsten.

5.2.3 Montering av modulsystem

Detta var den del där jag fick ut ovärderlig feedback av deltagarna, som 
blev väldigt avgörande för det fortsatta arbetet med att utveckla framförallt 
konstruktioner för modulsystemet, men även hur deltagarna besvarade sina 
egna förväntningar etc.

5.2.4 Urval av testpersoner 

De faktorer vilka kan ha påverkat testets trovärdighet:

Alla har svenskt påbrå, d v s ingen kulturell bredd

Avsaknad av den yngre generationen

Närstående till mig

Få deltagare, manlig minoritet

Endast en av dessa ingår i min egentliga målgrupp

5.2.5 Min roll som testledare
Eftersom jag känner så när som alla deltagare mer eller mindre väl, kan 
tillförlitligheten av dessa tester givetvis kritiseras. Dels kan deltagarna känna 
sig obekväma med att svara ärligt, särskilt då det gäller att ge konstruktiv 
kritik.

Jag har trots detta upplevt att de har svarat ärligt på de frågor jag ställt då 
det gäller positiv och negativ feedback av olika slag. Det skulle även kunna 
vara så att en helt oberoende testdeltagare hade haft mindre intresse eller 
rent av inte vågat ge mig en tillräcklig feedback på mitt arbete.

Användarstudierna resulterade i att generera mycket mer oväntad feedback 
från deltagarna än jag först föreställt mig. 

De kom med spontana kommentarer på saker som jag själv inte tänkt på, 
vilket Krippendorff pratar om i stycket angående second-order understand-
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ing, att jag som designer inte kan anta mig veta, se eller förstå hur olika an-
vändare tänker använda artefakten (Krippendorff, kap 3 s 141).

5.3 4aire - furniture module system

Namnet 4aire har jag satt samman av det franska ordet faire som betyder 
`göra´, `bygga´, `bygga om´ och siffran 4 kommer från måtten samt att kor-
set i fyran återges i modulsystemets konstruktion.

Det engelska ordet fair betyder `mötesplats´, `handelsplats´, `marknad´, 
vilket jag ser kan symbolisera tjänsten i produkten.

5.4 Utställningshall som kontext

Det visade sig bli komplext att redogöra för framförallt mina tankar kring 
produkten, på ett tydligt sätt för besökaren.

Denne hade ofta svårt att förstå vad det handlade om till fullo, om jag inte 
själv kunde närvara och berätta, men då fick jag ofta en positiv respons. 

Jag valde medvetet att skriva texten i foldern på engelska, då jag visste att en 
stor del av besökarna skulle vara utländska turister.

I efterhand ångrar jag att jag inte hade med en version på svenska, eftersom 
det visade sig vara många äldre och jag drar slutsatsen av att de kanske inte 
alla gånger förstår engelska.

Utställningen hölls i en annexlokal till Designarkivet i Pukeberg och pågick 
mellan 1 juni - 29 augusti 2011. Jag kan konstatera att det var en lagom tid 
för en utställning av detta slag och genererade mycket positiv respons från 
besökarna, dock ingen efterfrågan på konsumtionsmarknaden. Kanhända 
var inte “det folket” där eller så är den helt enkelt inte tillräckligt attraktiv.

5.5 Återkoppling till frågeställningarna, egna slutsatser

Hur kan en produkt förändra resande människors förhållningssätt till vard-
agsmöbler?

Jag tycker mig ha framställt en hybrid av två produkter som försöker tjäna 
samma syfte men i olika kontexter. Dessa är “engångsprodukten”/den tillfäl-
liga möbeln, som passar väl för den som är på språng och den andra den sta-
tionära vardagsmöbeln brukbar i hemmets miljö.

Detta gör att produkten pågående, nästintill utan avbrott, fyller sin funktion 
som ett bruksföremål, istället för att stundom enbart beskådas eller i vissa 
fall inte ens få någon uppmärksamhet alls av sin ägare, t ex då man förvarar 
artefakten i ett vindsutrymme under många år. 
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Jag resonerar dock så att man kan se det som att denna “vilostund” för arte-
fakten är kanske just en av de faktorer, tillsammans med materialvalet, kon-
struktionen och utförandet, som avgör om den blir hållbar över tid, genera-
tion efter generation. Likt en antikvitet.

Då jag inte har testat min artefakt för den ansträngning det innebär, för 
konstruktionen, materialvalet etc, att brukas kontinuerligt, blir det svårt att 
avgöra om den är hållbar i det syftet. 

