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Jag har funderat mycket över vad jag vill få ut av mitt examensprojekt för egen del och har 
kommit fram till att jag i projektet vill summera vad jag har lärt mig under min tid i Pukeberg. 
Det senaste året har mina styrkor och intresseområden som designer börjat utkristallisera sig 
allt tydligare. Att jobba med användarcentrerad design är det absolut mest intressanta området, 
och vilken miljö är mer lämpad för att utveckla detta i än den offentliga miljön. Jag har 
tidigare jobbat med offentlig miljö, men nu vill jag jobba med någonting nytt. Tidigare har jag 
arbetat med sittmöbler i inomhusmiljö. Det föll sig därför naturligt att fundera över den 
offentliga miljön utomhus. 
 
I examensprojektet vill jag jobba med en utmanande miljö som kräver mycket eftertanke och 
research av mig som designer. Jag vill jobba med offentliga möbler eftersom det är en bana 
jag skulle vilja ge mig in på efter examen. Jag tror också att det blir en logisk och bra 
sammanfattning av allt jag lärt mig under mina år på skolan. 
 
Samtidigt är det en stor utmaning. Många saker är helt och hållet nya för mig. Jag har aldrig 
jobbat mot utemiljö i den här omfattningen. Jag kommer behöva sätta mig in i material för 
permanent utomhusplacering. Jag har heller inte arbetat med någon typ av förvaringslösning 
tidigare. 
 
Jag vill lära mig mer om offentlig miljö och bidra till våra gemensamma utrymmen på ett 
praktiskt och estetiskt tilltalande sätt. 
 
Jag har tidigare i en workshop arbetat med geometriska former som grund. Det är ett 
spännande sätt att arbeta och ett bra sätt att generera idéer. Jag kommer använda detta 
arbetssätt i mitt inledande arbete. Möbler med starkt geometriskt uttryck har alltid tilltalat mig 
och förhoppningsvis kan jag applicera detta på min produkt. 
 
Projektidé 
Jag började min problemformulering med att fundera över vad som inte finns i utomhusmiljön. 
Via olika brainstorms funderade jag brett över vad detta kunde innebära. Jag fann att det inte 
existerade platser utomhus där man kan förvara värdesaker. Dessutom skulle en sådan produkt 
både erbjuda konstnärlig frihet och kommersiellt värde. Produktens huvuduppgift är att på ett 
säkert sätt förvara värdesaker som plånbok, mobiltelefon och nycklar. 
 
Jag vill också att produkten tillför något till det offentliga rummet i fråga om färg och form. 
Istället för att arbeta med en ”osynlig produkt”, en produkt som smälter in bakgrunden, så vill 
jag att produkten ska bidra med en spännande estetik. Jag vill på ett effektfullt sätt 
sammanföra konst och funktion. 
 
Syfte 
Förvaringsmöbeln ska vara en lösning på problemet med fickstölder.1 Då jag utgår från 
badstranden som miljö ska produkten mer specifikt lösa förvaringen av exempelvis 
plånböcker, mobiltelefoner och nycklar när användaren går och badar. Många stölder sker på 
sommaren då användaren lämnar sina ägodelar obevakade, helt enkelt för att man inte har 
något alternativ. Det erbjuds idag ingen lösning på detta för människor, vilket gör att man 
behöver vara vaksam, övertala någon i sällskapet att vakta eller gömma sina saker.2 Jag vill 
                                                 
1Skorna blir kassaskåp på stranden, 2012. Trygg Hansa försäkrings AB. 
http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/ (hämtad 2015-02-15) 
2Se upp för tjuven på stranden, 2007. IF skadeförsäkring AB. 
http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/seuppfortjuvenpastranden.aspx (hämtad 2015-02-15) 

http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/
http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/seuppfortjuvenpastranden.aspx
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öka rörligheten hos dessa människor samt deras känsla av trygghet. Badstranden är ett tydligt 
exempel på vart detta skulle behövas. Men jag tror likväl att behovet finns på torg, i parker 
och i anslutning till friluftsområden. I mån av tid kommer jag också att utforska anpassningar 
av min produkt till dessa andra miljöer. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Jag vill försöka leka mycket i projektet genom att jobba med händerna. Det har i mina senaste 
projekt visat sig att jag jobbar som bäst med händerna. Detta kommer jag att göra med små 
skissmodeller i första läget i enkla, lättarbetade material. 
Sedan vill jag producera enkla prototyper i testsyfte för mötet med användarna. 
Till sist hoppas jag att kunna skicka iväg slutprodukten för verklig produktion, men beroende 
på hur min produkt ser ut kanske jag producerar en slutmodell själv. 
 
Jag ska försöka läsa in mig på området, vilket hittills har visat sig vara en utmaning. Samtliga 
böcker jag har hittat har handlat om offentliga rum ur ett arkitektperspektiv gällande 
byggnader, stadsplanering osv. Detta är bra baskunskaper men ingenting jag känner tillför mig 
kunskap. 
 
Jag kommer lära mig nya metoder för användartester, då jag vill lära mig fler sätt att 
undersöka människors behov och reaktioner på. Jag har skaffat mig verktyg för detta. 
 
Avgränsningar 
En av mina avgränsningar i själva projektidén handlar om vad man skulle vilja förvara. I 
början tänkte jag att man skulle förvara även stora saker så som träningsväskor och kubbspel, 
men jag har här valt att avgränsa mig till endast värdesaker. 
 
Mina testgrupper kommer att bestå av andra studenter på skolan. Jag har i tidigare projekt 
involverat icke-designers i tester i ett tidigt skede, men dessa tester blir sällan givande då den 
typen av testperson kräver en slutprodukt för att kunna reagera på ett för mig värdefullt sätt. 
Ofta brister visualiseringsförmågan om inte produkten har slutgiltig form och befinner sig i 
rätt kontext. Jag har dock funnit metoder att undersöka reaktioner hos lekmän, hos vilka jag 
ska utvärdera om jag har något att hämta. Detta sker i sådana fall då en produkt ska utvecklas 
och inte i idégenereringen. 
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RESEARCH 
 
Stölder på stranden 
”– Vi bär med oss mer och mer värdefulla saker till stranden. Många av stölderna sker 
impulsivt. Därför är det viktigt att man hjälps åt på stranden, att man till exempel badar i 
omgångar, säger Caroline Uliana, informationschef på If.”3 Uliana´s kommentar påpekar 
problemet med stölder jag ämnar att hitta en lösning på, samtidigt som hon påvisar bristen på 
lösningar. 
 
