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Sammanfattning 

Grunden till mitt projekt ligger i ett uppdrag jag fick från 

Nybro Bostads AB där de efterfrågade en utsmyckning i 

deras nya bostadsområde Grönskog.  För att aktivera de 

boende och skapa en gemenskap och tillhörighet grannar 

emellan har jag har fokuserat på att utforma en 

odlingsplats till bostadsområden i mitt examensarbete.  

Det varit viktigt för mig att hålla mig ärlig mot områdets 

kulturella historia för att finna en förankring och koppling 

till platsen. Ett av mina fokusområden har varit att 

undersöka det som under sekelskiftet kallades Nybro 

Brunn- och Badanstalt. Platsens centrala roll under den här 

tiden var att aktivera och sammanföra människor. Detta 

har lett fram till ett koncept om odling, där social hållbarhet 

och kulturell historia stått i centrum för utformningen. 

Konceptet handlar om att uppmuntra människor till 

kreativitet och få sina sociala behov tillfredställda och på så 

sätt även öka medvetenheten om naturen och om 

varandra.  

Själva produkten består av flera moduler i olika storlekar 

och höjder som bildar ett flöde och samspel med platsens 

natur. Konstellationen skapar en knytpunkt där möjligheten 

att odla, vila och mötas formar en spännande dynamik och 

ger större livskvalitét åt de boende.  

Namnet på min produkt är Topiaria, vilket är det latinska 

namnet för trädgårdsodling. 
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1. Utgångspunkt  

I mitt examensarbete har jag samarbetat med bostadsbolaget Nybro 

Bostads AB. NBAB bygger för tillfället lägenheter i området som idag 

heter badhusparken och ligger i anslutning till det gamla bryggeriet 

Grönskog, som idag också är omgjort till lägenheter. De efterfrågade 

en utsmyckning till det här nya bostadsområdet som kommer ha 

invigning den 1 september i år och jag fick till uppgift att formge 

denna utsmyckning.  

”Bryggeriet får nya grannar! NBAB har satt spaden i marken och 

påbörjat nyproduktionen av 18 hyresrätter mitt i centrala Nybro. 

Lägenheterna fördelas på två styck mindre hyresfastigheter om 

vardera nio lägenheter. Markplan och plan två innehåller vardera 

två små och två stora 2:or. På plan tre finns en stor takvåning på 3 

rok. Inflyttning 2012-09-01.” (Nybro Bostads AB, jan 2012).  

 

Jag fick ett mail från Charlotte Rydberg, min huvudhandledare under 

projektet, där det står att hon har pratat med en person från Nybro 

Bostad AB som har kommit med förslaget att någon/några från vår 

klass har möjligheten att jobba med dem i sitt examensprojekt med 

att utforma en utsmyckning till en nyproduktion av lägenheter. 

Byggnationen skall göras i anslutning till det gamla Bryggeriet 

Grönskog och Badhusparken. Att jobba med ett verkligt företag 

kändes mycket nytt och spännande för min del och jag fann det 

intressant med det gamla bryggeriet som finns i området och blev 

lite nyfiken på att läsa lite mer om platsen och dess historia. Jag 

började fundera i banorna om jag skulle kunna göra någon 

utsmyckning inspirerad av just historien. En till sak som kändes 

tilltalande med det här projektet var funderingarna över hur jag kan 

ge uttryck åt en utsmyckning med min egen tolkning av ämnet. Jag 

valde att tacka ja till det här projektet.  
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1.1 Frågeställningar 

 Vad menas egentligen med en utsmyckning och vad 
ska den ge uttryck för? 

 Hur gör jag en utsmyckning som ger en trygghet för 
de boende i området, samtidigt som det har en 
förankring till områdets historia och ett hållbart 
samhälle?  

 Går det att få med både de sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekterna inom det hållbara samhället 
eller kommer jag behöva fokusera på bara ett 
område?  

 Vilket område känns i så fall mest relevant för just det 
här projektet?  

 

1.2 Ramverk 

1.2.1. Krav 

Uppdragsgivare, NBAB: 

 Utsmyckning att placera utomhus vid NBABs nybyggnation 

på fastigheten Grönskog 22 

 Mål att det ska vara genomförbart och inom en rimlig 

budget 

 

Kursplan, Examensarbete – Produktdesign vid Linnéuniversitetet: 

 Fokus på Hållbart Samhälle 

 Utgå från Problem/behov och frågeställning 

 Förhålla mig till Produktdesign 

 Tidsbegränsning; Projektet omfattar 20Hp. Den 25 april ska 

projektet vara i stort sett klart. 

 

1.2.2. Vision 

Personliga Ledord: 

 Gemenskap; att skapa en social atmosfär och bidra till 

sammanhållning  

 Kreativitet; aktivera och motivera människor att ta sig an 

utmaningar och bidra till själförverkligande  

  Interagera; låta människor få en stark känsla av 

sammanhang och trygghet 

  identitet; skapa en förankring och en historisk koppling till 

platsen som får en kulturell mening 
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1.2.3. Mål 

Skapa en plats som är utformad på ett sätt som känns enkel att 

använda och som motiverar de boende att vara kreativ. Jag vill att 

de boende ska få en förståelse för vikten av att aktivera sig och ge 

dem en stolthet i vad de gör. En plats som har en förankring till det 

tidigare Badhusparksområdet och dess sociala samhällsliv och har 

en utformning som är estetiskt tilltalande året runt för både de 

boende och förbipasserande. Målet är att platsen ska bidra till det 

hållbara samhället.  
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2. Förhållningssätt 

Att vara ärlig till områdets identitet innebär mångsidighet och 

mångfald, vilket NBAB ger ett stort uttryck för. Att hålla sig ärlig mot 

historien är att skapa en utsmyckning som har någon koppling till 

sådant som tidigare varit viktigt vid platsen som t.ex. det gamla 

bryggeriet och framförallt det som tidigare kallades Nybro Brunn 

och badanstalten som hade en central roll i samhällslivet på sin tid. 

Det är viktigt i det här läget att anpassa det historiska arvet till 

nutidens förändringar. Ett nybyggt bostadsområde kan lätt få en 

känsla av kyla och en plats utan själ och identitet, vilket kan 

frambringa en otrygghet för människorna som ska bo där och ev. få 

folket att inte känna sig hemmastadda. En stor utmaning kommer 

vara att utforma en tidlös utsmyckning som inte är förgänglig och 

måste bytas ut igen inom några få år. De som påverkas av 

utsmyckningens utformning är framförallt de boende i området 

eftersom de vill ha ett tryggt och trivsamt hem. Detta värderas även 

högt av uppdragsgivaren (NBAB) eftersom de är måna om sina 

hyresgästers välbefinnande. De som också kan påverkas är folk inom 

andra yrkesgrupper som har någon koppling till bostadsområdet 

som t.ex. vaktmästare, renhållningsarbetare och städare. De är 

framförallt intresserade och i behov av att deras arbete kan skötas 

på ett bra och smidigt sätt utan att något ”stör” eller är i vägen. 

Därför är det också viktigt att ha dessa yrkesgrupper i åtanke när 

man designar en utsmyckning.  

2.1. Utsmyckning som begrepp 
Definitionen av en så kallad utsmyckning kan uppfattas vag och 

väldigt bred. Uppdragsgivaren NBAB verkade ha en uppfattning av 

en klassisk dekoration som en konstnärlig skulptur eller liknande. 

Den här tolkningen av utsmyckning var väntad men min uppfattning 

och tolkning av en utsmyckning i det är fallet stämmer inte överens 

med NBABs. Min tolkning är mer en gestaltning som har en 

funktionell mening, en utsmyckning som inte bara är till för att 

betrakta utan även interagera med. Kraven som uppdragsgivarens 

hade på utsmyckningen var att den ska placeras utomhus i det nya 

bostadsområdet och att det gestaltningsmässigt har en förankring 

till området. Behovet är att skapa en utsmyckning till platsen som 

håller sig ärlig till områdets historia och identitet. Utsmyckningen 

skall hjälpa till att skapa en trygg miljö att vistas i och en större 

känsla av ”hemma”. 

