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Abstract 

 
Målet med examensarbetet har varit att formge en produkt för en tågstation. Tre viktiga ledord har 
följt mig genom projektets gång; hållbarhet, användning och vardagens estetik.  
 
Jag har med hjälp av observationer, intervjuer med tågresenärer och användarstudier kommit fram 
till ett produktkoncept för kontexten tågstation; möbeln Find Your Place, som består av komfortabla 
kuddar uppsatta på en vägg som är till för att stå och luta sig mot medan man väntar på tåget.  
    
Samtidigt med researchen skissade jag både i 2- och i 3D under arbetsprocessens gång. Som ett stöd i 
min designprocess gjorde jag i ett tidigt skede en ITK (Identity Tool Kit). 
 
Arbetet har gått ut på att utnyttja de lediga väggarna på en tågstation. Genom att montera upp kuddar 
på som en vägg blir den mer tillgänglig på ett dynamiskt sätt. Kuddarna är asymmetriska och 
påminner om soffdynor i gatstensliknande former. De fästs i väggen med skruvar. När kuddarna 
mångfaldigas i olika konstellationer längs väggen, uppstår grafiska mönster. Tanken är att de ska sitta 
i varierande höjder för att alla ska kunna använda denna vilmöbel, även rullstolsburna personer ska 
kunna luta sig mot väggen när de sitter i stolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nyckelord 

 
Design, hållbarhet, användning, vardagens estetisk, möbel, offentlig, grafisk 
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1. Förord 

 
Jag vill tacka de företag som bidragit med material för prototyptillverkningen av min slutprodukt; 
Krusells Partilager, som givit mig allt skumgummi jag behövt, Swea Möbel AB, som stått till tjänst 
med stoppvadden till komfortkuddarna samt Lindkvist och Sidhag Möbler, som varit oumbärliga när 
det har gällt att sy överdraget till kuddarna. Jag vill även tacka Louise Häggberg, Tobias Svensén, 
Andreas Karlsson, Göran Fafner, Lars Gustavsson, Mats Brate och Maria Koblanck för handledning 
under projektets gång. Till sist vill jag tacka de personer som ställt upp på intervjuer och att göra 
skisser på utseendeförslag till slutproduktens utformning. 

 

 

 

2. Inledning 

 
Vi hade två olika miljöer att välja mellan i detta projekt, antingen tågstationen eller flygplatsen. Av 
dessa två valde jag tågstationen för mitt projekt. Jag gjorde det därför att jag anser att tågstationer 
kan vara kliniska och tråkiga ur inredningssynpunkt. Vanligtvis finns det några sittbänkar av trä, en 
resebutik, några toaletter, i enstaka fall konst på väggarna. Det var detta som ville jag ändra på genom 
att föra in färg och form interiört i tågstationen. 

 

 

 

3. Bakgrund 

 
3.1 Redogörelse av kontext och problemformulering  

 
Bakgrunden till detta projekt är att skapa en produkt där kontexten är en tågstation och användarna 
är tågresenärer.  
    
Resenären brukar vanligtvis infinna sig på stationen en viss tid i förväg innan tåget avgår. Tiden är 
avgörande för vad vederbörande väljer och har tid att göra medan de väntar. Därför är det av intresse 
och vikt att det finns flera olika alternativ att bedriva sin väntan på. Till exempel att sitta ned, stå upp 
om man väntar en kortare stund och vid längre väntan någon aktivitet.  
    
Tåg tenderar även ibland att bli försenade, speciellt vintertid med kyla och snö på spåren. För 
resenären kan det innebära en jobbig och ofrivillig väntan. Det är då speciell viktigt att det finns olika 
alternativ till vila. 

 
3.2 Ansats 

 
Jag har lagt fokus på en väntan som varar mellan 5 – 15 minuter. Innan jag bestämde mig för denna 
tidsram, så koncentrerade jag mig på en ofrivillig väntan som varade en timme eller längre. Att jag 
valde en kortare väntan grundas på att den blivande produkten jag kommer att skapa kommer att bli 
mycket mer användbar mot för om den skulle vara tänkt för långtidsväntan. Den ska vara till för flitig 
användning och inte vara av specialiserad karaktär, eftersom en sådan produkt bara kan vara 
nödvändig i en mer extrem situation, t ex när det blir totalt kaos på en tågstation.  
 
En specifik produkt kan vara allt ifrån hyrbara vägguttag som fungerar som mobiltelefonladdare till 
portabla sittmöbler som man kan få ned i handbagaget för att kunna sitta på om det blir ont sittplatser. 
Med andra ord, mer extrema behov. 
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3.3 Uppdragsformulering 

 
I detta projekt har jag valt att arbeta ensam utan någon uppdragsgivare. Jag kommer till största del 
att tillverka min prototyp på egen hand och med egna medel.  

 
3.4 Syfte/vision 

 
Syftet är att skapa en användbar och miljömässigt hållbar produkt som resenärerna kan finna behov 
av och som passar in på tågstationen som helhet. 

 
3.5 Frågeställningar 

 
Hur kan man skapa en produkt som är hållbar ur miljösynpunkt, som det kan finnas ett verkligt behov 
av och som utseendemässigt passar in på en tågstation? Vilka är behoven när man väntar på tåget? 
Hur ser dagens tågstationer ut?  

 

 

 

4. Designteoretiskt förhållningssätt 

 
4.1 Min roll som designer gentemot produkten 

 
Mitt förhållande till produkten är att se till att den uppfyller kraven på hållbarhet, att det finns ett 
verkligt behov av den och att det estetiska uttrycket passar in på en tågstation. Jag gör detta genom att 
kontrollera tillverkningssätt (i teorin), göra användarstudier samt att designa produkten som sådan 
och ge den en fungerande estetik för den givna kontexten.  

 
4.2 Användaren 

 
Användarna är alla tågresenärer, både de som väntar inom den givna tidsramen på en vanlig 
tågstation och de som väntar vid en tunnelbanestation. 

 

 

 

5. Teori 

 
5.1 Teoretisk inramning för mitt projekt 

 
Ledorden för mitt projekt är hållbarhet, användning och vardagens estetik. Mina tankar kring dessa är 
många. De ledord som jag arbetat med mest är hållbarhet och användning. Jag har försökt förhålla 
mig till litteraturen på ett personligt sätt genom att ha studier och erfarenheter i åtanke, både när det 
gäller skapandet av min produkt och uppsatsskrivandet. Min produkt består av vilkuddar i form 
av ”gatstenar” eller vad betraktarens fantasi tycker satt de liknar, som sätts upp på en vägg.  
   Under designprocessens gång har jag utifrån observationerna försökt efterleva dessa ledord. 
Exempelvis har produkten handikappanpassats så gott det går som en del av ledordet användning. I 
de tidiga idéskisserna kring mina koncept (sittmöbler och/eller en vilvägg med kuddar) var jag inne 
på att anpassa min design även för blinda personer. Den synskadade personen skulle kunna följa en 
upphöjd slinga i golvet som skulle leda fram till ett sittställe eller en vägg. Jag valde att överge denna 

funktion i det här projektet, men det finns en intressant utvecklingspotential i den idén.  
   Ett extra plus i sammanhanget är att exempelvis rullstolsburna personer kan använda möbeln utan 
att behöva resa sig ur stolen genom att bara rulla fram till väggen, luta sig bakåt och utnyttja någon av 
de kuddarna som sitter lägre ned och är tjockare. 
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Boken Cradle to cradle gav mig en hel del bra idéer kring hållbar design och en del nya perspektiv 
kring var hållbarhet egentligen handlar om. Här följer en kort historik till hur klimatproblemen 
uppkommit. 
 