På försäkringsbolaget Trygg-Hansa har man iakttagit samma problem. 
”Förra året skedde 1215 stölder vid strandbad och campingplatser i Sverige, enligt statistik 
från Brottsförebyggande rådet. Trots det visar Trygg-Hansas undersökning att 56 procent av 
svenska folket tar med sig värdesaker som plånbok, mobiltelefon och smycken till 
badplatsen.”4 
 

På båda försäkringsbolagen framstår det som att problemet ligger i vad människor tar med sig 
till stranden och en uppfattning om att tillfället gör tjuven. Man föreslår också en rad 
förebyggande 
åtgärder för att minska stölderna som antingen går ut på att människor ska samarbeta och 
vakta värdefulla saker, eller på att inte ta värdesaker med sig överhuvudtaget. 
 
Människor försöker efter bästa förmåga undvika att bli bestulna på stranden. I en 
undersökning som Trygg-Hansa gjort säger 48 % att de ber någon vakta värdesaker när de 
badar, 25 % gömmer sakerna i sina skor, 4% tar med sig saker i en plastpåse och 2% gräver 
ned dem i sanden.5 
Dessutom står man som privatperson själv för kostnaderna i fall av stöld när man går och 
badar. Försäkringsbolagen betalar inte ut någon ersättning om man inte uppfyller vissa 
aktsamhetskrav.6 
  
I en intervju jag gjort med Svenska Stöldskyddsföreningens rådgivningsansvariga Lotta 
Mauritzson7 berättar hon att antalet stölder stadigt ökar. Däremot separerar man inte 
fickstölder på olika platser på Brottsförebyggande Rådet, så det är omöjligt att se i statistiken 
hur det ser ut där. Hon berättar dock att fickstölderna ökar lavinartat under sommaren, vilket 
då skulle kunna antas ha ett samband med vad man tar med sig till stranden. 
 
Mauritzson berättar också om generella säkerhetsaspekter som kan vara bra att tänka på. Hon 
berättar att värdeskåp i det offentliga rummet egentligen inte är särskilt inbrottssäkra, utan 
mer handlar om att användaren undviker att skylta med vad man har. 
 
Hon tycker att man ska placera ett skåp för värdesaker skarpt upplyst och med god insyn, då 
                                                 
3Brottsplats: Stranden, 28 juli 2011 09:15. If skadeförsäkring AB. 
http://www.if.se/web/se/om/nyhetsrummet/pressmeddelanden/pages/brottsplats-stranden.aspx (hämtad 2015-02-
15) 
4Skorna blir kassaskåp på stranden, 2012. Trygg Hansa försäkrings AB. 
http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/ (hämtad 2015-02-15) 
5Skorna blir kassaskåp på stranden, 2012. Trygg Hansa försäkrings AB 
http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/ (hämtad 2015-02-15) 
6Se upp för tjuven på stranden, 2007. IF skadeförsäkring AB. 
http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/seuppfortjuvenpastranden.aspx (hämtad 2015-02-15) 
7 Telefonintervju med Lotta Mauritzson, Svenska stöldskyddsföreningen. (2015-02-24) 

http://www.if.se/web/se/om/nyhetsrummet/pressmeddelanden/pages/brottsplats-stranden.aspx
http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/
http://media.trygghansa.se/skorna-blir-kassaskap-pa-stranden/
http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/seuppfortjuvenpastranden.aspx
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risken för tjuven att bli upptäckt fungerar avskräckande. Hon vill gärna att man har 
övervakningskameror på platsen också. Att sätta låset högt upp, över brösthöjd på människor 
gör det svårare vid själva uppbrytandet. 
 
Liknande produkter på marknaden 
Det finns egentligen ingenting som uppfyller alla de kriterier jag har ställt upp på min produkt. 
Det finns liknande lösningar för inomhusmiljö, men så vitt jag kan förstå inte ett enda skåp för 
utomhusbruk. Jag har därför tittat på vad som finns för offentlig miljö inomhus, och då främst 
vad som finns på tågstationer. Det man kan se här är myntlås eller bemannade 
förvaringslösningar, där en anställd låser in sakerna åt en. Myntlåsen ger dig oftast en nyckel i 
gengäld för ditt mynt, vilket kan kännas okej istället för att man ska bära en tung resväska. 
Men strandens behov är väldigt annorlunda från tågstationens. 
 
I simhallar har jag också noterat att man ibland har värdeskåp för att låsa in ombyten, 
duschtvålar och värdesaker. Ett företag säljer ett vattentätt skåp8 vilket jag behöver utforska 
närmare. Frågan är om man vill ha ett helt tätt skåp i utemiljön, ventilation kan vara 
nödvändigt för att inte skåpet ska riskera att stänga in vatten, bakterier och dålig lukt. 

 
En ny lösning på problemet är små dolda fack att lägga värdesaker i, som inhandlas av 
användaren själv och tas med till stranden. Ett exempel på den typen av produkt är ”Beach 
Vault”9, en skruvformad gömma som borras ned i sanden och göms under handduken. 

 
 
Lås 
 
Låset är en annan central del av min produkt. Jag har tittat på de olika lösningar som finns på 
marknaden och efter mycket om och men beslutat att hänglås med kod är det absolut bästa 
sättet. De lösningar jag har utvärderat och kasserat, åtminstone i strandmiljö, är som följer. 
                                                 
8http://www.shelvingstore.co.uk/d-four-door-waterproof-lockers.htm 
9https://www.kickstarter.com/projects/911363456/conceal-your-valuables-relax-with-the-beach-vault 
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Låsa med mobiltelefon/NFC. Denna lösning är inte tillräckligt utbredd i dagsläget för att det 
ska vara praktiskt för användarna. Iphone har i dagsläget inte denna teknik, vilket skulle 
utesluta alla användare med Iphone. Dessutom har den ett ännu mer grundläggande problem, 
att skåpet är till för att bland annat låsa in mobiltelefoner i. Således skulle skåpet vara 
oanvändbart om man ville låsa in telefonen. 
Myntlås med nyckel. En enkel och accepterad lösning som finns på gott om ställen. Det första 
problemet med denna lösning är att det finns stor risk att sand skulle blåsa in i låset och 
förstöra det, alternativt kräva frekvent underhåll. Jag tycker inte heller att det är en speciellt 
praktisk lösning, eftersom man då behöver hålla koll på en nyckel under sin strandvistelse och 
det finns stor risk för att man ska tappa den i sand eller vatten.  
Kodlås med myntbetalning. Denna lösning är inte särskilt utbredd i Sverige, men finns i 
många andra länder. Det är en smidig lösning där användaren efter att ha betalat ställer in sin 
egen kod vid varje tillfälle. Man har då möjlighet att ställa in en kod som man inte glömmer 
och man behöver inte bära någon nyckel med sig.  
 
Efter att ha uteslutit alla dessa lösningar, har jag kommit fram till att ett hänglås med kodlås är 
den bästa lösningen för två av mina stakeholders. Dels kan ägaren (Böda Sand) sälja 
tillhörande lås, för att säkerställa att den obetänksamma inte tar med ett vanligt nyckellås. 
Denna försäljning blir en ytterligare inkomst för dem. För användaren innebär det att de inte 
behöver krångla med ny teknik eller nycklar. Dessutom är det ett väl känt system för dem. 
Exempelvis vissa simhallar gör på detta vis med sina omklädningsrum. 
 