De undersökningar jag gjort om utsmyckningar i bostadsområden 

och i stadsmiljöer visar att de flesta utsmyckningar är konstnärliga 

utsmyckningar, alltså utsmyckningar med främst ett estetiskt värde. 
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En extern konstnär anställs specifikt för uppdraget att formge en 

utsmyckning till ett område. Grunden till att det placeras ut 

konstverk i offentligs rum har med trivsel och trygghet att göra. 

Konst kan ha den inverkan att det bidrar med en trivsam 

boendemiljö och en levande stad.” Konstnärliga utsmyckningar i 

fastigheter är en nödvändighet för en god miljö ”, så uttrycks det i en 

dokumentation från västra Götalandsregionen – Konstnärens del i 

byggprocessen av Mia Frankedal och Ulf Carlsson, 2006-01-06. 

Konsten i staden kan vara vacker och inbjudande men även om alla 

inte får samma positiva uppfattning om den har den ändå alltid en 

tendens att uppmuntra till diskussion och samtal. Det kan handla 

om att skapa platser som erbjuder upplevelser eller genererar 

avbrott i vardagen. Konsten som utsmyckning uppfattas ofta också 

som identitetsskapande, det ger en koppling till området och staden 

vilket på så sätt skapar en större förståelse för platsen och känsla av 

trygghet för människorna som vistas där. Statens Konstråd, 

Boverket, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuséet i Stockholm 

driver under 2010-2012 uppdraget Samverkan om gestaltning av 

offentliga miljöer där samarbetet syftar till att utveckla en 

arbetsmetod för hur konstnärlig gestaltning kan integreras i plan- 

och byggprocessen. Man vill öka möjligheterna för gestaltande 

yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, 

konsthantverkare och designers att samverka med andra 

yrkesgrupper som ingår i plan- och byggnadsprocessens olika faser. 

Visionen med det här är också att långsiktigt stärka den 

arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga 

byggnader, platser och landskap (Anna Lindholm, Statens Konstråd, 

2012-04-10). Eftersom konstnärer och formgivare ofta haft en viktig 

roll i hur vi har planerat våra städer och miljöer som utgör vårt 

gemensamma kulturarv, kan det här samverkansprojektet ha en stor 

relevans för framtida stadsplaneringar. Utsmyckningen ska tillföra 

något till platsen och staden, inte bara utseendemässigt utan även 

känslomässigt. Konst är identitetsskapande och ett område är inte 

färdigt utformat förrän utsmyckningen har kommit på plats. Man 

kan konstatera att utsmyckning i offentliga miljöer alltid har haft en 

betydande roll i våra städer.      

 

2.2. Områdets historia 
För att finna en förankring och koppling till platsen har en viktig 

aspekt för mig i projektet varit att hålla mig ärlig till den starka 

historien som finns i området. Området och Nybro överlag har en 

stor industrihistoria som har satt en betydande prägel på staden och 

dess invånare. Nybro beskrivs som staden som föds genom en bro 

över en å, som var en viktig tillgång för transporten mellan 
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landsorterna och industrierna vid kusten. Orten som började som en 

medlare mellan bönder och Kalmar stad övergick till att bli en egen 

stad med många framgångsrika industrier. Staden har en kreativ 

historia med ett blomstrande närings- och samhällsliv. 

 

2.3. Nybro Brunn- och Badanstalt 

2.3.1. Stor framtidstro 

Jag valde att fokusera på badhusparkens historia, det som under 

sekelskiftet kallades Nybro Brunn- och Badanstalt och var en viktig 

del i samhällslivet på sin tid. På denna tid hade man en stor 

framtidstro och många industriprojekt tog form och handeln 

blomstrade sinsemellan städerna. Sekelskiftet var glansperioden för 

Brunnen (som platsen kallades)och området hade stor betydelse 

både kulturellt och ekonomiskt för staden och dess invånare. 

Hälsobrunnar fanns det relativt gott om på många platser i vårt land 

under den här tiden och det var därför svårt att hålla dem 

lönsamma. Trots detta så lyckades de tre grundarna till Köpings 

(idag kallat Nybro) Badanstalt att få framgång. Grundarna såg det 

värde och de tillgångar som fanns i stadens fina källvatten. Många 

arbetstillfällen erbjöds pga. mångfalden sysslor som skapades i 

trakten. I området fanns inte bara en badanstalt och brunnar utan 

en restaurang, caféer, vatten- och musikpaviljonger och en välskött 

park. Platsen blev enormt populär för alla typer av människor, rik 

som fattig, friskt som sjuk, gammal som ung. Det fanns något för 

alla. Trots att staden under den här tiden var tydligt uppdelad i äng, 

skog och sjöområde med mellanliggande åsar kunde platsen väl 

anpassas till en sådan här ny anläggning ((Theander, Lars, 1997). 

Byggmästare Blomdell var den person som uppförde den 

sommarlätta arkitekturen med restaurangens och vattenkioskens 

resliga ”tempelgavlar” som kom att dominera brunnens guldålder. 

Snickarglädjen var något som återspeglades även runt svandammen, 

på musikpaviljongerna samt skogshyddorna. Det fanns ett samspel 

mellan björkarnas krokiga former och snickarglädjens böljande linjer 

som bidrog med ett harmoniskt helhetsintryck av hela anläggningen 

(Holmér Gunnel, 1980).    

 

2.3.3. Brunnsdrickandet 

Det man kan läsa om brunnarnas vatten under den här tidsåldern 

var att det ansågs helande. Drickandet i brunnarna gjordes till en 

ritual och ceremoni och folk stod i kö vid källor och 

vattenpaviljonger för att ta del av det hälsobringande vattnet. 

Området Nybro Brunn blev vida känt för sitt myomspunna vatten 

och fick människor att vallfärda från olika delar av landet och även 
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från vissa delar av Europa. Alla ville ha en del av denna ”sorglösa 

brunn”, som man kallade den. Pga. att så mycket nytt folk kom på 

besök i Köping (Nybro) skapades en ny kultur för Köpingsborna och 

de fick känna en doft från den fina världen.  Källorna blev till en 

mötesplats mellan människorna i staden och besökarna (Theander 

Lars, 1997). 

  

         
 

2.3.4. Samhällslivet 

Badanstalten var en plats där man fick sjukvård men brunnslivet 

handlade om så mycket mer än så. Sällskapslivet med promenader, 

spel, idrott, musik och dans var minst lika viktigt. Ungdomar anlände 

till Brunnsparken med respektive familjer och platsen blev nästan till 

en äktenskapsmarknad för familjeflickor. Detta beskrivs i dikten Från 

en hälsobrunn av Erik von Braun (Theander Lars, 1997);  

 

Så friska de synas, de blomstrande sjuka! 

Ej maken till hälsa bland flickor jag fann. 

Vad fattas dem väl när pyrmonter de bruka? 

Det fattas dem mycket, det fattas en- man 

(Theander Lars, 1997. Bilder från Gamla Nybro, s 40) 

 

Parken och området blev också en viktig plats för människorna att 

strosa runt i och ha en behaglig stund. Man kunde avnjuta en fika 

vid något av caféborden i naturen mitt ibland träden eller lyssna till 

stämningsfull musik vid någon av de flera musikpaviljonger 

(Theander Lars, 1997). 
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2.3.5. En glömd tid? 

När jag läser om Nybro Brunn- och Badanstalt hittar jag många 

vackra miljö- och historieskildringar. Man skriver om parkens vackra 

och välplanerade utseende med klara och friska blomrabatter och 

en bassäng med vattenkonst. Mängder av folk som strosar runt eller 

vilar på en av parkens utplacerade soffor eller beskådar de vackra 

svanarna i svanhuset och svandammen. Man skriver om den 

anslutande Joelskogen dit många av Linnéasjöns badgäster tagit sin 

tillflykt under de hetaste dagarna (Theander Lars, 1997).  

 

 I och med att områdets karaktär förändrades, förändrades även 

människornas syn på området. Man får lätt uppfattningen av en 

saknad och nedstämdhet över att den tiden inte längre existerar. 

