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Abstract 

We spend all our lives searching for and giving meaning and purpose to things. We 

do it to create a whole of our lives and the world around us. Because of this it is 

also possible to find and create new meanings and through that produce 

innovations. This design approach is called design-driven innovation and is mostly 

used in product development processes. But why would we not give meanings to 

our surroundings in the same way as we do to products? 

This study is therefore examining how design-driven innovation could be used in 

the field of spatial design. This is done to be able to give rooms a new area of use 

through meaning change. The design should also communicate the new meaning to 

the users. How this can be done is also a part of the study. To answer the question 

at issue, a specific room has been the object of examination. The room is a toilet at 

a company called Rise Sics located in Västerås. 

The methods used in the study are a spatial observation, an interview, a design-

driven discussion and user testing. Theories about design-driven innovation, 

human-centered design, colour, light, sound and material has been studied. A 

proposed design for the toilet is then presented that is based on the empirical data 

and the theories. A new meaning has been given to the room and is visualized and 

communicated through the spatial environment in the proposal. 

 

 

Keywords: Design-driven innovation, Radical innovation, Human-centered design, 

Spatial design, Toilet design.  
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Sammanfattning 

Vi människor spenderar hela våra liv med att leta efter och bestämma meningar och 

syften för saker. Vi gör det för att skapa en helhet av vårt liv och vår omvärld. 

Genom detta är det också möjligt att hitta och ta fram nya meningar och på så sätt 

skapa innovationer. Detta är ett synsätt inom design som kallas designdriven 

innovation och återfinns främst inom produktutveckling. Men varför skulle vi inte 

ge meningar till miljöer på samma sätt som till produkter? 

Denna studie undersöker därför på vilket sätt designdriven innovation kan 

appliceras inom området rumslig gestaltning. Detta för att kunna ge rum nya 

användningsområden genom applicerade syftesändringar. Gestaltningen måste 

dessutom kommunicera det nya syftet till användarna. Hur detta kan göras 

undersöks också i studien. Arbetet har utgått från ett specifikt rum, en toalett på 

företaget Rise Sics i Västerås, för att kunna svara på forskningsfrågan. 

I arbetet har metoderna platsanalys, kvalitativ intervju, designdiskussion och 

användartester utförts. Teorier om designdriven innovation, användarcentrerad 

design, färg, ljus, ljud och material har studerats. Det empiriska materialet och 

teorierna har sedan legat till grund för ett gestaltningsförslag till toaletten, där ett 

nytt tillagt syfte gestaltas och kommuniceras via den rumsliga utformningen. 

 

 

Nyckelord: Design-driven innovation, Radikal innovation, Användarcentrerad 

design, Rumslig gestaltning, Toalettdesign. 
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Inledning 

När vi pratar om designarbete är det för det mesta en utvecklande 

problemlösningsprocess vi menar. Det som ska lösas är att en produkt eller en 

tjänst behöver förbättras, men där den ursprungliga funktionen kvarstår. Det finns 

också andra metoder och processer inom designarbeten och en av dem är radikal 

innovation. Tillvägagångssättet är ett verktyg när vi vill nå en ny marknad eller 

tillverka något helt nytt. Inom radikal innovation vet vi inte vad den slutliga 

produkten kommer vara; vi vet bara vilket scenario det är vi vill undersöka och för 

att nå syftet med undersökningen behöver vi ta reda på den bästa lösningen för 

scenariot (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015, s.17–18). Det finns olika 

riktningar inom radikal innovation, och i en tittar vi på vilken mening människor 

ger saker i den kontexten. På så sätt kan vi hitta nya anledningar till varför 

människor köper eller använder produkter och tjänster. Detta kallar Verganti för 

designdriven innovation. Det innebär kortfattat att vi som designers ser, och ger, 

produkter eller tjänster nya syften och meningar och därigenom kan radikala 

innovationer skapas (Verganti 2009, s.4 & 26). 

Utkomster liknande de som kommer av radikal innovation och de synsätt som 

Verganti och Wikberg Nilsson med flera skriver om, är något som jag tycker mig 

se inom branschen för upplevelser och upplevelserum. Mossberg (2015, s.9–10 & 

34) menar att vi idag kombinerar olika områden, idéer och affärsgrenar med 

varandra vilket till exempel resulterar i butiker med nöjesinslag, konsertarenor i 

gamla kalkbrott och badhus som blir äventyrsbad. Alla dessa rum skulle kunna 

vara ett resultat av radikal innovation och syftesändringar. Vi handlar idag så 

mycket på nätet att fysiska butiker tvingas stänga igen, och därför behövde vi ändra 

meningen bakom varför människor åker och handlar. Ett nedlagt kalkbrott fick ett 

nytt syfte och användningsområde när tankar om en utomhusarena beprövades (Om 

Dalhalla u.å.). Och att åka till badhuset innebär inte längre att bara simma eller 

tvätta sig, utan är en upplevelse för hela familjen. 