 
Alexander Calder 
I min inledande estetiska research har jag valt att titta på konstnären Alexander Calder. En 
möjlig väg att gå med min möbel, för att komma bort från de uppenbara förvaringslösningarna 
i kuber, är att tänka utanför ramarna. Alexander Calder har skapat inspirerande mobiler, 
grafiska verk och skulpturer som jag tänker kan hjälpa mig att leda in en naturligt statisk 
möbel på ett mer dynamiskt spår. Calder jobbar med tre viktiga aspekter av mitt projekt i sin 
konst, där jag tror mig ha något att hämta; offentlig miljö, former med mycket rörelse och 
starka färger. 
 
Att jobba med utemiljö ger stora möjligheter att fokusera på spännande och livgivande 
mellanrumsformer, någonting man kan se i Calders skulpturer. De är inte bara intressanta i sig 
själva, utan agerar också som en kommentar på omgivningen de står i. Calder har enligt mig 
verkligen lyckats tillföra liv och rörelse till miljön där skulpturerna står. Även om min produkt 
inte kommer vara lika mycket konst som Calders verk, har studerandet av hans skulpturer gett 
mig en känsla för hur jag vill att produkten ska samspela med sin miljö. 

        Fig.1: La grande Vitesse, 1969.               Fig.2: Four arches,1973. 
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    Fig.3: Grand Crinkly, 1971.             Fig.4: Ordinary, 1969. 
 
I en film om Calder10  beskrivs han som ”en luftskulptör”, vilket är en stor del av att jobba 
med den offentliga miljön. Det är enligt mig absolut nödvändigt att arbeta med rummet och 
tomrummet för att kunna uppnå en känsla av rörelse i ett statiskt objekt. Calder beskriver 
också som flyktigast hur han arbetar med färg i sina skulpturer. Han börjar med svart och vitt 
och lägger sedan på rött, en färg han säger sig älska. Färgen röd återkommer i samtliga 
skulpturer ovan och ger ett kraftfullt uttryck. Jag uppskattar också rött, särskilt i offentlig 
miljö. Trots sin skarpa och dramatiska karaktär,  kan rött användas utan att provocera på fel 
sätt. 
 
 
 
Form på stranden 
Fredagen den 6/3 for jag till Böda Sand för att intervjua vad som skulle vara en av mina 
stakeholders om jag satte mitt projekt i produktion. Jag träffade Martin Barkevall som 
berättade om deras område och om själva verksamheten. En av de saker som kom upp vid vårt 
samtal var att de påbörjat ett arbete som ska få gästerna att sprida ut sig mer längs 
strandremsan. Jag hade också möjlighet att gå omkring och känna på omgivningen. Av andra 
foton online att döma, ser det väldigt annorlunda ut på sommaren. Jag kommer dit en kall och 
regnig dag i början av mars, och det är tydligt att området inte är i sin fulla prakt. Men trots 
detta gjorde jag en del intressanta iakttagelser. 

                                                 
10 Caulder:Sculptor of air, 25/11 2011 
http://youtu.be/srdBUm3W8kk (hämtad 2015-02-17) 

http://youtu.be/srdBUm3W8kk
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En helt ny företeelse som jag inte hade övervägt var att min testmiljö Böda Sand bestod av så 
kallad flygsand. Flygsand är fin till mellangrov sand som bildar dyner och med vindens hjälp 
blåser omkring mer än vanlig sand.11 Detta resulterar i Bödas fall i att det bildas sanddyner på 
stranden och att sand blåser in på området. Martin berättade att sanden både är deras 
välsignelse och stora olycka. Stranden är ju det som lockar besökare till Böda, men ställer till 
mycket problem också. Det är ett ständigt arbete att hålla sanden borta från ställen där den 
inte ska vara. Bland annat berättade Martin att de varje år måste byta alla lås i byggnaderna 
eftersom mekanismerna fylls med sand och man inte kan vrida runt nyckeln. Redan under 
säsongen börjar låsen kärva.   

 
Sanddynerna rör sig ibland upp till en meter i veckan berättar Martin. De får inte göra 
speciellt mycket med miljön på stranden, eftersom den är en skyddad miljö. Särskilt känslig är 
den sandrika miljön här, som det finns särskilda projekt för att skydda.12Martin berättar att 
de ”puttar lite” på dynerna med sin grävmaskiner, men inte mycket mer än så. Detta för att 
hålla borta sanden från byggnader och gångar. Att gräva bort dem helt är däremot något de 
varken får eller vill göra, då dessa fungerar som solstolar och vindskydd till badgästerna. 

 
All denna rörelse skapar intressanta former i sanden. Bara den minsta snäcka bildar en 
formation av sand. Särskilt tydligt är detta kring de soptunnor som campingen placerat ut. De 

                                                 
11www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/.../Sv/.../faktablad-flygsand.pdf 
12http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/vaxter-och-djur/projekt/life-

sandmarker/Pages/default.aspx 
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cylindriska kärlen går 2,5 m ned i marken och endast en liten bit sticker upp. 

 
 
Strandremsans form är väldigt inspirerande. Böda ligger i en två mil lång bukt, och svänger 
således. Detta ger stora möjligheter för att ställa ut flera produkter längsmed stranden som kan 
samspela med varandra på ett effektfullt sätt. Den strandremsa som tillhör campingen är 2 km. 

 
Richard Serra – Corten stål 
Att arbeta med stranden som miljö innebär oundvikligen att man måste ta hänsyn till ett hårt 
slitage. Stranden jag arbetar mot ligger mot havet, vilket innebär bland annat vågstänk, hårda 
vindar och sand. Slitage är oundvikligt. Detta leder mig till att tänka på material vars charm 
kommer med åldern. Corten stål är ett exempel på ett sådant material. Det är från början 
mörkt svart men har efter ca 8-10 år är det brunt av rost och förblir så under sin livstid. Detta 
på grund av den oxidationsprocess som finns hos stålet. 
 
En konstnär som har dragit nytta av materialets åldrande är den omdebatterade Richard Serra, 
som har placerat ut stora abstrakta skulpturer av Corten stål i det offentliga rummet. Hans 
minimalistiska skulpturer skapar också interaktion mellan betraktaren, skulpturen och rummet, 
en önskvärd aspekt hos mitt projekt.13 Han jobbar med avskalad form, industriella material 
och i stor skala. 
 