Det faktum att den industriella revolutionen inte designades redan när den tog form har fått 
konsekvenser som sträcker sig ända till våra dagar. Man tog inte hänsyn till naturen och människan 
på det sätt som man borde ha gjort.  
 
Revolutionen tog gradvis fart och flera typer av yrkesgrupper var inblandade i problemlösningen; 
exempelvis industrialister, ingenjörer, designers m fl. Det kunde handla om att mekanisera 
produktionen av t ex bomullskläder, men eftersom det var flera olika yrkesgrupper som låg bakom, så 
fick man inte in något helhetstänk. Innan kunde det finnas ett ullspinneri i varje liten by, men i och 
med industrialiseringen centraliserades produktionen, materialen byttes ut och blev mer 
kostnadseffektiva. Fenomenet kallas för arbetsdivision. 
 
Befolkningsökningen tog fart i mitten av 1700-talet och efterfrågan på varor, t ex kläder av bomull 
blev allt större. Detta krävde maskiner som arbetade snabbare och kunde göra större kvantiteter 
under kortare tid. I förlängningen krävde denna utveckling bättre och mer effektiva sätt att frakta 
varorna på t ex järnvägar och kanaler. Det blev som ekorrhjul där mer, fler och fortare var ledorden. 
Fler jobb, människor, fabriker, marknader etc. Ekonomin tog fart och i och med denna växte 
kommersialismen fram.  
 
När Henry Ford startade sitt bilkompani var kvalitén a och o, men så småningom behövde 
produktionstakten höjas för ekonomisk vinning och rullande bandet uppfanns. Då var det istället 
viktigare med kraft, ackuratess, ekonomi, system, kontinuitet och hastighet i produktionen. 
 
I industrialismens barndom så gjorde också människan det felet att tro att naturens resurser var 
outtömliga. Man förblindades över att vatten, skog, järnmalm, kol, grödor, boskap etc. tycktes finnas i 
överflöd. Därför började man skövla skogar, utvinna stora kvantiteter järn och kol mm. Trots att man 
gjorde åverkan på naturen, så trodde många att resurserna var oändliga och att naturen skulle förbli 
opåverkad. Miljöförstöringen var igång. 
 
Den västerländska kulturen såg på naturen som något som skulle tämjas med kraft av människan för 
att bidra till civilisation. Under den senare halvan av 1900-talet ändrades detta synsätt radikalt då 
man gjorde studier av hav, luft, växter och djur och fann att det inte stod rätt till med dessa. Vi insåg 
att det var människan som hade förorsakat dessa förändringar och vi insåg också att vi måste göra 
något åt dem.  
 
I projektbeskrivningen skrev jag, när det gäller hållbarhet, vill jag försöka:  
 
Att hålla mig till kvalitativa material som tas fram på ett hållbart sätt 
 
Att kretsloppstänket ska finnas även när det gäller reservdelar 
 
Att den ska produceras lokalt i förhållande till där den ska användas och av lokala material i 
möjligaste mån 
 
Att beakta up cycling när det gäller själva materialet (t ex att undvika metallegeringar som försämrar 
materialet när det gäller årervinningsmöjligheter)   
 
Att delarna ska vara utbytbara så långt det går, dvs. att när en del går sönder så ska bara den kunna 
bytas ut 
 
Det handlar om att designa hela produktionslinjen från början till slutet och hålla sig så neutral som 
möjligt när det gäller sådant som på något sätt kan skada eller påverka naturen negativt.  
   Att minska på koldioxidutsläppen räcker inte enligt boken, utan vi måste i grund och botten se 
allting som en helhet där alla processer i alla led jobbar mot samma mål. Istället för att världens 
ekonomier ständigt ska behöva växa, så bör man se till att förståelsen för hållbarhet ökar i alla 
avseenden. Konsumtionen bör minska, eller åtminstone inte ständigt stegra.  
 
Ett litet steg på rätt väg mot hållbarhet som kan anpassas till min artefakt är de tre R: en; Reduce, 
Reuse, Recycle:  
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Reducera åtgången av material vid tillverkning  
 
Återanvända allt material (förutsatt att det går att separera olika delar/typer av material vid 
återanvändning) 
 
Återvinna så mycket som möjligt och fortsätta att använda det inom samma metabolism (tekniskt och 
biologiskt material stannar inom sina respektive områden) 
 
Dessa åtgärder är bara en liten del av allt som skulle behöva göras och innefattar dock ingen långsiktig 
lösning på miljöproblemen. För detta krävs ett nytt tänk från grunden. Kanske listan med ”R” är 
ofullständig, man bör lägga till ett; ”React”.  
   Med react menar jag att gemene tillverkare borde reagera och ta sitt ansvar kring hur de tillverkar 
sina produkter och vad de använder för råvaror och var de kommer ifrån. Ett exempel är förekomsten 
av farliga kemikalier i vanlig plast. De flesta tillverkare är säkert medvetna om riskerna men låter 
istället pengarna styra. Här finns det faktiskt en hel del att ändra på när det gäller tillverknings-
processen. Många av oss anar också redan, utifrån olika rapporter och larm, att flertalet materiella 
produkter; alltifrån elektroniska apparater till leksaker och husgeråd, icke ekologiskt odlad mat, 
kemikalier av olika slag mm, påverkar både oss själva och naturen negativt. Detta för att de inte är 
framtagna i enighet med naturen.  
   Ordet react kan också tolkas som att vi bör kombinera det bästa av två världar; dåtidens 
hantverksmässiga kunnande med den nutida högteknologi som finns tillgänglig. Talesättet säger att 
det var bättre förr. En del av detta talesätt kanske betyder att det fanns en äkthet i tingen; det man såg 
innehöll hela sanningen. Man hade den kunskap som krävdes för att tillverka hållbara och slitstarka 
ting i enighet med naturen, men dock inte högteknologin. Nu har vi mer eller mindre glömt av det 
äkta hantverket när det gäller kommersiella produkter (men det finns undantag) och vi förlitar oss till 
att maskinerna gör jobbet åt oss. Som en följd av detta så kan det innebära en sämre kvalitet och 
kortare livslängd. 
   Det är dags att knyta ihop säcken. Det naturnära och det hantverksmässiga med det högteknologiska 
när det gäller materialframtagning och framställandet av nya och hållbara vardagsprodukter. 
 
Jag tänker mig att ”less bad”, som den står i boken, inte är tillräckligt bra. Jag vill hellre spinna vidare 
på det ”eko-effektiva” tänkesättet, eftersom det fungerar mer långsiktigt.  
   Med eko-effektivitet menas att man från grunden tänker igenom och designar produktionskedjan 
och gör allting rätt från början; det gäller att utmana befintliga metoder och system.  
 