Framtidsscenariot var till för att testa om användaren kunde tänka sig denna 
produkt på marknaden i en framtid, året 2025, detta såg jag främst som ett 
test av produktens troliga hållbarhet över tid. Detta visade sig vara svårt att 
ta reda på, då användarna hade svårt att relatera till 

Hur kan den möbeln vara hållbar i både användandet och över tid?Jag 
har med min uthyrningstjänst och artefakt, två produkter som samverkar, 
försökt erbjuda den tilltänkta användaren möjligheten till ett mer hållbart 
möblemang utifrån en ekonomisk och smidighetsaspekt.

Genom att erbjuda en i högre grad rotation  i användandet, en möbel som 
delas mellan olika människor istället för att ägas av endast en person (i tag-
et), utökas användningsområdena och användargraden över tid.

Jag kan tycka att min slutprodukt är närmast en metafor för den grundtanke 
jag haft genom projektet. Detta gör att resultatet kunde kommit att se ut på 
andra sätt, men att utifrån de metoder jag använt mig av och de val jag gjort 
under processens gång, resulterade i just denna produkts estetik, form och 
konstruktion.

Kanske gör sig artefakten bättre i egenskap av utställningsobjekt än som 
fungerande produkt ute på marknaden. 

Relevans för detta projekt är att medvetliggöra för människor om det icke 
hållbara konsumerandet av produkter i många samhällen idag samt att i och 
med detta bidra till en faktisk förändring i någon utsträckning. 

Jag hyser stor förhoppning om det, även om detta examensarbete bara är 
en liten del i det stora arbetet som jag ser kommer fortgå framöver i denna 
fråga.
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Manus till Scenario-spel

1) Bakgrund.
Testpersonen har genom att välja fem ord och fem bilder satt ihop ett för sig 
önskvärt framtidsscenario för år 2025.
Sammanfatta detta tillsammans. Nu befinner vi oss där.
För att resa med flyg måste man betala för all sin bagagevikt, inte bara över-
vikt.

2) Vem är du?
Testpersonen ska via arbetet vistas i Buenos Aires i Argentina i 6 månader.
Du får reda på att det finns en verksamhet som erbjuder boende i hostelm-
iljö och som även tillhandahåller en second hand- uthyrning av produkter, 
såsom möbler, kläder, övriga artiklar som man kan behöva under denna lite 
längre, men ändå tillfälliga vistelsen.
Du blir intresserad av detta. 

Skriv namn, kön och ålder.

3) Information.
Hur fick du mest troligtvis reda på att denna service finns?
Vad blir ditt nästa steg?
I turordning.

4) Planering.
Vad kommer du göra härnäst? 
I vilken ordning?

5) Presentation.
Folder som illustrerar antingen webbsida eller så berättar jag som servicep-
erson från verksamheten.

6a) Ankomst.
Vad gör du nu?
Har du några förväntningar? Gå till steg 7.
Har du redan tagit reda på hur du ska komma till hostelet? Etc.

6b) Bokning.
Förbokning eller bokning på plats.
Vad vill du boka? 
Vilka produkter vill du eventuellt hyra?
Är det något du saknar som inte finns med i menyn?
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7) Förväntningar.
Om du spontant får välja, vad skulle du vilja hände nu, eller ha hjälp med?
Du kanske inte har några förväntningar? -Isåfall varför?

8) Square – produktanvändning.
Under 20-30 min får testpersonen på egen hand sätta ihop plattorna i olika 
konstellationer. Prova olika aktiviteter. Får fråga mig. Ge kommentarer. 
Utforska möjligheter. Fördelar/nackdelar. Komma med förslag. 

9) Återlämning.
Jag agerar servicepersonal.
Innan avfärd lämnar testpersonen tillbaka alla hyrda saker. Rummet ska åter 
bli tomt och urstädat.
Berätta om eventuella ”straffavgifter” vid skadegörelse/vårdslöshet av rum-
met och/eller produkter.
Möjlighet att köpa loss något?

10) Avfärd.

Ny destination.
Gå till steg 4.
Testpersonen gör om proceduren, är det något som blir annorlunda i valet av 
planering och hantering av informationen nu när man kan systemet?
Vad?

Hem –Feedback.
Hur har denna upplevelse varit? Positiv eller negativ? Etc.
Kan testpersonen tänka sig att rekommendera denna service till andra?
Varför? Hur skulle det troligast ske? Om inte, varför?