Värt att notera om hans skulpturer är att de sällan mottagits med värme, särskilt illa har man 
tyckt om hans skulpturer i USA, där man till och med efter en lång tvist monterade ned 
skulpturen ”Tilted Arc”. Han tar numera få uppdrag i USA då han har tagit nedmonteringen av 
                                                 
13 MoMA http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/14 
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hans skulptur som ett angrepp på hans yttrandefrihet som konstnär.14 Det är min åsikt att hans 
materialval är anledningen till just detta. Man har negativa associationer till rost, det har 
traditionellt vart ett problem som behöver lösas, något man måste motverka och som förstör 
till exempel delar på en bil. 

 
Cortenstålet används i många sammanhang just för sin varma roströda patina och sin 
hållbarhet i utomhusmiljö. Det fungerar fint som komplementfärg till blå, grå och gröna 
naturfärger, utan att bidra med en överdriven kulörthet. Det är dessutom ett tåligt material. 
Man behöver inte behandla cortenstålet eftersom patinan fungerar som ett fullgott skydd mot 
väder och vind.15 
 
Enligt mig vore det ett perfekt material att jobba med för syftet, både ur slitage- och 
säkerhetssynpunkt. Patinan ligger också färgmässigt bra till för att passa till det jag vill ha den 
till. Min oro med materialet är att köpare och användare ska se rosten som något negativt, att 
de ska tycka att det ser trasigt, slitet och skräpigt ut. Det är en aspekt som tål att funderas på, 
för det kanske är möjligt att skapa former eller ytor som erbjuder mönster eller liknande som 
tydliggör för människor att det ska se ut på det här sättet, och att det är vackert på samma sätt 
som det slitna träet hos drivved är vackert. 
 

                                                 
14http://www.nytimes.com/1989/10/08/magazine/our-most-notorious-sculptor.html 
15Manufacturing processes for design professionals, 2007, Rob Thompson. Thames & Hudson. S 449-450. 

Illustration 1: Tilted Arc, Richard Serra. Illustration 2: Fulcrum, 
Richard Serra. 
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Något jag lagt märke till i de skulpturer och produkter som gjorts i Cortenstål är att man bara 
producerar saker i plan eller skivor. Detta gjorde mig nyfiken på hur det fungerar med 
produktionen. Det kan ju vara så att det finns begränsningar i produktionen som jag behöver  
ta hänsyn till i mitt skissarbete. Jag har inte jobbat speciellt mycket med metall innan så det är 
viktigt att jag gör min research. 
 
I en skrift utgiven av Stålguiden får jag en hel del viktig information. Till exempel måste man 
på grund av metallens reaktivitet använda skruvar i samma material eller bädda in dem i 
gummi för att inte orsaka oönskade reaktioner. 
 
Vatten och fukt finns det gott om i min valda miljö. Det behöver också tas hänsyn till. Man får 
inte bygga så att vatten samlas, utan måste ledas bort. Vatten på ytan ger den fina patina man 
vill åt, men metallen måste få torka ut mellan gångerna. 
 
Corten är stål legerat med lite koppar, vilket ger den sin patina, men kan också vara legerat 
med krom, nickel och fosfor. Det används till containers, brokonstruktioner och 
processutrustningar traditionellt, men på senare tid har man även börjat använda det till 
husfasader och skulpturer. På Under de fösta två åren rinner det med en del rost i regnvattnet, 
som kan påverka andra material. Men eftersom sanden blåser omkring hela tiden, ser jag inte 
att detta skulle vara ett problem just på stranden. Eventuell missfärgning i sanden kommer 
helt enkelt blåsa bort. 
 
Corten är också ett väldigt tungt material, en dm3 väger 7,85 kg vilket såklart är mindre bra 
vid frakt och hantering, men hjälper till att stöldsäkra produkten, särskilt om jag skulle vilja 
göra separata förvaringsboxar. 
 
Färg på stranden 
En av frågeställningarna jag måste arbeta med är färg. Inledningsvis har jag velat jobba med 
kulörta färger. En pigg färg kan tillföra ett överraskningsmoment och vara intressant som 
accent. Samtidigt vill jag ha färg för att jag personligen uppskattar möbler som inte skäms för 
sig, möbler som tar plats. Som blivande kvinnlig designer känns detta också som en parallell 
till min egen roll i arbetslivet. Ska jag arbeta med sobra färger och eleganta former, eller ska 
jag våga ta plats och kräva att bli sedd. 
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I min projektbeskrivning har jag definierat stränder som huvudmiljö, men också velat jobba 
mot parker, torg och köpcentra. I de tre underkategorierna tycker jag att det finns större 
utrymme för att använda en avvikande färg. Men när det kommer till stränder, som besitter sin 
egen skönhet, så är jag orolig att färgen ska bli ett ”övergrepp” på den naturliga miljön. Min 
ursprungliga tanke var att använda en kulört, närmast neonaktig färg till min produkt om det 
var möjligt. Hittills i mina utforskningar tycker jag inte att den tanken är förenlig med den 
miljö jag har valt. Jag vill ju att min produkt ska vara ett uppskattat tillskott till strandmiljön, 
inte en provokation. 
 
När jag släppt idén om den bjärta färgen var ett naturligt nästa steg att fundera på kulörta 
färger som samspelar med den befintliga färgpaletten i miljön. Skisserna blev sandfärgade, blå, 
violetta och gröna. Genom att snabbt jämföra de färger jag skissat på med foton av olika 
stränder, insåg jag att även dessa färger var fel. Det är lätt att förföras av de kulörta färgerna, 
särskilt när man bara behöver se dem mot ett vitt papper. 
 
Färgen är en viktig aspekt när jag ska ställa ut min produkt också. Jag har tittat mycket på 
utställningar, och många gånger är just färg en intresseväckare och någonting som får 
människors uppmärksamhet för att sedan vidare studera produkten. Färgen gör enligt mig 
också att man minns produkten bättre efteråt. 
 
Hur förenar jag dessa två aspekter? Gör jag en produkt som kommer i två olika utföranden, en 
showroom-produkt och en mer nedtonad produkt för kommersiellt bruk? Gör jag produkten i 
ett antal valfria färger eller använder jag en noga utvald palett eller till och med en enda färg? 
Jag tror att mina studier av Böda camping kommer att ge mig mer insikt i detta. 
 
Någonting som är viktigt förutom själva färgskalan i miljön är det faktum att ljuset utomhus 
är annorlunda från ljuset inomhus. Färger utomhus har i en undersökning visat sig uppfattas 
som mindre svartaktiga och mer kulörta än de egentligen är.16 Det är därför av stor vikt att jag 
inte bara testar mina färger på skissbordet utan att jag också tar ut dem och tittar på dem. 
 
Med tanke på att jag kommer göra mindre möbler att placera på flera ställen efter stranden, 
påverkas också uppfattningen av färgen. Ju längre bort längs stranden objektet står, desto 
vagare blir färgens egenskaper.17 Författarna beskriver också de gemensamma faktorer man 
kan se i de flesta svenska naturpaletter, där svag kulörthet, liten ljushet, viss gulhet samt 
typiska samvariationer mellan olika färgegenskaper är det vanligaste. 
 