Känslan jag får är man lite har gett upp hoppet för att området ska 

kunna få samma karaktär och identitet som tidigare. Ett exempel är 

vad musikdirektören Rudvall, som var dirigent för Nybro 

orkesterförening, skriver om musikstaden Nybro 1978: 

 

Den som bott här sen 1924 har sett staden underkastad 

föränderligens lag. Om till det bättre eller sämre är var och ens 

ensak. Nybro Köping var en charmfull idyll med en del småtrevliga 

lustigheter, som Mosebacken, Badparken med sin kärleksstig, 

Joelskogen med sin ozonluft och kaffestuga – och om vårarna den 

brusande Bolanders bäck. Nu är Nybro en nutidsstressad industristad 

med blick på framtiden. De små hemtrevliga ”kråkvinklarna” har 

blivit parkeringsplatser och de gamla trevliga gatorna påminner om 

bilutställningar. Men detta ändrar inte befolkningens innersta grund. 

Vi har intresset kvar för skön konst, värdefull musik och kultur. Vi har 

dröjt vid det förgångna, men låt oss lyssna till det oförgängliga, 

sången och musiken är sannerligen det underbaraste av allt vi äger. 

En okonstlad, rättfram och uppriktig man eller kvinna, som är 

ansluten till en kör och orkester, den trohjärtat barnsliga 

medlemmen i en barnkör, har sin del i musiklivet, de är alla en länk i 

den långa kedjan av musik, som omfattar hela vårt land.  
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(Theander Lars, 1997. Bilder från Gamla Nybro, s 48) 

 

 

Ett annat exempel är ett utdrag verser från dikten ”Gamla Nybro” 

(Theander Lars, 1997. Bilder från Gamla Nybro, s 60-61); 

  

        /…/ 

Från bygden kom hela skaror  

en del hade slitit som drängar. 

De började tillverka varor 

 av träet blev vagnar och sängar. 

Så ljus optimistisk var tonen. 

Man sålde alltmer specerier, 

 längs Storgatan fram till stationen. 

 

Vid dunderbergets södra brant,  

där bodde farbror Johan Kähr. 

Så otroligt men ändå sant;  

en stor fabrik nu dånar där.) 

/…/ 

 

En Storgata krokig och branter 

 drog fram över grusiga kullar. 

På vallen med gräsklädda kanter  

här järnvägens tåg ännu rullar.  

På stigar gick skogspromenaden  

bland furur så saka och höga,  

till Brunnen med nyttiga baden 

 längs gölen som gladde vårt öga. 

 

Då levde än vår badanstalt 

 med hälsodryck av vatten kallt. 

I lummig park så blomsterrik 

 det klingade av hornmusik. 

 

Vid bäcken, som stilla här rinner 

 med minne från glidande svanar. 

De bilder vi ej återfinner 

 från barndomens syner vi anar. 

I parken fanns då romantiken 

 och djupare inne bland tallar, 

 låg planen för Linggymnastiken, 

 Victoriavallen man kallar. 

 

Här såg vi rödvitt hemmalag 
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 där fotboll liras än idag. 

Än lever denna fotbollsstrid 

 som under IF:s storhetstid. 

 

Vi ännu kan läsa i bladen 

 om invigningsfyrverkeriet  

för nyaste småländska staden,  

som upplysning på festeriet. 

På torget stod tusen i väntan,  

vid midnatt då lyssnade alla 

 till Madesjöklockornas klämtan 

 i nyårsnatten den kalla. 

 

Vårt tretti´tal med staden ny. 

Den tiden då vår lilla by  

så ljus av äkta framtidstro, 

 då gladdes varje nybrobo. 

 

 

2.3.6. Reflektioner 

Det som blir tydligt genom texterna är att människans behov av att 

känna gemenskap och delta i samhällslivet alltid har varit viktigt för 

människors välbefinnande. Man skriver om en tid som är förgången 

och hur mycket man värdesatta den känslan av sammanhang och 

mening de fick av platsen. Det jag då började reflektera över var 

våra inre mänskliga behov och hur man kan gå tillväga för att genom 

design hjälpa till att tillfredsställa dessa. Vårt samhälle idag beskrivs 

ofta som ett materialistiskt sådant där vi ersatt de sociala, 

symboliska resurserna med materiella ting som blir ett substitut för 

trygghet och ger falsk självkänsla. Detta sägs leda till att de inre 

behoven inte blir tillfredsställda och bristen på lycka förvärras. Man 

säger att vårt sekel är avvikande i förhållande till de föregående 

eftersom vi har i ökande grad gått över i att förse våra inre behov 

med yttre metoder. Dagens stressiga konsumtionssamhälle baseras 

mer på individuella begär snarare än behov (Thorpe Ann, 2008). 

 Hur kan jag med ännu en produkt försöka tillgodose de mänskliga 

inre behoven utan att uppmuntra till konsumtionssamhället?  

Det finns forskning som visar på att trots att vi människor är väldigt 
olika har vi en gemensam uppsättning behov som vi behöver 
tillgodose för att må bra och känna en livskvalitét (Thorpe Ann, 
2008). Även om det nu låter som att vi idag inte anstränger oss för 
att upprätthålla det mänskliga välbefinnandet utan bara lever i ett 
konsumtionssamhälle som speglas av ytlighet, skulle jag våga påstå 
att så inte är fallet. Vi har på många sätt försökt med olika metoder 
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hitta varierande lösningar på många av de samhällsproblem som 
uppstått i modern tid. Det har blivit mer och mer vanligt med 
diskussioner kring metoder som bidrar med självförverkligande och 
ritualer som ska hjälpa oss att finna ett lugn i denna stressiga tid. 
Det här är något som vi genom alla tider egentligen har ägnat oss åt, 
vilket än en gång påvisar hur mycket vi söker efter något 
självförverkligande och hur viktigt det är att tillgodose våra inre 
behov för att vi ska må bra. Jag började i det här läget komma 
underfund med inom vilket område jag ville fokusera mitt arbete på 
och jag kände en relevans och ett intresse för ämnet. Detta ledde 
fram till några värderingar som skulle ligga till grund för mitt 
fortsatta arbete i projektet; Tillhörighet, Livskvalitét, Medvetenhet, 
Knytpunkt och Aktiverande. Jag började få en vision om att jag ville 
jobba med att få tillbaka den där känslan av gemenskap och 
kreativitet till området Grönskog igen, precis som tiden under 
sekelskiftet.     

 

2.4. Hållbart samhälle 
Hållbart samhälle är indelat i tre kategorier; ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt. Dessa tre områden är beroende av varandra i komplext 

system för att tillsammans uppnå mänskligt välbefinnande. (SVID, 

Stiftelsen Svensk Industridesign <info@svid.se>, 2012). Detta kan 

sammanfattas i en ofta citeras beskrivning av hållbarhetsbegreppet 

”möta de behov vi har idag utan att äventyra möjligheterna för 

kommande generationer att tillgodose sina behov” (Thorpe Ann, 

2008).  

 

Min formgivnings förhållningssätt gentemot hållbart samhälles tre 

byggstenar: 

Ekologiskt; De som använder sig av min konstellation får en ökad 

medvetenhet och förståelse av vikten att odla själv. Att skapa den 

här medvetenheten leder till ett intresse av att odla mer grönsaker 

och frukt själv istället för att köpa det i matbutiken. Detta resulterar 

i att det behövs mindre och färre transporter av råvaror från andra 

länder och därmed minskar avgasutsläppen. Materialen jag använt 

är närproducerat vilket även på det sättet sparar in på stora 

avgasutsläpp i vår natur eftersom det inte behöver transporteras 

långväga ifrån. Utformningen och materialen som sådana har en 

estetik som känns tidlös och har avsikten att åldras med charm. 