Några praktiska exempel på detta är: 
 
Att ha en nollvision när det gäller avfall och påverkan på miljön 
 
Att använda lokala material och att producera lokalt 
 
Att inte tämja naturen på ett brutalt sätt, exempelvis genom att använda fossila bränslen 
 
Att främja biologisk mångfald när det gäller grödor och djurarter 
 
Att inte skapa monstruösa produkthybrider (sådana som mixar miljöbelastande material som efter 
förbrukning inte går att separera från varandra och som inte kan bli annat än landutfyllnad) 
 
Att bygga hus som själv producerar mer energi än vad de gör av med och som renar luften  
helt på egen hand 
 
Att alltid använda förnyelsebar energi 
 
Att skapa produkter som är biologiskt nedbrytbara och som gödslar jorden 
 
Att låta allt som tillverkas av människohand för evigt cirkulera inom sin metabolism; den tekniska 
eller den biologiska  
 
Att låta allt material ständigt cirkulera inom sin metabolism; från vagga till vagga och inte från vagga 
till grav 
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Att komma bort från resonemanget ”one-size-fits-all”; dvs. att istället försöka anpassa designen till 
användaren och befrämja mångfalden 

 
5.2 Förhållningssätt till de tre ledorden 

 
Hållbarhet för mig handlar om:  
 
Att ta hänsyn till miljön under produktens tillverkningsprocess  
 
Att produkten har hög produktkvalité  
 
Att ha lokal produktion av både råvaror och artefakt utan användning av farliga kemikalier 
 
Att hålla både materialmängden och avfallsmängden nere vid framställningen 
 
Att inte blanda ihop material som sedan inte kan separeras ifrån varandra 
 
Att biologiskt nedbrytbara material och material som från början är framtagna för att  
användas av människan (har också med ledordet användning att göra) 
 
Att använda sig av förnyelsebar energi vid tillverkning 
 
Att låta allt material stanna kvar inom respektive metabolism 
 
Att försöka reducera vattenåtgången vid framställning av diverse material 
 
Jag har förstås inte att möjligheten efterleva alla dessa krav, då jag till största del kommer att tillverka 
min artefakt på egen hand. Men i teorin finns de där. 
 
Mitt förhållningssätt till vardagens estetik har skiftat under designprocessens gång. I 
projektbeskrivningen skrev jag att det skulle handla om enkelhet, att min produkt ska uppfattas som 
estetiskt tilltalande enligt rådande normer, att den på något sätt ska främja sociala kontakter och att 
den antingen ska smälta in i miljön eller sticka ut.  
 
Everyday Aesthetics har givit mig nya insikter om vad estetik kan stå för och vad det kan innefatta. 
Alla tre ledorden hänger ju ihop och har djupa relationer till varandra. Jag ser det som en triangel, där 
ett ord står i varje hörn. Hållbarhet länkas ihop med vardagens estetik och det i sin tur med 
användning och cirkeln sluts i och med sammanlänkningen mellan användning och hållbarhet. 
 
Min produkt kan kanske av vissa uppfattas som ett konstobjekt som inte är till för att användas. Det 
svåra med det kan vara att få människor att förstå möbelns viktigaste syfte. Det primära är en möbel 
att stå och vila sig emot och det konstmässiga i det grafiska mönstret är sekundärt, en bonus. Tanken 
är att någon först får upptäcka att det är en möbel som har en fin potential.  
   Eftersom vi alla ser olika ut, så är det upp till var och en att upptäcka min vilvägg och luta sig där det 
känns bäst för just den personen. 
   Ofta saknas en skriftlig förklaring till designade vardagsprodukters användning på det sätt som kan 
ses kring konstverk på museer och dylikt. Citat Everyday Aesthetics, Yuriko Saito, (2007), sid. 
84: ”Medan de estetiska angelägenheterna spelar ofta en stor roll när det gäller att fatta beslut och 
engagera sig, så finns det sällan någon guidning mellan det estetiska och det kognitiva.” Som jag 
nämnde ovan; det är upp till var och en att upptäcka och att prova sig fram! 
 
Som jag tidigare nämnt, så är de tre ledorden tätt sammanlänkade. Hållbarheten står speciellt nära 
vardagsestetiken; citat Everyday Aesthetics, Y. Saito, (2007), sid. 85 av M. Eaton: ”Det som är 
ekologiskt dåligt börjar också anses vara estetiskt dåligt.” Den eko-effektiva tillverkningsprocessen bör 
kanske på något sätt synas i resultatet, eller åtminstone ges en hint om genom det estetiska utseendet. 
Men det är inte enkelt, eftersom naturmaterial och dylikt kan få folk att tro att den är tillverkad enligt 
hållbarhetsnormerna, trots att den kanske i själva verket inte är det. Det enda som är möjligt är att det 
på något sätt både kan kännas och ses på kvalitén hos en produkt. Men detta kan också få en anti-
estetisk approach. Citat Everyday Aesthetics, Y. Saito, (2007), sid. 87: ”Inom vissa kretsar hyllas T-
tröjor av oblekt återvunnen kartong, läppstift av rödbetsjuice och ansiktspuder av brunfärgat mjöl.” 
Det finns dock ett problem med detta; det är svårt att få den stora massan att gilla denna typ av estetik. 
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Det är bara ett fåtal invigda som uppskattar den. Målet är att få ett helt samhälle att gilla det, men då 
vill det till att slutresultatet inte blir för konstigt och främmande.  
   Som jag tänker själv och som det står i boken; de miljömässiga värdena måste manifesteras, 
förkroppsligas och synas på materialens ytor så att vi blir attraherade lika mycket av estetiken som av 
de miljömässiga aspekterna. 
    
När det kommet till kopplingen mellan användandet och vardagens estetik och även hållbarheten för 
den delen, så tänker jag att min artefakt i första hand ska vara slitstark och tålig. Den ska åldras med 
värdighet och varje enhet/komfortkudde ska inte behöva bytas ut så ofta pga. av den anledningen att 
den har gått sönder. Men det med tiden till sist uppkomna slitaget, tänker jag mig att ska uppfattas 
som estetiskt tilltalande patina.  
 
Inom designdiskursen gillas inte orden ”snyggt” eller ”fult”, men jag vill gärna ta till orden snyggt, 
vackert eller om man personligen tycker fult när det kommer till ett föremåls patinering eller åldrande.  
 
Vardagens estetik rör det estetiska tilltalet – den ska uppfattas av användarna som inbjudande och 
skön, den ska slitas på ett fördelaktigt sätt, den ska eventuellt främja sociala kontakter genom att bli 
en talking piece. Som en bonus kan vilväggen även fungera som ljudabsorbenter. 
 
Användning har att göra med att det finns ett verkligt behov av produkten och förståelse av den; att 
den är till för att användas och att det inte är ett konstobjekt, att den är lättillgänglig och att den är 
säker för alla, även för funktionshindrade personer såsom rullstolsburna, äldre m fl. Det ska handla 
om att innefatta så många grupper av personer som möjligt. 
 