Efter besöket på Böda Sand har jag kommit till insikten att inte använda starka färger. Jag har 
också upptäckt att förhållanden på stranden kommer göra det mycket opraktiskt att ta fram en 
lackad produkt, på grund av det ständigt pågående slitaget från sand och vatten. Färgarbetet 
kommer snarast att baseras på de inneboende färgerna i de material jag väljer. 
 
Resultat av research 
 
Efter att i min research ha utforskat de flesta olika vinklar på min produkt, känner jag mig 
redo att ta fram en produkt. Vad det gäller färg så har jag sett att jag behöver använda färger 
som smälter in bra i miljön, och inte en så kulört färg som jag inledningsvis ville. Jag är 
                                                 
16Utvändig färgsättning, Fridell Anter, Karin; Kristina Enberg. Berlings tryckeri, Arlöv 1997. Kap 2, s 40. 
 
17Utvändig färgsättning, Fridell Anter, Karin; Kristina Enberg. Berlings tryckeri, Arlöv 1997. Kap 2, s 41. 
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övertygad om att jag kan ge min produkt ett tilltalande uttryck utan att tvinga på den naturligt 
vackra miljön en överdrivet kulört färg. 
 
Jag har också sett att Cortenstål kan vara ett lämpligt material, eftersom det lever tillsammans 
med miljön på ett sätt som matchar den redan befintliga utsmyckningen med åldrat trä. Väljer 
jag detta material finns det en del saker att tänka på, som hur det produceras, vilka andra 
material det kombineras med, och olika begränsningar i utformningen som att inte skapa 
vattenansamlingar. Principen med ett material som åldras medvetet är någonting jag kommer 
att hålla fast vid, oavsett om jag gör produkten i Cortenstål eller något annat material. 
 
Att titta på skulptörerna Alexander Calder och Richard Serra har vart ett bra sätt att inspireras 
i mitt formarbete. Det har gett mycket nya infallsvinklar och inspiration. Båda har jobbat i 
stort format dock, något som jag tror har färgat mitt skissande på ett opraktiskt sätt. Jag 
behöver jobba i mindre skala än de har gjort. Särskilt Calders skulpturer har givit mig en bra 
känsla för hur jag ska arbeta med rummet och luften. 
 
Mina efterforskningar om lås gav mig vad jag anser vara det bästa alternativet ur 
användarsynpunkt, inbygda kodlås. Tyvärr har flygsanden, som var ett oväntat problem, näst 
intill uteslutit denna lösning och återigen fört in mig på spåret med hänglås. Även dessa finns 
ju med koder, så att man slipper bära med sig nyckel. Kanske behöver jag designa även dessa. 
 
Hos både Böda Sand och Stöldskyddsföreningen har jag fått bekräftat att jag är på rätt spår 
eftersom de ser ökade stölder och en frånvaro av lösningar på problemet. De få lösningar som 
finns ska finansieras av användaren själv, vilket inte är mitt mål. Min lösning ska vara 
platsbunden och erbjudas dem. Samtidigt kan de fungera som en inkomstkälla för köparen 
som ställer dit den och står för det stora inköpet. 
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GENOMFÖRANDE 
Inledningsvis har jag skissat på tre olika koncept, som alla ska uppfylla samma funktion men 
på så olika sätt som möjligt. Jag vet sedan tidigare projekt att detta är en bra plats att börja på, 
eftersom man då tvingar sig själv att inledningsvis arbeta på idéer som man annars bara hade 
släppt. Dessa koncept tog jag sedan med mig till konceptredovisning med hela klassen och 
handledarna för att få feedback och brainstorma kring de olika idéerna. 
 
Stakeholders 
Eftersom mitt valda område är offentlig miljö har jag funderat över vilka stakeholders jag 
behöver ta hänsyn till i projektet. Man skulle kunna dela in mina stakeholders i tre grupper; 
Användare, oönskade användare och produktion/ägare. Dessa grupper har också olika behov 
som kan vara viktiga att ta hänsyn till i designprocessen. I gruppen användare ingår 
exempelvis ensamma badgäster, heldagsbesökare, barn, äldre, långliggare på campingen, 
tonårsgäng och grillsällskap. Dessa har behov som är relaterade till en viss typ av problem, 
som att behöva vakta handdukarna, att inte kunna slappna av, att tappa bort saker eller att bli 
bestulna. Gruppen med produktion/ägare består av producenterna av möbeln, 
transportpersonal, de som installerar möbeln samt i det här fallet Böda Sand som köper in och 
underhåller möbeln. Den oönskade användaren är viktig att ta med i beräkningarna men beter 
sig inte på det bästa sättet för produktens skull. Det kan handla om berusade personer som 
rycker i gångjärn, hemlösa som permanent ockuperar skåpen, barn som försöker klättra på 
produkten eller en busåkande fyrhjulingsförare som krockar med den.  
 
Koncept 1. En cylinder i transparent plast där de olika värdefacken syns som mindre cylindrar. 
Man kommer åt sina saker genom att fälla ned en lucka. På cylinderns topp finns en form som 
gynnar avrinning av vatten eller snö. Då ett skåp är upptaget lyser det led-dioder inuti facket 
som färgar den opaka plasten röd. När ingen använder skåpet lyser istället dioderna grönt. 
Detta gör att hela cylindern har ett sken som framför allt blir effektfullt då solen går ned. Att 
det lyser ska både ha en wow-effekt hos betraktarna men också avskräcka tjuvar från att bryta 
sig in. På varje skåp sitter ett myntlås som kioskägare eller annan närliggande affärsidkare 
tömmer. De får pengarna de tjänar mot att underhålla skåpen då och då. 
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Koncept 2. Bygger på ett modulsystem där varje fack är en kub. Dessa kan då byggas upp i 
olika konstellationer som passar i varje omgivning. Man skulle också kunna bygga upp dem 
runt ett tomrum och på så sätt skapa ett bås för ombyte för den blyge. 
Kuberna skulle ha en öppningsmekanism som såg ut som låsfunktionen på ett kassaskåp för 
att öka känslan av säker förvaring. Jag tänker också att man skulle göra kuber i olika färger 
som skulle kunna anpassas efter miljön eller vilken färgskala som tilltalar en. För att föra in 
idén om dag och natt så är vissa av kuberna tänkta att vara opaka med belysning inuti. Detta 
skulle också kunna avskräcka från inbrott. 
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Koncept 3 
Det här konceptet är tänkt att vara det mest skulpturala av de tre. Här är form och uttryck 
väldigt extrema och den sticker ut mycket i miljön. Den är inspirerad av rönnträd och 
använder sig av det oändliga höjdutrymmet utomhusmiljön erbjuder. Förvaringssfärerna 
hänger i klasar och har ett mer klassiskt lås med mässingsnyckel. Det är tänkt att få 
användaren att tänka på sagor och skatter, och på så sätt inspirera till att hålla rätt på 
den ”värdefulla” nyckeln. Stammen är gjord i polerad koppar och på stålvajrar hänger de 
runda förvarings-sfärerna i plast. Produkten är gjord för att vara uppseendeväckande snarare 
än att smälta in i miljön. 
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Koncept 4 
Fjärde konceptet har utgått från en geometrisk form som går att bygga som moduler. Jag 
testade att göra en form med en motsatsform, som passar i varandra men också går att dela i 
två. På så sätt skulle man få två typer av skåp i samma modul. De lite större kan man använda 
till handdukar, picknick eller mer skrymmande saker, medan de mindre bara har plats för 
värdesaker. På så sätt erbjuds användaren två olika alternativ och man kan tillgodose fler än 
ett behov. Jag skissade också upp en konstellation som skulle kunna fungera som bänk men 
jag anser att det också finns möjlighet att utveckla konceptet till att fylla andra behov. Som lås 
har jag använt ett hänglås, eftersom det är en av allmänheten redan känd lösning. Det gör det 
enkelt för en användare att acceptera låset. För att man ska kunna komma ihåg vilket skåp 
man har låst in sina saker i har jag tänkt numrera dem med träbokstäver, som ger en taktil 
accent till all färgglad metall. 
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Skissprocess 
Efter att ha undersökt Cortenstål som material började jag skissa på 
olika lösningar för detta. Jag använde konceptet med Rönnträd som 
inspiration, men istället för att hänga sfärer från ett träd så ställde jag 
dem på stolpar, ett uttryck som med enkla medel blev väldigt 
effektfullt.  
 