Tanken är att utsmyckningen inte ska kännas som en ”mode-fluga” 

som är förgänglig och byts ut inom några år utan har ett uttryck som 

ska tillföra något till platsen under väldigt lång tid. På så sätt sparar 

man in på naturens resurser genom att inte byta ut och ersätta med 

nytt hela tiden.      

mailto:info@svid.se
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Ekonomiskt; Eftersom odling, vistas i naturen och att känna 

gemenskap och tillhörighet har visat sig ha positiva effekter på 

människans välbefinnande bidrar det även till att människan mår 

bättre och håller sig friskare. Detta resulterar i en ekonomisk fördel 

för samhället i och med att antalet besök till sjukhus och 

vårdcentraler avtar och därmed minskar sjukvårdskostnaderna för 

samhället.     

Socialt; Min formgivning har avsikten att sammanföra människor 

med hjälp av en knytpunkt där det finns plats för att odla. Genom 

att människan aktiveras genom odlingen får de utlopp för sin 

kreativitet, som är en av alla de inre behov vi människor har och 

behöver få utlopp för i utbyte mot att känna välbefinnande. Platsen 

understödjer även delaktighet, avkoppling och känsla av tillhörighet 

vilket är fler faktorer som är avgörande för att vi människor ska må 

bra, känna mening och sammanhang. Avsikten med utformningen är 

även att skapa en medvetenhet hos de boende för att framkalla en 

nyfikenhet och kunskap som de vill dela med sig av till sina grannar 

och på så sätt känna samhörighet.       

2.4.1. Reflektioner 

Jag har tidigare främst tänkt på den ekologiska biten när man talat 

om hållbart samhälle. I och med detta arbete har jag även fått upp 

ögonen för den sociala och den ekonomiska biten. Jag har nu insett 

dessa aspekters roll för att samhället och systemet i slutändan ska 

gå ihop. Vi som framtida designers har en viktig roll och ett stort 

ansvar gentemot vår värld och omgivning när ska formge framtida 

produkter och koncept. Vi har möjlighet att påverka produkten tidigt 

i dess livscykel och kan därigenom göra bättre produkter utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Att hela tiden ha ett hållbarhetstänk med 

genom hela designprocessen kommer vara avgörande för min roll 

som formgivare. Vi behöver inte bli experter inom ekologiska 

samhällsfrågor för att göra skillnad men att skapa sig en ökad 

förståelse och medvetenhet inom området kan hjälpa oss att handla 

rätt från början. Känslan jag får är att min genaration formgivare har 

hamnat mitt i en övergångsperiod där design och formgivning har 

fått en väldigt betydande roll i frågan hållbart samhälle. Vårt 

samhälle har fått en ökande medvetenhet om hur skadlig 

människans beteende har varit för vår natur och många är också 

beredda att ändra sig till det bättre. Vårt ansvar genom design är att 

finna nya lösningar och på så sätt hjälpa till att bevara vår världs 

resurser. Det här var lite av ett uppvaknande för mig. Trots att jag 

har haft en viss kunskap över vad hållbart samhälle är har jag i 

nuläget en bättre och klarare bild av begreppet.  
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2.5. Horticultural therapy 
I min research om människans välbefinnande läste jag om något 

som kallas Horticultural therapy, även känt som social och 

terapeutisk trädgårdsskötsel. Det här är en alternativ metod inom 

vården där man använder sig av odling och trädgårdsskötsel i 

rehabiliteringsprocessen. Det visar sig ha haft positiva resultat för 

mäniskor i alla åldrar, med olika bakgrunder och förmågor. Patienter 

med begränsad rörlighet, cancerpatienter samt patienter som 

återhämtar sig från posttraumatiskt stressyndrom kan alla dra nytta 

av trädgårdsterapi. (Canadian Horticultural Therapy Association, 

2012).   

Trädgård har använts inom vården redan sedan romartiden och 

specifikt under 1880-talet trodde man starkt på att naturen var 

hälsobringande och man lade stor tillit till den. På 1970-1980 – talet 

var det vanligt att man använde sig av trådgårdar för personer som 

led av koncentrationssvårigheter och i syftet att återhämta sig från 

utmattning och stress. Flera stora läkare och psykoterapeuter som 

Paul Bjerre (1876-1964), Harold Searles (1960) och Maximilian 

Piperek (1975), för att nämna några, har påstått att trädgård, natur 

och konst är hälsobringande för människan och bidrar med ett friskt 

psyke. (Johansson, Maria & Küller, Marianne (red.) 2005). 

 Både skolor, sjukhus, fängelser och ålderdomshem har dragit nytta 

av Horticultural Therapy i sina verksamheter. Man har insett 

trädgårdsarbetets fördelar av samspelet mellan människor och 

växter och trädgårdar för att förbättra kognitiva, fysiska, sociala, 

emotionella och andliga välbefinnande. Trädgårdsarbetet tillåter 

människan att ta in frisk luft, få motion och se konkreta resultat i det 

de gör. (Simply- Hydrophonics, charlotte@simply-

hydrophonics.com, 2012). Den aktivitet som trådgårdsskötsel leder 

till beskrivs också som ett sätt uppleva större livskvalitét. Genom att 

aktiveras styr människan över sitt eget liv, sin utveckling och sin 

förändring i tillvaron vilket i sin tur ökar känslan av livskvalitét. 

(fornot; Johansson, Maria & Küller, Marianne (red.) 2005). Oavsett 

vem du är eller var du kommer ifrån kan alla uppskatta den där 

känslan av att äta en grönsak som man själv har odlat som smakar så 

otroligt mycket mer och bättre än det du kan köpa i en vanlig 

matbutik.  

2.6. Urban Gardening 
Urban gardening betyder ordagrant urban odling eller 
storstadsodling och är något som blir mer och mer vanligt i 
städerna. Människor som bor i städer har börjat längta mer till 
landet och åt ett grönare och enklare liv. Stadsodlingar har därför 
ökat markant över hela världen. Både privatpersoner och 
restauranger har börjat odla på t.ex. tak och balkonger. En tanke om 

mailto:charlotte@simply-hydrophonics.com
mailto:charlotte@simply-hydrophonics.com
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att lantliv och stadsliv nödvändigtvis inte behöver vara två helt 
skilda saker börjar gro hos människor. Som det verkar kommer det 
inte bli en våg av människor som flyttar ut på landet igen, snarare 
kommer det istället bli vanligare och vanligare att kombinera 
odlingen med staden. Att stadsodling har kommit upp på agendan är 
ett uttryck för att vi fått en ökad medvetenhet över vårt 
konsumtionssamhälle och hur vårt sätt att leva får konsekvenser för 
miljön. Vi har börjat reflektera kring vårt agerande och känt ett 
behov av att göra revolt mot vårt konsumtionsbeteende. (Anna 
Hedlund <sondag@dn.se>, 2012-02-28). Ur detta har det även 
startat något som kallas Guerillaodling, där man odlar på 
okonventionella platser som egentligen inte är tillåtet att odla på 
om man inte har tillstånd från markägaren. Man gör detta för att 
uppmärksamma och inspirera människor till odling eftersom man 
tycker att stad och land är alldeles för uppdelat i dagens samhälle. 
Man vill att grönsaker och örter skall vara tillgängligt för alla och att 
man ska kunna plocka det lite överallt. Det handlar om både mental 
och fysisk hälsa att hantera odlingar och att vistas i en grön 
omgivning.   

2.6.1. Reflektioner 

I det här läget fann jag ett område som jag kände mig intresserad av 

att gå vidare med. Jag såg en relevans med odling och även en 

koppling till de grundvärden som jag haft med mig efter min 

research av platsens historia. Trädgårdsodling är något som nu ligger 

i tiden men jag skulle inte vilja påstå att det bara är en övergående 

trend. Jag får istället känslan av att det är en livsstil som har kommit 

för att stanna. Tack vare bl.a. Urban Gardening så har människor 

världen över fått upp ögonen igen för vår natur och börjat inse det 

skadliga beteende vi har haft under modern tid. Vi har börjat bli mer 

medvetna om att vårt sätt att förhålla oss till världens resurser inte 

är hållbart. Vi har börjat komma underfund med att vi måste ändra 

vårt beteende för att kunna bevara världen för våra nästkommande.  