Min produkt ska vara långlivad, gjord som en enkel konstruktion, ha lättutbytbara delar, inte vara 
trendig samt bestå av material på något sätt ska låta den miljövänliga tillverkningsprocessen skina 
igenom och visa sig genom dess estetik. Kanske är det så att sann skönhet kommer inifrån! 

 

 

 

6. Designprocessen 

 
6.1 Metoder och tillvägagångssätt i designprocessen 

 
Jag inledde detta projekt med att göra intervjuer med två tågresenärer vid Nybro tågstation. Efter 
detta kom jag igång med tvådimensionella skissandet som sedan dess har följt med genom hela 
arbetsprocessen. För mer information, se bilaga 1. 
 
Här följer en lista över vilka metoder jag använt mig av genom designprocessen:  
 
ITK (Identity Tool Kit)  
 
Observation av resenärer på Kalmar tågstation, observation av samma tågstation interiört 
 
Teststudie med ledad docka (vid det laget hade jag valt koncept utifrån de skisser jag efter 
observationerna) på 6 stycken små lermodeller 
 
Användartester med ready made-modeller i två olika omgångar, (tre modeller första gången, 11 
stycken den andra)   
 
Skissförslag på produkt till resenärer vid Nybro tågstation (en skiss var av två personer) 
 
Minimodeller (13 st.) i skala 1:8 med utseendeförslag gjorda av Cibatol  
 
Tvådimensionell modellframtagning utifrån test på mig själv (för att få fram mått etc.) 
 
Modeller i Frigolit och skumgummi (sex respektive två stycken) i skala 1:1 med en testperson 
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Tvådimensionella modeller i skala 1:1 (25 st.) med användartester på sammanlagt fyra personer 

 
6.2 ITK (Identity Tool Kit)  

 
ITK är en process som har som syfte att utveckla, förstärka och tydliggöra alla de strategiska val som 
görs i samband med ett utvecklingsarbete. Det handlar om att gestalta ett varumärkes innehåll och 
identitet.  

 
6.2.1 Stateboard  

 
Stateboard beskriver företagets/produktens nuvarande profil i fem ledord och i fem bilder. Varje 
ledord ska förklara vad de står för i sammanhanget och tillsammans visualisera hela upplevelsen av 
företaget. (I det här fallet tre ord och tre bilder). 
 

 

 
 
Bild 1. Denna stateboard visar med ord och bilder min uppfattning av vissa befintliga tågstationer och dess 
inredning/sittmöbler. 
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6.2.2 Positionboard  

 
Positionboard beskriver marknaden där företaget agerar och begreppen/orden ska vara varandras 
motsatser. 
 

 
 
Bild 2. Positionboard över hur jag vill att min produkt ska uppfattas gentemot befintliga möbler på tågstationer. 
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6.2.3 Futureboard  

 
Futureboarden ska visa den framtida bilden av företagets/produktens profil. Den tas fram på samma 
sätt som stateboarden med fem ledord och fem bilder. (I det här fallet tre ord). 
 
 
 

 
 
Bild 3. Futureboard visar framtidsvisionen för min produkt. 
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6.2.4 Shape and colour  

 
Det framtida formspråket renodlas med former och färger från futureboarden. Även här använder 
man sig av fem formelement och fem färger för att förtydliga företagets/produktens profil. 
 
 

 
 
Bild 4. Shape and colour. 

 
6.3 Observationer, intervjuer och utseendeförslag till produkt av användare  

 
6.3.1 Intervjuer 

 
Det första jag gjorde i mitt projekt som enligt min föreställning kunde leda fram till svaret på vilken ny 
produkt som det finns behov av på en modern tågstation, var att göra en intervju med förbipasserande 
resenärer vid tågstationen i Nybro. Jag försökte att vara så neutral som möjligt i mina frågeställningar; 
jag undvek att ställa frågor som kunde påverka utgången av svaren. Istället för exempelvis ”behövs det 
fler sittmöbler här” så blev frågan ”vad för slags produkt anser du att du skulle var i behov av om du 
helt plötsligt tvingas vänta här på stationen en stund”. För mer information, se bilaga 1.  
 
Boken Elements of Design av Gail Greet Hannah gav min några intressanta tankar kring framtagandet 
av en produkt: Att designa en produkt är en kreativ process som är kopplad till det grafiska eller det 
materiella. Därför kan det vara svårt för en person som inte är inne i den kreativa processen att på 
stående fot kläcka en designidé och säga vad för slags produkt man skulle vara i behov av i en specifik 
situation, som exempelvis denna. Förutom att ha förmågan att skapa någonting som inte redan finns, 
så måste personen i fråga ha en god föreställningsförmåga och rumslig uppfattning. T ex bör de kunna 
fråga sig: ”Hur ser det befintliga rummet ut”, ”vilka tänkbara situationer kan uppstå”, ”vilka behov 
kommer att finnas” etc. Sedan är begreppet estetik en annan del av designandet; att kunna se och 
föreställa sig sublima kvalitéer bortom det uppenbara. 
   Designandet är alltså en manipulativ process som kräver att man som designer både tar hänsyn till 
det funktionella och det estetiska om man har intentionen att det ska bli något användbart.  
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6.3.2 Allmänna fakta runt observationer vid Kalmar tågstation 

 
För att ta reda på vad som händer på en tågstation och hur tågresenärer förhåller sig till varandra och 
till denna bitvis stressiga miljö, så gjorde jag som steg tre i designprocessen observationer vig Kalmar 
tågstation. Jag satte mig tyst i ett hörn för att inte någon skulle misstänka att jag iakttog dem.  
   Metoden tyst observation valde jag därför att människor tenderar att uppföra sig annorlunda om 
man berättar för dem att de blir iakttagna. Om personen vet att den blir iakttagen så kan det hända att 
de känner sig stressade och gör eller inte gör sådant som de vanligtvis brukar göra när de väntar.  
 
Dessa två metodval anser jag vara relevanta för att skaffa ett bra uppslag till min produktidé. Det 
gäller att få en bra uppfattning av resenärernas verkliga behov, rörelsemönster, eventuella och 
tänkbara handikapp, hur människor förhåller sig gentemot varandra socialt, vad de väntande gör, hur 
långt i förväg resenärerna väljer att infinna sig på stationen generellt sett, hur människor rör sig i 
rummet etc.  

 
6.3.3 Observationer vid Kalmar tågstation 

 
De resenärer som pratade med varandra när de satt ned på bänkarna verkade allt som oftast vara 
bekanta eller ha någon form av relation; det var sällan några obekanta tog kontakt och pratade med 
varandra. Obekanta försöker sätta sig så långt ifrån varandra som det är möjligt och så gott som alla 
hade mobiltelefonen framme eller nära till hands. Bekanta däremot, verkade inte ha lika svårt att sätta 
sig bredvid en okänd när de fick sitta tillsammans eller mitt emot varandra. En annan sak jag såg när 
det gäller bekanta var att om det inte fanns två sammanhållet lediga platser, så valde de att hellre stå 
upp och konversera. 
 