Jag testade att göra en lucka som genom en vridrörelse eller att lyfta 
på ett lock blottade kodlösningen med myntinkast. De olika sfärerna 
ska ställas upp asymmetriskt för en organisk känsla.  
 
Jag testade också att göra en CAD-rendering av ett klot för att se hur 
det skulle kännas i rätt miljö.  
 

 
 
Det slog mig sedan att det kunde bli dyrt att producera separata 
stolpar till varje klot, varpå jag började testa olika sammansättningar 
av klot och stolpar. Jag ville inte förlora den organiska känslan av den 
första skissen.  
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Jag testade också en mängd olika produkter där jag hade adderat en funktion till. Bland annat 
vävde jag in bänkar, krokar och möjligheter i förvaringssfärerna.  

 

 
Det fanns dock ett problem med detta, och det är Cortenstålets rost. Corten är väldigt reaktivt 
och är problematiskt att kombinera med andra material. Reaktiviteten gör att det är säkrast att 
kombinera det med inga eller få utvalda andra material. 
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Eftersom Corten säljs i plåt eller ämnesrör insåg jag att jag skulle behöva jobba med en form 
som inte är dubbelkrökt om jag skulle slippa gjuta min produkt. Trots att jag valt ett ganska 
konstinriktat projekt vill jag att det ska vara möjligt att producera industriellt. Jag började 
därför titta på cylindriska former och liknande. 
 
 
Jag testade också att göra helt plana ytor, men kände genast att jag tappade det organiska 
uttryck jag var ute efter. Om jag kunde lyckas göra en organisk form med detta levande 
material skulle det vara absolut mest passande på min tänkta kund Böda Sand.  
 
 

Efter att ha slagits ett bra tag med min produkt och hur jag 
skulle få den att fungera, började jag fundera över det 
faktum att det kanske inte var en önskvärd lösning ur mina 
användares perspektiv. Som tidigare beskrivet väcker rost 
ibland starka känslor hos människor och jag beslutade mig 
för att risken att de inte skulle vilja lägga sina värdefulla 
saker på en rostig yta eller hänga sina badlakan på en rostig 
krok var för stor. Det var dags att överväga andra material. 
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Jag övervägde också kort att följa byggnaderna på Böda Sand när det gäller materialvalet, och 
tillverka min produkt i trä. Men de tekniska kraven på min produkt gjorde att jag snabbt 
kunde lämna den idén. 
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Jag började fundera över andra material som var tillräckligt tåliga för att ersätta Cortenstålet 
och kom att tänka på aluminium. Min oro efter att ha skissat upp den här bilden var att det 
skulle vara en för kall färg för den miljö jag tänkt mig. Efter att ha konsulterat med 
aluminiumproducenten SAPA i Vetlanda18 fick jag dock reda på att man kan anodisera 
aluminium så att det blir mer beständigt mot väder och vind, och man kan också färga 
aluminiumet med hjälp av detta. Jag gick därför vidare med detta.  

Jag försökte återskapa min tidigare klotform också som en form med helt plana ytor. Att 
använda plana ytor hjälper mig inte bara i produktionen av själva facket, men underlättar 
också installationen av någon typ av lucka eller öppning.  
 
Jag ville ifrågasätta mitt eget antagande om att en stolpe var det självklara valet för att hålla 
förvaringsenheten uppe. Med tänket kring att hålla mig till ämnesrör och plåtar i åtanke 
skissade jag på några spiraliska stommar. Tanken här var att få produkten producerad i samma 
material, men också att införa en rörelse. På samma sätt som vassen vajar i vinden skulle 
denna produkt kunna vaja fram och tillbaka, men ändå vara stabil.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Mailkonversation, Mats Sixtensson, produktutveckling, Sapa Teknikcenter.(2015-04-27) 
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Jag började nu tänka att jag kanske överkomplicerade de enskilda formerna. Självklart är det 
viktigt att utforska de enskilda formerna, men genom att sätta ihop dem till moduler som jag 
tidigare tänkt, kan man med mycket små medel skapa kraftfulla uttryck. Eftersom jag hela 

tiden arbetat med runda former låg det nära 
till hands att utforska olika konstellationer 
av cylindrar. 
 
När jag nu bestämt detta så kunde jag börja 
fundera på hur locket faktiskt skulle fungera, 
och hur jag skulle kunna få det att fungera 
tillsammans med den låslösning jag valt.  
Dels tänkte jag att jag skulle kunna göra en 
låda som låses fast när den innehåller 
värdesaker. Detta skulle då göra hänglås 
möjligt, vilket vore den lösning som är 
mest ”MAYA”.  
 
Ett annat alternativ som jag tidigare 
utforskat med den runda cortenformen är att 
ha en lucka som täcker över framsidan på 
förvaringsvolymen. Det skulle möjliggöra 
att använda kodlåset med myntbetalning 
trots det tuffa klimatet med sand och 
saltvatten. Om jag har ett lock som inte har 
någon låshälla behöver jag också fundera på 
utformningen av handtag, för att 
skyddsluckan ska gå att lyfta. Jag såg också 
när jag skissade på detta att jag kommer få 
svårt att fästa gångjärn eller liknande om jag 
inte har någon rak yta att göra det på. 
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För att kunna snabbt skissa på olika uttryck med små förändringar, 
bestämde jag mig för att fortsätta mitt skissarbete i Solid Works, där jag 
lätt kan replikera enstaka former till mer komplexa moduler.  
 