Jag började fundera på att jag ville göra en utsmyckning som hjälper 

människor att mötas och att använda sin kreativa förmåga. Jag 

tänkte därför på odling, hur det är en kreativ handling som också är 

ett sätt att hjälpa till i det hållbara samhället. Jag ville gå vidare med 

att utforma en utsmyckning, eller snarare plats, där alla de boende 

har sitt egna lilla odlingsområde där de kan odla vad de vill. De 

boende ska kunna mötas och diskutera och prata om sina odlingar 

eller om allt mellan himmel och jord. Det här konceptet har en 

koppling mellan området och dess historia. Det gamla Nybro Brunn 

var en plats där människor kom för att mötas och ha en lugn och 

trevlig stund i naturen. Målet med mitt koncept är att man ska få 

samma känsla vid platsen idag.      

  

mailto:sondag@dn.se
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2.7. Designteori 

2.7.1. Attraktionsförmåga 

För att formge en produkt som är estiskt tilltalande finns det några 

aspekter att ta tillvara på. Regelbundenhet, enkelhet, intention och 

enhet är några av dessa aspekter (Krippendorff, Klaus 2005). Min 

design har jag valt att formge med just de här aspekterna i åtanke.  

Regelbundenhet och enkelhet; Pentagonen är en lättigenkännlig 

form där den i sin enkelhet samtidigt har något spännande och 

intressant. Min upplevelse av pentagonen är att det finns oändligt 

med möjligheter när man kopplar ihop flera tillsammans. Tack vare 

att pentagonen har ett ojämnt antal sidor kan hopkopplingen av 

flera bilda olika flödande asymmetriska mönster som bildar en 

kontrast till den regelbundna pentagonformen. Att jobba med 

symmetri i en form har generellt sett en större attraktionsförmåga 

än en asymmetrisk eftersom den uppfattas enklare att förstå 

(Krippendorff, Klaus (2005). Jag har valt att jobba en del med 

kontraster både för att skapa en attraktion och spänning i formen 

samtidigt som formspråket ska tala med den kontrastverkan som jag 

upplevde fanns i områdets omgivning. 

Intention; Jag har tänkt igenom alla aspekter noggrant i min design 

och jag har varit noga med att genomarbeta alla delar så att 

designen känns lättförståelig och lättillgänglig.   

Enhet; Eftersom jag har jobbat med delar som skapar en 

sammansatt helhet finns det en känsla av sammanhang och 

tillhörighet vilket skapar en attraktion till artefakten.    

 

2.7.2. Artefaktens roll 

Design är tänkt att fungera som hjälp för att tillgodose olika behov 

och artefakten arbetar som en medlare mellan människor. Det är 

användaren som skapar mening till produkten och därför finns det 

lika många betydelser till varje produkt som det finns människor. 

Varje människa har olika referenser och därför olika tolkningar av 

artefakten. Därför finns det inte bara en sanning till artefaktens 

användningsområde utan flera. En artefakt inbjuder alltid till något, 

som t.ex. en stol inbjuder till att sitta, men har du inte en referens 

till vad en stol är för något kommer du kanske inte förstå vad det är 

den erbjuder. Produkter kan beskrivas som att de talar olika språk, 

förstår du inte artefaktens språk kan det vara svårt att begripa vad 

den vill säga. En artefakt har intentionen att bjuda in användaren 

och måste därför vara tydlig med vad den vill säga. Det är genom 

det sociala som en artefakt kan uppehålla sin roll. Det är samspelet 

mellan användare och artefakter som låter artefakten bevara den 

mening som den är menad för. Kommunikationen upprätthåller 
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artefaktens roll, utan den har inte artefakten någon mening längre 

(Krippendorff, Klaus (2005). Min formgivning är tänkt att vara tydlig 

med vad intentionen av den är. Eftersom odlingen ska skapa en 

dialog och bilda samtalsämnen upprätthålls kommunikationen kring 

produkten och därmed hittar den sin rätt hos användaren. Min 

formgivning utropar att det är en behaglig sfär att vistas i. Den 

utropar vila, nyfikenhet och aktiverande.   

 

3. Tillvägagångssätt 

3.1.  Samla litteratur och besöka/kontakta företag 

Företag/föreningar jag kontaktat:  

 Hembyggsföreningen i Pukeberg (Kontaktperson Björn 

Ahlberg) 

 Kalmar Länsmuseum (kontaktperson Lotta Lamke) 

 Nybro Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

(Kontaktperson Nile-Erik ”Pigge” Gustafsson) 

 Nybro Kommun, Kultur & Fritid (Kontaktperson Barbro 

Hedenmalm) 

 Nybro Arkiv (Kontaktperson Jan-Erik Sandberg) 

 Trädgårdshandeln Växtriket, Nybro 

Jag började med att leta upp information om den platsen jag ska 

jobba vid, dvs. vid badhusparken och det gamla Bryggeriet 

Grönskog. Jag har tagit hjälp av Nybro kommun och fått titta i ett 

par böcker de hade där om Nybros historia. Jag deltog även vid en 

föreläsning med Nils-Erik ”Pigge” Gustafsson -  ”Nybros själ – en 

positiv och subjektiv berättelse”. Jag fick höra om hans bild av 

staden, dess historia och om vad staden står för och på vilka punkter 

den har varit framgångsrik. Jag besökte även Nybros arkiv för att se 

om de kunde ha ytterligare information om Nybro och om området 

vid Badhusparken. Här fick jag tillgång till en hel del gamla 

fotografier från förr, vilket jag personligen tycker var väldigt givande 

att få se. De hade för inte så länge sen haft en utställning på Nybro 

Bibliotek som hette ”Nybro Kommunarkiv – Arkivutställning 2010” 

och hade därför lättillgängligt material om bl.a. Nybros 

industrihistoria. Jag har letat information om tidigare 

byggnadsprojekt med utsmyckning för att försöka förstå hur det 

brukar gå till. Jag har även läst på i böcker om hållbar utveckling, 

både allmänt och i samband med utsmyckning i bostadsområden, 
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och samlat den information jag funnit relevant. Förutom att låna 

böcker på biblioteket om Nybros historia, Hållbart samhälle, 

offentlig konst och trädgårdsodling har jag har även letat 

information på internet inom samma ämnen. 

Eftersom odling är ett väldigt brett område ville jag välja ut några 

specifika grönsaker och örter som skulle vara möjligt att odla i min 

design. För att få ett grepp om vad som är vanligt att folk i Nybro 

vanligtvis odlar hemma besökte jag trädgårdshandeln Växtriket här i 

Nybro för att fråga lite om vad de säljer mest av. Jag fick nedskrivet 

ett antal olika sorter som de hade störts försäljning av. Jag läste om 

dessa olika grönsaker och örter i böcker och på internet för att 

sedan välja ut några specifika som jag ville anpassa min formgivning 

för. Jag delade in de i två grupper, en grupp som kräver lite större 

bredd och mer djup och en grupp som inte kräver lika mycket bredd 

och djup. Jag valde ut sådant som är någorlunda lätthanterligt att 

odla för att det inte ska kännas för krångligt att använda sig av 

platsen.    

3.2. Observation 
Platsen har mycket grönområden med en forsande bäck genom 

området. Nybyggnationen ligger angränsande till sporthallen, 

parkering, badhusparken och det gamla Bryggeriet, som nuförtiden 

är lägenheter. Min uppfattning är att det finns en mjuk känsla över 

platsen. Den känns böljande och forsandet av bäcken hörs väldigt 

högt och tydligt. Kontrasten mellan den mjuka naturen och de hårda 

och kala byggnaderna fann jag intressant och det var något som jag 

fann möjligt att jobba med i mitt fortsatta arbete. 

3.3. ITK (Identity Tool Kit) 
Den ITK-inspirerade workshop jag har använt mig av i processen har 

jag gjort tillsammans med Erika och Louise som även de har 

samarbete med NBAB och området Grönskog. Vi ansåg att det var 

rimligt att göra detta tillsammans eftersom det fortfarande var i 

research-stadiet för oss alla tre och kunde passa på att ta hjälp av 

varandra innan vi börjat inrikta oss på våra personliga områden. 