Jag noterade att väldigt många resenärer sitter eller står och knappar på sina mobiltelefoner eller 
musikspelare. En anledning till det är kanske att det inte finns något annat att göra på Kalmar 
tågstation, eller att de inte vill stå helt sysslolösa. Många som väntar på stationen i 5 – 10 minuter 
väljer att stå upp, kanske längs en vägg eller i ett hörn. De väljer att stå upp trots att det finns lediga 
sittplatser bredvid en annan väntande person. Detta var en tydlig tendens när det var mycket folk som 
väntade inne på stationen. Det verkade också som det var så att vissa personer helst vill ha avskildhet 
medan de väntar.  
 
Jag tänker speciellt på en tjej i 20-årsåldern som kom in i rummet, tittade lite snabbt på monitorn när 
och om tåget skulle gå och sedan satte sig längst ned av rummet där det finns en telefonautomat och 
ett fönster med en fönsterbräda av sten. Hon koncentrerade på sin musikspelare den stunden hon satt 
där i fönstret och stannade i fönstret kanske 10 minuter.  
    
En person jag noterade var en yngre invandrarkille som verkade lite stressad. När han kom in fanns 
ingen hel bänk ledig så han stod upp en bra stund, kanske 15 minuter och tittade mot spåren eller på 
monitorerna som sitter fästade en bit upp på väggen. Han satte sig först när det blev en hel bänkhalva 
ledig.                                                                                                                                                     
 
En annan notis jag gjorde var att fyra tonåringar antingen satte sig på golvet eller på Meeting Point-
skylten när det inte fanns fyra lediga platser bredvid varandra.  
 
Det var också en kille som valde att stå lutad mot en vägg och fingra med sin mobil. Han väntade och 
vilade på det sättet i kanske 10 minuter.  

 
6.3.4 Övriga fakta rörande interiören vid Kalmar tågstation 

 
Jag har noterade också hur själva tågstationen i Kalmar är uppbyggd, om det finns någon speciell 
planering när det gäller bänkplacering och övrig inredning, huruvida den är handikappanpassad, vad 
det finns att göra (enbart till för att vänta?), tågstationens atmosfär; vilket intryck den inger mm.  
 
Vänthallen har 6 stycken tvådelade träbänkar att sitta på. En av bänkarna står längs en vägg och de 
övriga fem är placerade i mitten av rummet rygg mot rygg och en står helt fritt. Tanken med den 
placeringen är kanske att man ska kunna sitta och kommunicera mitt emot varandra. Bänkarna är för 
övrigt kala och hårda och kanske inte så inbjudande. Det finns inget speciellt hörn av lokalen där en 
rullstolsburen person kan sitta och vila, men det finns blindpunkter vid in- och utgångarna utomhus 
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samt att dörrarna har öppningssensor. Aktiviteter på stationen är ett blankt kort, det finns ingenting 
speciellt att företa sig där utom att sitta ned och vänta eller att besöka resebutiken. 

 
6.4 Interiörer från tågstationer 

  

 
 
Bild 5. Kalmar tågstation 

 

 
  
Bild 6. Nybro tågstation 

 
6.5 Sammanfattning och reflektion av observationerna 

 
Sammanfattningsvis kan jag säga att de tysta observationerna av resenärer vid Kalmar tågstation har 
varit mest värdefulla när det gäller att ta fram ett bra produktkoncept. Mitt påstående att tyst 
observation ger mycket fakta kring människors beteenden stöds i de observationer jag gjort på 
stationen. I och med dessa iakttagelser förstärktes även min idé kring ståvilan, som jag skissat på 
innan observationerna i Kalmar gjordes. 
   När det gäller intervjuerna med tågresenärer så var det annorlunda. Det var ganska svårt att göra ett 
frågeformulär utan att ställa ledande frågor; exempelvis ”vad skulle du vara i behov av för slags 
produkt när du väntar på tåget” och på grund av det så blev svaren resenärerna gav mig inte så 
utförliga. Dessa svar gav mig inga direkta förslag till produktkoncept. 
   Däremot gav det mig ganska mycket att studera befintliga interiörer på olika tågstationer för att 
genom dessa granskningar få fram nya produktidéer. Idéer som designmässigt sett ligger en bra bit 
ifrån de möbler och inredningsdetaljer som finns idag i dessa miljöer.  
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6.6 Skissfas 1: Konceptskisser 

 
Jag inledde skissfas ett genom att skissa på två olika koncept; en liten, portabel sittpall med magneter 
(som jag hämtat inspiration från asiatiska ihopfällbara sittpallar), där de olika delarna fästs med 
magneter samt en mjuk och stor sittmöbel som liknar en uppstoppad nåldyna. Se Bilaga 4, bild 32 och 
33.  
   I ett tidigt skede av skissandet så upptäckte jag mer eller mindre av en slump ett tänkbart anslag till 
mitt projekt; ståvila. Jag stod i köket och lutade mig mot köksstolen med underarmarna och tyckte att 
det kändes skönt och var vilsamt, trots att jag stod upp. Jag började dock inte skissa direkt kring det, 
utan gjorde det först veckan efter. Det blev bl a ett talarstolliknande föremål att luta sig hängande över 
och en ”stå-och-liggamöbel”. Som en förstärkning till denna ståvila så skedde det i samma veva en 
annan slumpmässig upptäckt; jag tyckte mig se ett lövmönster i en gammal mönsterskiss jag tidigare 
ritat. Se Bilaga 4, bild 34 och 35. 
   Efter mina intervjuer, observationer av både resenärer och tågstationsinteriörer, så fortsatte jag att 
skissa på produktidéer. Vid Kalmar tågstation observationerna jag att flera resenärer som väntade 5 – 
10 minuter valde att stå upp och luta sig mot väggarna i väntan på tåget. Dessa observationer 
förstärkte verkligen idén till mitt ståvilakoncept.  
 
Jag omsatte det föreställda lövmönstret till skisser på sittmöbler och grafiska väggdekorationer med 
vilfunktion och klädsel i filt. De organiska sittmöblerna fick fortsätta upp på väggen i samma former 
men då som grafiska ljudabsorbenter i ull som man också kan sitta och luta sig emot genom att flytta 
dit tillhörande sittmöbel. Väggmönstret som jag skissade fram fick mig att associera med 
magnoliaknoppar när det gäller deras former. Detta blev början till skisserna med de organiska 
sittmöblerna och ljudabsorbenterna.  
 
Jag tyckte att ståvilakonceptet var intressant och roligt och kände att jag ville spinna vidare på det. 
Sedermera kombinerade jag idéerna kring ståvilan med lövmönstret som jag ritat och bestämde mig 
ganska snart för att jobba vidare med dessa. Efter att jag kommit fram till att kombinera stå-och-
liggamöbeln med de grafiska väggkuddarna i filt (jag valde bort den tillhörande sittmöbeln), så jag 
övergav den portabla sittpallen med magnet och nåldynemöbeln omgående. Sedan följde en 
utveckling av väggmöbeln genom en längre skissfas i 2D.  
 
Flera intressanta idéer kom fram när det gäller ståvilan, som kombinerat med de grafiska och 
organiska lövmönstren som väggdekorationer och ljudabsorbenter. Just den kombinationen mellan 
väggmöbel och det grafiska mönstret som uppstår när ljudabsorbentskuddarna mångfaldigas längs 
med väggen kändes viktig för mig. Jag övergav lövmönstret så småningom och lät väggkuddarna 
istället bli ”magnoliaknoppar”. 