Det första testet gjorde jag med en enstaka cylindrisk form på en stolpe, 
som jag sedan utvecklade till ett sorts abstraherat träd. Tanken är att man 
ska kunna variera möbeln beroende på de behov som finns och på de 
behov man vill skapa.  

 
Det kom som tidigare beskrivet upp i intervjun med 
Böda Sands ägare19, att man hade en önskan att få 
gästerna att sprida ut sig mer längs strandremsan. Det 
kunde kanske vara en bidragande faktor att uppnå detta 
mål om man kunde ställa kluster av förvaringsfack 
längre bort från centrum. På så sätt skulle man kunna 
locka badare nedåt stranden.  
 
Jag utvecklade den ensamma cylindern till en modul och 

satte stolpen i mitten. På det sättet kan man få ett fack på var sida och på så vis få maximalt 
antal förvaringsenheter per stolpe. 

Jag testade samtidigt att göra ett fotomontage av de enskilda enheternas placering i miljön, 
eftersom produkten inte ger mycket bild av resultatet som enskild rendering.   
Eftersom jag tidigare testat utrymmet som krävs för att förvara värdesaker i och skaffat mig 
en ungefärlig uppfattning om hur stort det behöver vara, men inte satt några exakta mått, 
bestämde jag mig för att göra en ritning i skala 1:1 innan jag gick vidare. Så fort jag fick upp 
det i verklig storlek kunde jag se att utrymmet var alldeles för litet för att göra två fack av. Det 
                                                 
19 Intervju med Martin Barkevall, Böda Sand. 
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tycktes mig också vara en något opraktisk form, med tanke på att de flesta värdesaker är av 
platt karaktär.  

Jag gick tillbaka till Solid Works och testade lite 
fler konstellationer av cylindrar, men även en 
modul med tillplattade cylindrar. Dessa gav ett 
helt annat uttryck. Innan jag var villig att lämna 
idén med cylindern ville jag testa modulen i olika 
utföranden.  
 
Det här är ett test jag gjorde med ovalt formade 
fack som roterats i olika riktningar. Till vänster en 
modul med identiska fack och till höger en modul 
där facken har fyra nyanser av grått.  
 

  
När jag bestämt att förvaringen skulle hålla värdesaker och inte 
en massa stora saker, fick jag fundera över hur stort varje fack 
skulle vara. Jag inte ville ge intryck av att skåpet rymmer mer 
än det gör, eftersom det riskerar att skapa förväntningar hos 
användaren som produkten sedan inte möta. Det var därför 
viktigt att de inte upplevdes som för stora.  
 
Samtidigt anser jag att det är viktigt att skåpen har en viss 
marginal. Kanske vill flera i familjen lägga in saker i samma 
skåp, kanske vill någon förvara hela handväskan inlåst och 
kanske någon vill förvara en extra baddräkt där. Dessutom 
varierar olika värdesaker i storlek. 

 
Det bästa sättet att testa storleken på var därför att välja vilka 
saker som skulle förvaras i produkten och sedan testa med 
pappersmodeller hur mycket som får plats, så detta var vad jag 
gjorde. Med hjälp av plånböcker, mobiltelefoner, snusdosor och 
annat testade jag vad jag kunde få in i olika stora utrymmen, för 
att ge mig en ungefärlig uppfattning om hur stor produkten jag 
arbetar med kommer att bli. Detta är också avgörande för det 
estetiska arbetet eftersom det påverkar proportionerna mellan de 
olika elementen på produkten. 

 
 
Eftersom jag ännu inte beslutat hur toppen av modulen och röret ska 
se ut har jag endast lämnat ett hål där. Det här exemplet har jag färgat 
efter en nyans som våt sand.  
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Jag har i min research reflekterat över en lämplig 
färgskala. Inledningsvis trodde jag att det bästa 
skulle vara en skarp, kulört palett. Efter besöket på 
Böda Sand hade dock min uppfattning ändrats, 
eftersom jag inte ville göra ett för stort övergrepp på 
naturen. Jag testade några olika variationer av en rak 
modul som synes till vänster.  
Färg är en variabel som ju kan anpassas utan 
svårighet senare. Det är en sådan typisk aspekt som 
kunden själv i slutskedet kan tänkas ha åsikter om. 
Men jag tror att jag är någonting på spåren med 
dessa färgvariationer.  
 
 

 
Jag experimenterade också med olika avstånd mellan de olika facken för att 
se hur det blev. Ett problem med de större avstånden är att det då ryms färre 
fack på varje stolpe. Det får en mycket luftigare estetik.  
 
Dessutom har jag testat att placera förvaringsfacken i två olika riktningar. 
Genast får möbeln ett mycket mer dynamiskt uttryck.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Med tanke på att jag i det här skedet låst mig vid en viss form, ville 
jag testa någonting nytt. Jag ville göra en kantig form, som kunde 
tillverkas av plåtar.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Jag bestämde mig för att bygga en fullskalemodell av ett av facken. Det stod klart att jag inte 
kunde göra fack med förvaring åt båda håll utan att den skulle kännas väldigt tung och 
otymplig.  
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Jag tog beslutet att fortsätta med separata fack på grund av 
det, men också för att helheten blev mer dynamisk när 
riktningarna på facken spretade mer åt olika håll. 
Jag ville också se hur det skulle fungera med en låshälla för 
hänglås, så jag gjorde en hälla som också kan användas för 
att öppna skåpet. Jag var dock fortfarande inte nöjd med 
resultatet. Formen var nu varken ordentligt kantig eller 
ordentligt rund. Formen kändes inte färdig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag bestämde mig för att produkten skulle tillverkas i extruderad aluminium istället för av plåt 
av den enkla anledningen att den huvudsakliga formen passar sig oerhört väl till denna 
produktionsteknik. Det innebär visserligen en hög startkostnad att producera verktyg till 
produktionen inledningsvis, men det kan löna sig om man ska massproducera.  