Syftet med vår workshop var att få ett grepp om hur folk tänker och 

tycker om bostadsområden överlag, specifikt det bostadsområde de 

själva bor i och hur de vill att det ska vara.  

3.3.1. Workshop med samhällsbyggnadsförvaltningen på 

Nybro kommun 13 mars 

Workshopen såg ut som så att vi hade ett antal planscher. Den 

första planschen, som vi kallar ”områdesplansch”, var indelad i olika 

kategorier; socialt kontra allmänt, inkluderat kontra exkluderat. Till 

denna plansch hade vi ca 30 st fotografier på olika bostadsområden 
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från Nybro, Kalmar samt Åkersberga som testpersonerna skulle få 

placera in i planschen.  

Plansch nr två kallar vi ”positionsboard”, där vi valt ut ett antal 

bilder som symboliserar en rad olika känslor, allt ifrån glädje, 

gemenskap obehag, rädsla, aversion, avslappning, kärlek, vänskap. 

Testpersoner skulle välja ut bilder som de tyckte stämde in på det 

bostadsområde som de bor i nu och placera dem i positionboarden 

och samtidigt förklara vad de tänkte, vilka känslor de ville 

representera med just de bilderna etc.  

Den tredje planschen var en Futureboard, där testpersonerna igen 

skulle välja från samma bilder men den här gången fundera över hur 

de skulle vilja att bostadsområde skulle vara. Vilken känsla vill de ha 

där de bor och samma här att de samtidigt skulle förklara sitt 

agerande.  

Det var lite olika storlekar på testgrupperna, först 5 st (4 kvinnor, en 

man) sen 7 (6 kvinnor och en man) och sist 3 st (2 kvinnor och en 

man). Den det kändes som vi fick mest ut av var den sista gruppen 

där det skapades mer diskussioner och tydlighet med hur de tänkte. 

Mittengruppen var svårast att tolka eftersom det inte blev lika 

mycket diskussioner. Detta kan bero på att många håller tillbaka sina 

tankar med hänsyn till att alla ska få komma till tals. Det alla 

grupperna hade gemensamt var att de hade svårt att placera 

bilderna på bostadsområdena i Nybro objektivt eftersom de kände 

till platserna på bilderna i verkligheten.   

(Bilder från vår Workshop) 

   

3.3.2 Möte/Workshop med hyresgästföreningen 

Arbetsgruppen Stabbläggaren 13 mars 

Vi läste om att Arbetsgruppen Stabbläggaren skulle ha ett möte i 

området om hur de vill ha det på sina innergårdar och vi såg ett 

tillfälle att komma i kontakt med engagerade människor i de här 

frågorna. Erika tog i kontakt med den ansvarige och frågade om vi 

kunde få komma dit och göra ett samarbete med dem och göra vår 

ITK på de här personerna. Vi åkte till mötet och berättade om vårt 

projekt och samarbete med NBAB. Det blev blandade reaktioner om 

detta och specifikt en person började ifrågasätta varför det var 

planer på att bli en utsmyckning just där och vem som ska finansiera 

det. Men det blev mer och mer positiva rektioner ju mer vi 

förklarade och berättade. Innan vi börjat förklara vår ITK började de 
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att brainstorma på ev. idéer på vad som skulle kunna göras. De 

pratade om historien och bryggeriet och poängterade flera gånger 

om att prata och fråga de boende i bostadsområdet Bryggeriet. Efter 

det började vi berätta om tanken med vår ITK och vi ville att de 

skulle fundera över deras önskemål om hur deras bostadsområde 

ska kännas. Med hjälp av bilder och ord fick de beskriva det och vad 

vi förstod så verkade gemenskap, grönska, lugn och ro viktigt. Första 

intrycket när vi kom dit var att det skulle bli besvärligt att utföra vår 

metod men det fungerade oväntat bra med den här metoden när de 

fick titta på bilder och välja ut. Även de som tidigare varit helt tysta i 

de första diskussionerna var aktiva och engagerade. I slutet blev det 

även en ny diskussion om hur de tidigare har försökt förbättra 

bostadsområden med hjälp av plantering och det fanns väldigt 

spridda åsikter om huruvida detta har varit bra eller dåligt. Vissa var 

väldigt positiva och några mer negativa över det. Det som var 

intressant var att vi såg att de hade valt många liknande bilder som 

de från morgonmötet på kommunen. De pratade om att de ofta har 

en godsfest i början på sommaren för flera bostadsområden. Detta 

var något de gärna ville ha mer av, fast då kanske mer spontana och 

mindre tillställningar. Lite senare i diskussionen kom de in på att 

prata om växligheten i områdena och det hördes att flera var 

besvikna på att de var så dåligt med växter som blommar året runt. 

De ville ha mer av sådana, eftersom de tycker att det är så trevligt 

på sommarhalvåret när det blommar, men att det blir så trist när 

det inte gör det under vinterhalvåret.     

3.3.3. Reflektioner 

En av slutsatserna vi drog av det här är att det verkar lättare för de 

flesta att uttrycka sina tankar när det kan beskriva det i bilder. Några 

värden som återkom under båda våra workshops var gemenskap, 

lugn och trygghet, vilket kanske kan antas vara självklara mänskliga 

värden men det var trots det väldigt bra att få det bekräftat. Vad jag 

också förstod så verkade det vara väldigt viktigt för dessa personer 

med att ha en bra och naturlig mötesplats i bostadområden, vilket 

är något som jag tog till mig i min fortsatta process i projektet.   

3.4. Intervjuer 
I mitten på mars genomförde jag en rad intervjuer med folk på 

torget i Nybro. Jag ställde frågor angående bostadsområden och 

huruvida de känner ett behov av en mötesplats eller liknande att 

träffa sina grannar på. Resultatet blev i stort sätt hälften/hälften, 

vissa kände ett stort behov av en bra mötesplats och andra inte. Det 

resultatet var väntat eftersom vissa är mer av ensamvargstypen och 

andra känner större behov av att socialisera sig med nya människor. 

Det som återkom hos de flesta däremot var att de gärna vill ha 
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tillgång till en trevlig plats att sitta ner på och vila och ta det lugn på. 

Vissa som tidigare hade bott i villa och nu bor i lägenhet nämnde att 

de kunde sakna en trädgård att sitta i och att ibland påta i jorden. 

Samtidigt nämnde någon annan att han kände sig klar med allt 

trädgårdsgöra som en trädgård fört med sig att han nu tyckte det 

var skönt att slippa sådant när han nu bor i lägenhet, så svaren var 

kluvna i det fallet också.  

3.4.1. Reflektioner 

Tankar jag fick efter det här var att jag märker ett behov hos 

människor där en trevlig plats att vistas på verkar vara väldigt viktigt. 

Att kunna sitta ner på en behaglig plats, ensam eller med någon 

annan, finns det alltid ett intresse av. Det var flera som påpekade att 

de uppskattar en plats att vistas på där de har grönska omkring sig. 

Min egen uppfattning är att blommor och växter alltid livar upp 

omgivningen och kände att ett odlingskoncept skulle finna sin rätt i 

mitt projekt.  

Av erfarenhet vet jag att de som inte känner något särskilt behov av 

att träffa och umgås med sina grannar ofta känner på det sättet för 

att de inte tycker de har något gemensamt med dem och därför 

inget att prata om. I det här läget i projektet hade jag tankar på att 

formge en plats för de boende att odla på och jag såg nu ännu en 

fördel i det konceptet. Aktiviteten som en plats att odla för med sig 

kan komma att fungera som en medlare grannar emellan. Man 

kommer alltid kunna ha odlingen som en gemensam nämnare att 

samtala om och därför alltid ha en inkörsport till nya diskussioner. 

Odlingen kan fungera som ett sätt att bryta isen. De som bor i det 

här området kommer alltid ha något som för dem samman.       

3.5. Love and Hate 
Jag använde mig av designmetoden Love and Hate, där man ställer 

fördelar mot nackdelar, för att ta beslutet om huruvida jag skulle ha 

förvaring av spadar, jord etc. i självas modulerna eller inte. Av denna 

metod kom jag fram till att förvaringen av verktyg och dylikt inte ska 

förvaras i modulerna utan på någon annan gemensam plats i 

bostadsområdet som bara de boende har tillgång till.  