 
6.7 Användartester med befintliga soffdynor 

 
Som ett led i utvecklandet av produkten gjorde jag användartester i skolan med befintliga saker. Jag 
satte upp en soffdyna, en prydnadskudde och lite tyg i en viss konstellation på väggen och lät folk få 
prova att stå och luta sig mot dem. Den spontana reaktionen hos testpersonerna var att använda den 
höga och smala soffdynan och i viss grad prydnadskudden. Tyget däremot valdes bort av dem som 
testade. Dessa tester gav mig information om bland annat vilken hårdhet kuddarna bör ha.  
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                                Bild 7. Användartester med befintliga soffdynor. 

 
6.8 Användartest med ledad docka och lermodeller i 3D 

 
Jag gjorde 6 stycken små testmodeller med organiska ”magnoliaknoppar” av keramisk lera och 
testade olika poser med en ledad krokigubbe. Det gick lätt att flytta om modellerna på väggen, (som i 
det här fallet bestod av en pappskiva) för att kunna skapa det grafiska mönstret. Men att få till själva 
mönstret var svårt eftersom gubben inte ”kunde vila” på enheterna i de konstellationer och mönster 
som jag ville. Det blev liksom ingen dynamik i det hela, för antingen passade gubben in och mönstret 
kändes fel eller så såg mönstret bra ut men då kunde inte gubben vila så att det passade dess kropp. 
För fler bilder, se bilaga 2. 

 

 
 

                                            Bild 8. Användartest med ledad docka. 

 
6.9 Användartester med ready mades i 3D 

 
Jag gjorde sammanlagt 11 stycken skissmodeller i skala 1:1 och använde mig av befintliga artefakter, 
vilket är allt ifrån kastruller och brödtråg till tidningspapper och Cibatol (ett slags hårt plastskum). 
Dessa ready mades användes för att se hur mycket respektive enhet behöver sticka ut från väggen 



19 

 

samt hur och var de lämpligast bör placeras i förhållande till varandra för att passa människors olika 
längder. Testerna utfördes av sammanlagt fem personer. 
   Resultatet av testerna var att jag fick en del nya förslag till möjliga funktioner och placeringar av 
vilkuddarna på väggen. De här testerna gav mig också vissa i idéer i uppbyggandet av produkten, 
bland annat idéer till hur det grafiska mönstret kan gestaltas; vilka former som är bäst lämpade 
anatomiskt sett för detta ändamål och vilken storlek som passar till vilken tjocklek mm. För fler bilder, 
se bilaga 2. 

 

 
 
                                              Bild 9. Användartest med ready mades. 

 
6.10 Utseendeförslag till produkten ritade av väntande tågresenärer 

 
Som ett led i utvecklandet av produkten lät jag väntande tågresenärer vid Nybro tågstation rita hur de 
skulle kunna tänka sig att vila om de skulle ske ståendes mot en vägg. De fick rita helt fritt kring de 
tankar som dök upp för dem. För bilder och mer information, se bilaga 2. 

 
6.11 Fullskaliga skissmodeller i 2D  

 
Jag fortsatte designprocessen med att göra skissmodeller i skala 1:1. Denna gång användes ett 
blommönster som förlaga, eller rättare sagt kronbladens runda och organiska former. Resultatet blev 
ett 2D-mönster av blått, styvt papper som jag satte upp på brunpapper i föreslagna mönster- 
kompositioner. Det här testet gjordes för att se hur ett mönster kan se ut på väggen i naturlig skala. 
 
Det kändes dock som att jag har fastnat lite grann när det gäller att det måste vara ett upprepande och 
nästan föreställande mönster; exempelvis ovala kronblad eller magnoliaknoppar. Mitt spontana 
intryck av denna typ av mönster var att det var för tillrättalagt och stelt. Detta på grund av att jag 
samtidigt försökte föreställa mig var varje vilkudde bör vara placerad i förhållande till de ställen där 
kroppen kan tänkas behöva avlastning. Det här liknade testet med den ledade dockan, där jag inte fick 
till mönstret som jag ville. Något fattades, men jag visste inte riktigt vad. 
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                                              Bild 10. Fullskaliga skissmodeller av papper. 

 
6.12 Skissfas 2: Bearbetning av detaljer 

 
Som ovan nämnt så tyckte jag att det fattades någonting i kronbladsmönstret. Veckan innan jag 
började utveckla skisserna från skissfas 1, så hade jag i all hast ritat en vägg med ett gatstenliknande 
mönster på. Vid det laget fäste jag ingen större uppmärksamhet vid den skissen. Men när det blev 
dags att jobba fram slututseendet på formerna så fann jag denna skiss mycket intressant och 
utvecklingsbar. Skissen renodlades och omsattes sedan till små testmodeller av Cibatol, med bland 
annat gatstensformerna som ett av förslagen. Se 6.13.  

 
6.13 Små 3D-modeller 

 
Som ett mellanled i detaljskissandet gjorde jag 13 stycken 3D-modeller av Cibatol i skala 1:8 (cirka). 
Magneter fästes på baksidan Cibatolen och sedan sattes de upp på en metallskiva. Detta gjorde jag för 
att få mobila enheter att flytta och testa med lite hur som helst. Visuellt såg det väldigt bra ut, 
eftersom jag använt mig av olika former från designprocessen; närmare bestämt magnoliaknopparna, 
kronbladen, gatstensmönstret och några snirkligare, striktare former som jag designade i samma veva 
som modellerna gjordes.  
   Det var ganska mycket jobb att tillverka modellerna i Cibatol, men det var värt mödan eftersom varje 
enhet blev flyttbara och jag kunde testa olika konstellationer och kombinationer med dem. Jag valde 
efter detta test att gå vidare med gatstensformationerna.  
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                            Bild 11. Små 3D-modeller. 

 
6.14 Fullskaliga testmodeller av Frigolit i 3D 

 
Efter att ha testat med minimodellerna var det dags att gå upp i fullskala. Sammanlagt gjorde jag 8 
stycken fullskalemodeller för att se hur gatstensformerna gjorde sig i verkligheten. Dessa modeller 
testades enbart på en person och detta test det gav mig en tänkbar konstellation av en 
enhetsuppsättning (fem komfortkuddar). Varje enhet kan förekomma i ett mycket varierande antal 
beroende på hur lång väggen är, så kombinationsmöjligheterna blir nästintill oändliga. För fler bilder, 
se bilaga 2. 

 

 
 

                                  Bild 12. Testmodeller i Frigolit. 

 
6.15 Användartester med fullskaliga modeller i 2D   

 
Nästa led i processen var att göra användartester med testpersoner. De fem personerna fick själva 
placera ut 25 (i testet) gatstensliknande enheter gjorda av styv papp, fem stycken av varje form, på det 
sätt som de tyckte kändes bra och på de sätt som de kunde tänka sig att stå mot väggen. Vissa använda 
nästan alla enheter, medan någon annan valde ett fåtal. Olika mönster växte fram beroende på hur 
personerna tänkte sig ståvilan. 
 