 
Jag ritade upp olika profiler för hand, och en form kom upprepade gånger fram i skisserna. 
Jag bestämde mig för att utesluta de som av praktiska eller estetiska skäl inte var ett alternativ 
för mig och rita upp de kvarvarande i Solid Works för att snabbt få en skiss över hur varje 
fack och varje modul skulle se ut.  
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Efter undersökningar av dessa former kom jag fram till att jag hade funnit två bra former som 
både fungerar praktiskt och ger ett intressant visuellt uttryck. Jag färdigställde dem i Solid 
Works med färg och avslut ovantill för att få en bättre uppfattning om vilken av dem som 
skulle se bäst ut i komplett stadie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ovala formen hade någonting uppenbart och självklart över sig, och skulle antagligen ha 
vart ett lika bra val som den andra. Men den kantiga tilltalar mig mer och jag tog därför det 
beslutet. Det som kan tänkas vara mer praktiskt med den kantiga är att man när man ska lägga 
in sina saker, gärna staplar dem ovanpå varandra när man lägger in dem. Därför är formen 
mer anpassad för den typ av förvaring jag avser att skåpen ska användas till.  
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Toppen skall användas som ett medel för att skapa mötesplatser för badgästerna. På en 2 km 
lång strand kan det vara lätt att tappa bort varandra eller sin plats. Med hjälp av färger och 
symboler kan man göra det lättare att identifiera olika zoner på stranden, vilket också kan 
hjälpa till att uppfylla Böda Sands önskan om att få gästerna att sprida ut sig längs med 
stranden.  
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Den runda formen gjord av två skivor har något som påminner om sjömärken, vilket jag 
tycker passar perfekt för mitt projekt. Den variant med tre skivor fungerar ännu bättre och ser 
naturlig ut.  
Jag testade även en del former på den kantiga skåpsformen, enligt nedan. Den sista var en 
fullträff, den uppfyllde allt jag ville och har ett balanserat men effektivt uttryck. Efter mycket 
om och men är det till slut den jag har valt att gå vidare med.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Det är ju trots allt så att mina inledande tankar kring projektet var att använda kulörta färger 
för att åstadkomma en poppig effekt. Jag ville inte lämna någon möjlighet outforskad, och 
bestämde mig för att testa ett par varianter med starka färger lite snabbt, nu när jag har formen 
klar för mig. De färger jag har valt kommer att bli otydliga på längre avstånd, varför jag inte 
kan använda dem som identifikation. Det kan vara användbart att på vissa platser använda sig 
av färger som tydligt går att urskilja. 

 
Som man kan se på bilden ovan smälter de bruna nyanserna ihop fint med resten av 
omgivningen, det sticker inte ut och är trots sin iögonfallande form störande. 
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Med en knallgul färg blir möbeln ännu mer utstickande. Den fångar blicken på ett tydligt sätt. 
Enligt mig är inte detta det elegantaste utförandet av produkten, men kanske ett mer praktiskt. 
Det finns en möjlighet att jag kommer att använda denna version vid utställningen, då jag kan 
väcka mer intresse från åskådarna med en kulört färg. I och med de olika formernas skuggor 
kommer också färgen upplevas ha olika nyanser, trots att det är samma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En variant jag också testade var med olika rosa nyanser. Detta låg närmre det sandfärgade 
utseendet, men kommer att ha samma problem när man ser det på håll. Det är dock en lättare 
färg att verbalisera. Om de olika enheterna har nyanser av brunt, så blir det svårt för 
användarna att kommunicera med varandra kring dem. Att skilja en ljust brun från en lite 
mörkare brun blir ett verbalt problem, medan att skilja på en blå och en gul blir lättare.  
 
Valet till sist föll på en variation av produkten med bruna toner, för att symbolisera mitt arbete 
med stranden som miljö, samt en gul variation som inspirerats av Böda Sands logotyp. 
 
  
Vad det gäller  de olika höjderna på möbeln har jag lagt en del eftertanke. Om man tillverkar 
enskilda skåp blir en bestämd höjd viktigare, men eftersom modulen har skåpen på höjden och 
inte bredden, finns här ett brett spektra av höjder. Detta gör att man inte behöver välja ett skåp 
som sitter på en obekväm höjd. En person som är 160 cm lång kommer antagligen inte välja 
det översta skåpet på 150 cm till exempel. Ett barn som ska hjälpa sin mamma att låsa in saker 
föredrar kanske det lägsta skåpet på 40 cm.  
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RESULTAT 
 
I nuläget håller jag på att färdigställa min produkt, som sedan ska kontrolleras av producenten 
SAPA och om de har möjlighet av Böda Sand. Tanken är att jag ska göra ett enskilt fack för de 
separata förvaringsfacken, samt en modul. Jag kommer också att presentera förslag för hur 
man skulle kunna introducera möbeln i andra miljöer som parker och friluftsområden. 
Förhoppningsvis kommer jag också att hinna producera en modell till redovisningen med så 
många fack som möjligt.  
 
SLUTSATS 
 
Arbetet med min förvaringsmöbel har vart långt mycket mer krävande än jag hade kunnat 
gissa till en början. Projektet har en hög komplexitet med sin krävande miljö och höga krav på 
att fungera tillfredställande. Jag har också enligt min egen åsikt lyckats skapa någonting helt 
nytt, något som inte finns ännu. Detta är en väldigt tillfredsställande uppgift för mig som 
designer, att inte bara göra ännu en variant av något som redan finns, utan kunna addera 
någonting som möter ett reellt behov. Jag har kunnat experimentera ohämmat med form och i 
slutänden uppnått ett väldigt levande och unikt tillskott till den offentliga miljön. Huruvida 
min formgivning är för extrem för de verkliga kunderna är något som återstår att se.  
 
Att jag har valt ”Comfort zone” som namn på min produkt beror på att jag i detta projekt har 
valt en attityd till examensarbetet som på alla nivåer har tvingat mig ut ur min egen ”Comfort 
zone”. Varken miljön, materialet, produktionen eller konstruktionen är något som är bekant 
sedan tidigare. Jag var redan från start beredd på att min inställning till det här 
examinationsprojektet kunde resultera i att min slutprodukt inte var lika snygg som det hade 
kunnat bli om jag valt någonting mindre komplext, som exempelvis en inredningsdetalj. Det 
är en risk jag är glad att jag tog, då jag tar med mig oerhört mycket ny kunskap in i arbetslivet.  
 
”Comfort zone” är också en antydan till den rumsliga kontext och funktion jag arbetat med. 
Det pekar också på vad produkten tillför slutanvändaren, nämligen en bekvämare vistelse på 
badstranden.  
 
Jag har arbetat med händerna en hel del i både papper, metall och trä. Mitt arbete med att göra 
fullskalemodeller genom hela processen har fungerat i stor utsträckning. Jag har också arbetat 
tydligt med den geometriska metod jag planerat, vilket man också tydligt kan se på mitt slut-
resultat.  
 
Min förhoppning om att estetsikt kunna tillföra något spännande element till den offentliga 
miljön tycker jag också att jag har lyckats med. Produkten har tydligt ett skulpturalt inslag och 
upplevelsen av rörelse i formgivningen undgår ingen. Särskilt då man kombinerar de två olika 
produkterna kan man skapa både rumslighet och rörelse i miljön. Min produkt är i slutänden 
lika delar skulptur och förvaringsmöbel, kanske till och med något mer åt det skulpturala  
hållet.   
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