3.6. Arbetsprocess 
Min arbetsprocess under examensarbetet har varit annorlunda 

jämfört med processen under mina tidigare projekt. Den största 

anledningen till detta är att jag har haft mycket längre tid på mig att 

gå in på djupet i min research innan jag börjat skissa på koncept, 

vilket har varit ett arbetssätt som jag föredrar. Genom att kunna 

fokusera på några specifika ämnesområden har jag kunnat känna 

större relevans till det jag har gått vidare med och på så sätt känt ett 
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större engagemang. Till skillnad från andra projekt så hade jag den 

här gången en tanke om vilket specifikt område jag ville börja skissa 

på, dvs. olika koncept om odling till bostadsområdet Grönskog. 

Många av de första idéerna var konceptidéer och jag hade svårt att 

få ner dem i skissform. Jag började därför med att komplettera 

skisserna med inspirationsbilder som förklarade vissa av tankarna.   

3.6.1. Skissfas 

I början av min skissprocess hade jag tankar på lösningar där varje 

lägenhet hade varsin del att odla i/på. Alla delar hade anknytning till 

varandra på något sätt. Tanken hade både en praktisk och symbolisk 

mening. Det praktiska var att personerna i fråga hade möjlighet att 

välja mellan att ta del av helheten eller att använda sin del för sig 

själv. Den symboliska tanken handlade om mönstersymbolik och 

upprepning. Mönster skapas genom en upprepning av samma form 

och kan därmed generera nya betydelser. En form har ett visst värde 

när den står för sig själv och i grupp ett annat. En ensam form kan 

vara vackert i sig men en upprepning av samma form kan bilda en 

större förståelse och mening med den enskilda formen. Den har 

funnit sin rätt i en helhet. 

(Samlade skisser från idégenereringen) 

            

 

Vidare i skissprocessen insåg jag att mycket av det jag skissat på var 

mer liknande prydnadskrukor och inte så mycket plats för större 

odlingar. Här stod jag inför ett val om jag skulle gå vidare med att ha 

ett system som är mer dekorativt med prydnadskrukor eller om jag 

skulle gå upp i storlek för att ge platsför odling. Odling var ett 

outforskat område för mig och därför en svårare och större 

utmaning att gå vidare med. Samtidigt kändes det som att det var 

dit jag strävade eftersom odling samtalade bättre med mina tankar 

om att aktivera och sammanföra människor. Jag ville hellre ta den 
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utmaningen och se vart jag hamnar. Härifrån i processen behövde 

jag gå upp i storlek i skissandet för att få bättre grepp om att det är 

en ordentlig odlingsplats.  

I mitt formskissande hade jag mycket tankar om flöde, kontraster 

och stora/små ytor. När jag i ett läge i processen körde fast i 

utvecklandet av form valde jag att gå tillbaka till en enkel 

grundform, kuben, som utgångspunkt. Genom att experimentera 

och ta mig an kuben på olika sätt, t.ex. kapa ett hörn, vinkla en sida 

för att skapa asymmetri etc., fick jag en nystart i skissandet. Efter 

flera experiment fann jag pentagonformen intressant och relevant 

och valde att vidareutveckla den.  

3.6.2. 3D skissande 

Jag har använt mig mycket av 3D program som Sketch-Up, Kerkythea 

och Cinema 4D för att snabbt få upp en form och få en uppfattning 

av vad det kan ge. Det här var ett sätt för mig i processen som var 

tidseffektivt och hjälpte mig att få en mer konkret bild av mina 

tankar. Jag har även använt mig av kartong som komplement till 

datorn för att få en mer taktil känsla av formen.  

(Exempel från Sketch-Up)   

 

       

 

 

3.6.3. Materialval 

Jag har försökt att främst välja material till min produkt som är 

kopplade till staden Nybro och dess historia. Av miljösynpunkt har 

jag även valt att använda närproducerade material i största möjliga 

mån. Jag har valt rena material som känns naturliga. Jag vill inte att 

materialen ska ta över utan vill att formen och växterna ska få föra 

talan. 

 Jag vill att materialet ska hjälpa till så att formen känns stabil och 

valde därför ett gjutet material till grundmodulerna. Valet föll på 
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Terrazzo som är ett naturmaterial och görs av cement, vatten och 

spill från marmor eller kalksten. Det används inga miljöfarliga 

tillsatser. Material har funnits i många år och är känt för att vara 

väldigt slitstark och är därför otroligt passande för utomhusmiljöer 

(Terrazzo, din stengolvspartner,1999-2012). Långsiktigt är materialet 

ekonomiskt lönsamt, pga. hållbarheten och skötseln, och har en 

tidlös estetik som svarar bra mot mina värderingar för en hållbar 

utsmyckning. Materialet finns även närproducerat och därför 

lönsamt för miljön eftersom man sparar in på långväga transporter.  

Träet jag valde till sitsarna är värmebehandlat trä som är ett 

miljövänligt alternativ till tryckbehandlat och som är vanligt att 

använda på trä för utomhusbruk. Till denna metod är det vanligt att 

man använder lokala träslag som gran eller furu för att behålla ett 

hållbarhetstänkt gentemot naturen (Heatwood, 2012). 

Jag har valt glas istället för plexi eller plast till glaslocket pga. 

miljösynpunkt och den starka kopplingen till Nybro, staden som 

ligger i glasriket, och att det finns närproducerat. Glasets estetik 

svarar också bättre med renheten i de andra materialen jag valt. 

Jag har valt att använda varmförzinkad metall till innerkrukan och 

ramen till glasmodulen. Denna metod är den bästa för utomhusbruk 

för hållbarhetens skull eftersom det förebygger att materialet 

rostar. Det är hållbart både ur ekonomisk- och miljösynvinkel 

eftersom man inte behöver byta ut material pga. att det har rostat 

sönder (Galvano, Jönköping, 2012).     

(Från vänster; Ljus Terrazzo, Värmebehandlat trä och varmförzinkad 

metall)    

        
 

3.6.4. Prototypbygge 

Jag hade avsikten att i största möjliga mån tillverka min prototyp i 

de tänkta materialen. Jag kontaktade ett företag i Herrljunga som 

arbetar med Terrazzo och som jag tidigare hade fått materialprover 

av. Jag förklarade situationen att jag ska göra min prototyp till mitt 

examensarbete och undrade om de hade möjligheten att hjälpa mig 

att tillverka grundmodulen. Mitt första svar jag fick var att de 

eventuellt kunde hjälpa mig men de behövde först en ritning på 

objektet för att kunna se vad det rörde sig om. Efter mitt andra mail 
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med ritning och prisförfrågan fick jag inga fler svar och insåg att jag 

behövde lösa bygget på annan väg. Jag valde därför att bygga 

grundmodulen i trä för att senare spackla och måla den vit för att 

hålla ett så neutralt uttryck som möjligt och istället visa ett 

materialprov av Terrazzon vid sidan om. Detta för att inte ge ett fel 

intryck av modulens material om jag skulle försöka simulera 

Terrazzomaterialet men misslyckas. Innerkrukan och glastoppens 

ram, som är tänkt vara i varmförzinkat metall, fick jag hjälp av vår 

verkstadskille Peter att tillverka. Eftersom Peter har arbetat mycket 

med metallarbeten på sina tidigare arbetsplatser har han mycket 

goda kunskaper inom detta område. Tack vare Peter goda 

kunskaper har jag kunna få fram ett resultat som stämmer väl 

överrens med det material och uttryck jag varit ute efter i min 

design. Genom att jobba vid Peters sida har jag fått ökade kunskap 

om metallmaterial och fått lära mig metoder som att blästra och 

svetsa, vilket har varit oerhört lärorikt.  