Anledningarna till att involvera användarna i designprocessen var dels att få fram ett levande mönster 
där enheterna passar människans kropp anatomiskt i olika kroppsställningar och dels för att få 
akademisk korrekthet i arbetet. För fler bilder och mer information, se bilaga 2. 
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                       Bild 13. Användartester med fullskaliga modeller i 2D. 
 

6.16 Prototyptillverkning 

 
De fem gatstensformerna tillverkades av en stomme i skumgummi som kläddes in med stoppvadd 
runt hela formen för att få en slät yta. På baksidan fästs en 10 mm tjock spånskiva som är till för att 
kunna sätta skruvarna i. Enheterna kläddes till sist in med vadmalstyg i två olika färger; dämpat rött 
och melerat grått. För att få fast dem på väggen användes skruvar.  

 

     
 
Bild 14 och bild 15. Prototyptillverkning. T. v. skumgummiformer, t. h. samma former klädda med stoppvadd. 
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6.17 Materialval, färgval och funktioner i slutprodukten 

 
Stommen i slutprodukten skall bestå av medelhårt skumgummi. Detta kom jag fram till efter att ha 
pratat med en kunnig person på Krusells Partilager i Nybro. Han sade att skumgummi finns i ett antal 
olika hårdheter beroende på vilket användningsområde de har. Skumgummimaterialet som jag har 
valt är till för belastning, så det finns ingen överhängande risk att det blir nedsuttet.   
   De övriga materialen; stoppvadd, vadmal och spånskiva, valdes med två av ledorden i åtanke; 
hållbarhet och användning. Vadmal är ett naturtyg i huvudsak bestående av ull som är väldigt 
slitstarkt och smutsavvisande. Spånskivan är tillverkad av återvunnet trämaterial och är således en 
restprodukt.   
   Komfortkuddarna ska finnas i fem utföranden och är separat och kan fås i det antal som väggen 
kräver. De ska inte komma i paket om fem stycken. Monteringsanvisning medföljer vid första köpet. 
Varje enskild kudde kan också fås i vilken färg som helst av de fem; en viss färg är inte bunden till en 
viss form. Tanken är den att de större och tjockare kuddarna ska sitta längre ner på väggen och de 
mindre och tunnare högre upp. 
   Slutproduktens enheter kommer att finnas i fem olika färger med olika motsatser, ljus - mörk, kall - 
varm och lysande - dov. Färgerna är brunsvart (inte helsvart), ullvit, björnmossa (grön), burgund 
(djup brunröd) och skuggblå. Vill man ha en mer naturnära färgskala kan man välja de brunsvarta och 
ullvita kuddarna. Är man ute efter lite mer färg, så kan man välja de gröna och bruna etc. Jag har 
också en idé om att varje färg både ska finnas som enfärgad och med ett diskret ton i ton- mönster. 
(Finns ej med på bild). 
   Tanken är att man ska kunna kombinera och utesluta de färger man vill, helhetsintrycket ska ändå 
bestå. Alla ska fungera tillsammans och man kan välja dem med hänsyn utifrån väggens färg. Det 
finns en miljömässig hållbarhetstanke när det gäller ullvit och brunsvart; att ta tillvara på fårets 
naturliga pälsfärger och på så sätt slippa infärgningen. 
   Alla delar ska vara enkla att separera från varandra vi återvinning som ett led i hållbarhetsarbetet.  
 

 
 
Bild 16. Färgtest. Fr. v. björnmossa, brunsvart, burgund, ullvit och skuggblå. 

 
När det gäller funktioner, så är det främst upphängningsanordningen jag vill belysa. På baksidan av 
varje kudde, i spånskivan som är 1,5 cm tjock, sitter en fastlimmad centimeterlång skruv (lim på 
skruven vid iskruvning som kan lossas med värme vid borttagning) med en fyrkantig magnet i ena 
änden och som har upphöjda kanter; ”honan”. Väggskruven, som är c:a tio cm lång och gjord för 
betong, hyser i ena änden en magnet som passar in i komfortkuddens magnet. Detta är ”hanen”. När 
de två magneterna väl sammanförts så sitter de så hårt att det krävs kraft för att rubba dem ur sitt läge. 
Själva cylinderdelen på skruvarna är inte magnetiska. 
   Fyrkanterna har den funktionen att det hindrar kudden från att snurra och gör det möjligt att sätta 
enheten i fyra olika lägen på väggen. För att inte kudden ska röra sig i sidled, så sitter honmagneten 
till hälften insänkt i spånskivan; cirka 0,5 cm och omgiven av små stoppklossar. Magneterna ska vara 
starka och tåliga. 
   Avståndet mellan kudden och väggen blir cirka 0,5 cm. Detta för att man ska kunna fatta tag i 
kudden om den mot förmodan skulle behöva bytas ut eller om man vill ändra läge på den. 
    
Komfortkuddarnas storlek varierar mellan cirka 450 mm x 350 mm och 200 mm x 250 mm och är 
oregelbundna i sina former. Tjockleken varierar mellan cirka 40 mm och 130 mm. 
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Bild 17. Skiss som visar väggfästets funktioner. 

 

 

 

7. Resultat 

 
7.1 Det färdiga resultatet 

 
Resultatet blev möbeln Find Your Place som består av fem olika gatstensliknande grundformer för 
väggen som jag har valt att kalla för komfortkuddar. Komfortkuddarnas stomme består av formgjutet 
skumgummi och har ett lager stoppvadd utanpå sig. De är klädda med ylletyget vadmal. På baksidan 
sitter en cm tjock spånskiva som skruvarna fästs i på väggen. 
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Bild 18. Det färdiga resultatet.  
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Bild 19. Funktionsstudie. 
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Bild 20. Produkten i sin kontext. 

 
7.2 Återkoppling till ITK 

 
Jag har haft orden jag skrev på ITK: ns stateboard; andefattigt, industriellt och utestängande i åtanke 
genom projektet och har försökt eliminera dessa intryck av tågstationer generellt i min produkt.  
 
På futureboard stod orden inbjudande, grafiskt och för alla. Att skapa en inbjudande produkt har 
kommit att handla om ombonade och naturnära material. Det grafiska manifesteras i hela möbeln när 
komfortkuddarna mångfaldigas utmed väggen, men även i det tilltänkta diskreta tygmönstret på vissa 
av kuddarna.  
 
När det kommer till shape, colour and material har jag dock inte kunnat följa alla orden; organiskt, 
brun bakgrundsfärg med diverse pasteller som accentfärger och naturmaterial, men min 
slutprodukt lever i viss mån upp till orden organiskt och naturmaterial. 

 
7.3 Återkoppning till de tre ledorden hållbarhet, användning och vardagens 

estetik 

 
Jag har i min prototyp inte kunnat efterleva alla de listade åtgärderna när det gäller hållbarhet. Det 
som jag dock kunnat hålla är: att inte blanda ihop material som sedan inte kan separeras ifrån 
varandra, att till viss del ha obearbetade naturmaterial och att hålla både materialmängden och 
avfallsmängden nere vid framställningen. Men i en framtida produktion så hoppas jag att kunna 
uppfylla fler av mina hållbarhetsmål.  
 
Målet för min produkt är att den ska uppfattas som funktionell i kombination med ett estetiskt värde. 
Jag har även varit inne på att vissa av komfortkuddarna på vilväggen ska vara anpassad för en 
rullstolsburen person i tjocklek och placering. Det hålls genom att den funktionshindrade personen 
kan, utan att behöva resa sig ur stolen, luta sig mot någon av de lågt sittande kuddarna. 
 
Målen för begreppet vardagens estetik var att kuddarna ska slitas med värdighet (vilket 
förhoppningsvis de gör) och att produkten inte ska var trendig utan istället tidlös, vilka har uppfyllts.  
   En annan aspekt av vardagens estetik som blev påtaglig först i min prototyp är betraktelsen av det 
tänkta utrymmet. På håll kan den uppfattas enbart som ett grafiskt mönster som stäcker sig utmed 
väggen, men går man nära så får man förhoppningsvis uppfattningen av en väggmöbel som är till för 
att användas. 
 
I en eventuell framtida produktion av artefakten, så är tanken att alla punkter på vart och ett av 
ledorden ska uppfyllas fullt ut. 
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7.4 Fortsatt arbete  

 
Mitt fortsatta arbete handlar om att efterforska mer kring miljömässigt hållbara och slitstarka 
material, både ur miljösynvinkel och när det handlar om tålighet samt att förfina tekniken i själva 
väggfästet på slutprodukten. 

 
7.5 Reflektion 

 
Mitt intryck av möbeln är att mycket positivt i den bemärkelsen att jag tycker att den är inbjudande, 
konstnärlig, funktionell både för människans kropp och öra (ljudabsorberande), till för alla och 
grafisk på samma gång. Sedan är den också mycket applicerbar, den kan exempelvis passa in på en 
bar, en tandläkarmottagning, en gymnasieskola etc. 
 

 

 

8. Sammanfattning, diskussion och slutsats 

 
Det har krävts en del engagemang för att kunna väva in ledorden på det naturliga sätt som jag tycker 
mig ha gjort i min slutprodukt. Jag känner mig nöjd med min produkt och står för den helt och fullt. 
Förhoppningsvis kan jag någon gång i framtiden få den producerad av något möbelföretag.  
    
Jag har haft stor fördel av att kunna bedriva researchen här omkring utan att behöva åka längre bort 
för att samla information. Alla personer som jag har pratat med, både när det gäller tågresenärer och 
kontakter med personer på företag, har på något sätt varit behjälpliga i att driva arbetet framåt.  
   Det jag lärt mig är bland annat att designprocessen tar sin tid och det går inte att skynda på den. 
Varje moment har varit viktigt för helheten. Det är också viktigt att göra saker i rätt ordning under 
processens gång, annars tenderar arbetet att bli osammanhängande.  
    
Jag kan tänka mig att utveckla konceptet för blinda personer, förutsatt att jag går vidare med i 
produkten i framtiden. Det är en intressant detalj som är väl värd att titta närmare på.  
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Bilaga 1. Intervjuer med resenärer vid Nybro tågstation 

 
Frågor till tågresenärerna: 
 
1. Hur ofta reser du med tåg?  
2. Var reser du vanligtvis?  
3. I vilket ärende reser du vanligtvis?  
4. Hur tidigt innan tågets avgång brukar du infinna dig på stationen?  
5. Vad vill du helst göra när du väntar?  
6. Vad är det första du gör när du får reda på att tåget har blivit försenat?  
7. Vad skulle du vara i behov av för produkt/ting om du tvingas vänta i flera timmar på  
stationen? 

 
 Så här svarade intervjuperson 1, en ensamresande tjej i 15-årsåldern som satt ned på  

               en av bänkarna och knappade på sin mobiltelefon:  
 
1. Reser varje vardag med bussen.  
2 och 3. Väntar på bussen till Åkrahällskolan 
4. Brukar vara på stationen 30 minuter innan skolan börjar.  
5. Skulle sitta och vänta.  
6. Om bussen blir försenad skulle hon ringt och bett någon hämta henne förutsatt att hon befann sig 
på Nybro tågstation.  
7. Hon vet ej vad hon skulle vara i behov av. 

 
 Intervjuperson 2 var en ensamresande kvinna med barnvagn: 

 
1. Reser kanske en gång i halvåret med tåg.  
2 och 3. Skulle till Kalmar för att shoppa.  
4. Brukar vara på stationen cirka 30 minuter innan avgång.  
5. Brukar sitta ned och vänta.  
6. Ta sig hem med buss om det gick.  
7. Mat, tandborste, kudde, filt, kaffe och en bänk.  
 
Det som var bra med den här metoden var att svaren blev okonstlade och jag fick en liten inblick i hur 
människor tänker när de befinner sig i en viss miljö. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/
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Bilaga 2. Bilder från användartester 

 

     

Bild 21 och 22. Tester med ledad docka på lermodeller. 

 

     

Bild 23 och 24. Användartester med ready mades mot vägg. 
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Bild 25 och 26. Användartest med Frigolitmodeller mot vägg. 
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Bild 27, 28, 29 och 30. Användartester med fullskaliga modeller i 2D. Testpersonerna fick  
placera ut de 25 enheterna längs med väggen hur de tyckte såg bra ut och använda så många 
och vilka de ville. 
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Bilaga 3. Bilder till utseendeförslag ritade av väntande 

tågresenärer 

 

 

Bild 31. Jag bad de väntande tågresenärerna att föreställa sig hur de ville att formen på 
väggvilan skulle se ut. Så här blev resultatet.  
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Bilaga 4. Egna skisser 

 

 

Bild 32. Koncept 1; portabel och hopfällbar pall som sätts ihop med magneter  
i hörnen för olika kombinationsmöjligheter. 

 

 
Bild 33. Koncept 2; sittmöbel som liknar en nåldyna. 
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Bild 34. Koncept 3; ståmöbler av olika slag. 

 

 

Bild 35. Koncept 4 (första bildhalvan); flyttbara sittmöbler ihop med ljudabsorbenter i tovad ull på väggen 
som är till för att luta sig emot. 
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Bild 36. Utveckling av koncept 4; upphöjningar i golvet som leder fram till små sittgrupper. 

 

 

 Bild 37. Utveckling av koncept 4; flyttbara sittmöbler med ditmålade märken i golvet som visar på förslag 

 var varje möbel kan placeras. 
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Bild 38. Formskisser kring ståvilan över hur komfortkuddarna kan utformas. 

 

 

Bild 39. Skiss av organisk sittgrupp med ditmålade golvmärken. 
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Bild 40. Skiss av väggmöbel med tillhörande upphöjning i golvet (för blinda personer) samt utseendeförslag till 
den. 

 

 
 
Bild 41. Skiss av mönsterförslag på vägg. 
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Bild 42. Vidareutveckling av komfortkuddarna och dess grafiska och organiska former. 

 

 

Bild 43. Skisser av möjliga sätt att använda väggmöbeln. 
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Bild 44. Formförslag till kuddarna liknande kantiga gatstenar. 
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