 

(Bilder på prototypen)   

 

    

4. Resultat 

4.1. Konceptet 
Mitt examensprojekt har resulterat i ett koncept om odling i 

bostadsområden och i en produkt som består av pentagonformade 

moduler. Det färdiga konceptet består av en produktfamilj med 

moduler i tre olika storlekar; En bred och djup avsedd för odling som 

kräver lite större yta, en mellanstor med tillhörande glastopp, som 

är tänkt att fungera som växthus så möjligheten finns att börja odla 

lite tidigare på våren eller lite längre in på hösten, och en liten 

modul som fungerar som en sitt – eller avlastningsyta. Konceptet 
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har sin grund i en vision om att frambringa större livskvalitét åt de 

boende i nybyggnationen Grönskog. Genom att aktiveras, samverka 

och vistas tillsammans skapas en känsla av tillhörighet vilket 

resulterar i en känsla av mening och sammanhang. Konceptet är 

också tänkt att frambringa en medvetenhet om naturen och starta 

en dialog om vikten av närodlat. Min vision med konceptet är att 

återinföra en del av de sociala värden som var centrala under 

sekelskiftet och på så sätt hålla mig ärlig till platsens historia.   

 (Kontextbild) 

    

 

4.2. Slutsats och diskussion 
Jag har valt att jobba en del med kontraster både för att skapa en 

attraktion och spänning i formen samtidigt som formspråket ska tala 

med den kontrastverkan som jag upplevde fanns i områdets 

omgivning. Därför har regelbundenheten och enkelheten i 

pentagonen fått svara mot det asymmetriska mönstret i 

konstellationen, de asymmetriska växterna och den asymmetri som 

finns i glastoppen. Formspråket i bostadsområdet har en 

likformighet som förstärker pentagonens formspråk ytterligare. 

Bostadshusen, innergården, miljöhuset etc. är alla uppbyggda av 

geometriska grundformer och på så vis finner pentagonen sin rätt i 

området. Pentagonen som form har även en koppling till historien 

och alla de paviljonger som fanns i området under sekelskiftet och 

som hade formspråket från polygoner.  

Valet av modulernas placering grundar sig i eftersträvan av ett flöde 

som ska samtala med områdets natur. Genom att placera några av 

modulerna på gräset och några vidare in på stenplattorna på 

innergården tilltar känslan av att systemet växer sig in mot 

bostadsområdet. 

   

4.2.1. Ett värde året runt 

Det fanns funderingar om att formen skulle ha ett estetiskt värde 

året runt, inte bara under den tiden när det odlas. En kolonilott eller 
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liknande kan ge ett livlöst intryck under vinterhalvåret och min 

vision med min odlingsplats var att den fortfarande ska ha ett värde 

även under lågsäsong. Jag fann en inspirationsbild på en ljus 

Terrazzo platå i samband med brun jord och insåg hur vackra de 

materialen var tillsammans. Här såg jag värdet i de båda materialen 

utan att det nödvändigtvis behöver vara i anslutning till grönska. 

Materialvalen och formspråket jag har valt visar på att det finns 

något vackert och skulpturalt över konstellationen under 

vinterhalvåret. 

 

(Inspirationsbild) 

 

                   
 

 

4.2.2. Produktfamilj 

Jag har formgett en produktfamilj där varje enhet har varsin 

egenskap och andvändningsområden har därför fortfarande ett eget 

värde. Däremot är intentionen att de alla gör sig bäst tillsammans i 

en sammansatt helhet eftersom varje del stöttar och lyfter upp 

varandra. Det finns en kommunikation sinsemellan modulerna vilket 

skapar mervärde till produkten.  

Tanken med modulsystemet är också att det finns en flexibilitet hos 

den, där användaren kan skräddarsy hur han eller hon vill att 

konstellationen ska se ut. Det finns också möjlighet att addera eller 

ta bort moduler efter de behov som dyker upp under tidens gång. 

Om NBAB upplever att de boende har ett behov av fler moduler att 

odla i finns det alltid möjligheten att placera ut fler i området.  

 

(De tre modulerna)  
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4.2.3. Bortvalda idéer 

Tidigare i min skissprocess hade jag tankar om att alla boende har 

skulle ha varsin del att odla. Anledningen till att jag valde bort den 

tanken var att jag ville hålla mig ärligt till konceptet om en 

samverkan grannar emellan. Grundtanken var att de boende ska 

interagera med varandra och starta samtal och konceptet skulle 

därför eventuellt fallera om alla håller sig för sig själv med sin del. 

Odling fungerar vanligtvis så att man inte odlar endast åt sig själv 

utan till flera på en gång.  Tanken är att platsen är gemensam och 

ska uppmuntra till att dela med sig. Därför har jag medvetet valt att 

placera ett ojämnt antal moduler till den här platsen. Jag hade även 

tidigare i processen tankar om ett självvattningssystem i 

växthusmodulen. Anledningen till detta var att det skulle gå att ta 

tillvara på regnvattnet när locket är på. Vattnet skulle då samlas i en 

behållare under själva krukan och vattnet portioneras ut med hjälp 

av nylontrådar. Det jag fick höra var att krukor med 

självvattningssystem inte är särskilt populära pga. att det inte 

fungerar speciellt bra. Nederjorden blir fuktig men ovanjorden torr. 

En till nackdel jag såg med det här systemet var, precis som tidigare, 

att konceptet om att grannar skall samverka och hjälpa varandra 

med odlandet och vattnandet försvinner med ett sådant system. Jag 

beslutade därmed att ta bort det självvattnande systemet för att 

hålla mig ärlig till mitt koncept om samverkan.  

   

4.2.4. Samarbetet med NBAB  

Det är första gången jag arbetat med en riktig uppdragsgivare i min 

designprocess. Det har varit väldigt lärorikt och jag känner mig mer 

bekväm i att ta mig ut i verkliga arbetslivet och jobba med 

uppdragsgivare och kunder i framtida projekt. Jag har haft 

regelbundna möten med uppdragsgivaren under projektets gång där 

jag har berättat om mina tankar och idéer och har fått positiv 

respons. Det har även varit också varit givande på så sätt att de 

kommit med egna tankar och inflikat på saker som jag tagit till vara 

på i min fortsatta process. De har varit väldigt öppna med mina 

förslag och har inte på något sätt satt sig på tvären utan alltid varit 

positiva och tillmötesgående vilket har underlättat mitt arbete 

avsevärt. 
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4.2.5. Vidareutveckling 

Som en vidareutveckling av modulsystemet har jag funderat över att 

det ska finnas ytterligare en modul, i samma storlek som 

sitsmodulen, som ska fungera som en ljuskälla. Eftersom modulerna 

fungera även som något skulpturalt att betrakta skulle en ljuskälla 

tillföra ett värde till produkten även under nattetid. Jag har redan 

introducerat idén till NBAB som är positiva till tanken.    

 

(Kontextbild nattetid med tillhörande ljusmoduler) 

 

     
 

För att motivera och introducera de boende om odlingssystemet har 

jag även funderat över ett tillhörande start kit till konceptet. 

Startkitet skall bestå av ett kuvert med fröpåsar, blompinnar och en 

förklarande folder om odlingslotten. De nyinflyttade får kuvertet i 

sin brevlåda som ett välkommande när de flyttar in. Det fanns även 

tankar om att starta en förening i bostadsområdet där man 

förslagsvis en eller två gånger om året träffas och delar ut 

arbetsuppgifter till var och en. Min farhåga med detta var dock att 

de boende istället känner sig forcerade att odla och underhålla 

platsen och därmed försvinner det roliga och lättsamma som mitt 

koncept. Jag valde därför inte att gå vidare med tankarna om en 

förening utan har mina förhoppningar på att startkitet kommer 

fungera som ett tillräckligt sätt att motivera de nyinflyttade utan att 

det blir alltför forcerat. Startkitet är för tillfället bara en idé och jag 

har valt att avgränsat projektet till att fokusera på själva produkten. 

Startkitet är däremot en möjlighet till vidareutveckling där jag kan 

fokusera på det grafiska formgivandet av foldern, kuvertet och 

fröpåsarna så det blir ett enhetligt uttryck som svara med produkten 

Topiaria. 
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6. Bilaga 1 

6.1. Slutpresentationen  
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7. Bilaga 2 

7.1. Processfragment ur min Workboook  
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