Vår värld är ständigt under förändring och det kommer nya innovationer och 

tjänster hela tiden. Något som däremot inte alltid ligger under samma stora 

förändring är vår fysiska omgivning. Förvisso kommer det ibland badhus som blir 

äventyrsupplevelser och kalkbrott som blir utomhusarenor, men parker, museum, 

entréer och toaletter genomgår inte några större syftesändringar. Hur kommer det 

sig? Ger vi inte mening till rum på samma sätt som vi ger mening till produkter och 
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tjänster? Är vi inte i behov av att hitta nya användningsområden för ytor och 

verksamheter? Mossberg (2015, s.82) menar att vårt psyke och känslor påverkas av 

vår omgivning, vilket i förlängningen leder till att vi blir mer eller mindre 

tillfredsställda i olika miljöer. Detta är något som även Fridell Anter & Klarén 

(2014, s.185) tar upp när de menar att det rum vi befinner oss i påverkar oss i olika 

grad, bland annat vårt humör, vårt välmående och hur väl vi kan prestera. Genom 

att använda oss av designdriven innovation och därigenom ge rum nya meningar 

kan vi kanske öka användningsområden för ytor, och ändra människors upplevelser 

av rummet på ett positivt sätt. Vi använder samma användarcentrerade metoder 

inom produktutveckling och innovation som vid designandet av rumsligheter. Jag 

är därför nyfiken på hur det går att applicera metoder för designdriven innovation, 

som också är en produktutvecklingsprocess, inom rumslig gestaltning. 

Bakgrund 

Rise Sics är ett forskningsinstitut som finns på ett antal platser i Sverige. Ett av 

kontoren ligger i Västerås där företaget nyligen flyttat till nya lokaler. Rise Sics 

arbetar med tillämpad forskning, vilket innebär att deras syfte är att föra ut den 

senaste forskningen till samhället, snarare än att ta fram nya kunskaper. I grunden 

är institutet datavetenskapligt, men arbetar idag inom ett större spektrum, till 

exempel hållbar stadsutveckling. Fokus ligger alltid på företags och den offentliga 

sektorns behov och hur man kan utveckla bättre och effektivare sätt att arbeta med 

hjälp av, och genom, datatekniker (Petra Edoff, intervju 2018-04-24). 

Vid flytten till de nya lokalerna togs ett inredningskoncept för ett aktivitetsbaserat 

kontorslandskap fram, men toaletterna på kontoret räknades inte in i konceptet. De 

togs istället om hand av fastighetsägaren och resulterade i en utformning som Rise 

Sics inte var nöjda med. Även hantverksmässiga brister såsom dåligt gjorda skarvar 

och luftbubblor i våtrumsmattan bidrar till missnöjet. Rise Sics vill därför ha hjälp 

med ett gestaltningsförslag som bidrar till en positiv atmosfär och upplevelse i 

jämförelse med dagens utformning (Petra Edoff, intervju 2018-04-24). Företaget 

har därmed en öppenhet för vad det slutliga gestaltningsförslaget kan komma att 

bli. Genom detta är det möjligt att använda toaletten som grund för denna studie. 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilket sätt designdriven 

innovation kan appliceras vid utformandet av rum. I arbetet prövas detta genom att 

ta fram ett användbart gestaltningsförslag till företaget Rise Sics i Västerås med en 
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tillagd ny mening för en toalett på deras kontor. Genom förslaget undersöks vad 

som händer med upplevelsen av toaletten och dess användningsområden när man 

lägger till ett syfte till rummet som ligger utanför dess befintliga mening. 

Problemformulering 

För att vi ska kunna applicera syftesändringar till rumsligheter och få dem att 

fungera för användarna måste rummet kommunicera tydligt med dem som ska 

vistas på platsen. Om rummet inte informerar sitt syfte kan det hända att människor 

inte använder rummet på tänkt sätt och den rumsliga upplevelsen förblir 

oförändrad. Informationsproblemet ligger därmed i hur designdriven innovation 

kan tillämpas och hur väl kommunikationen av det nya syftet når ut via den 

rumsliga utformningen. 

Frågeställning 

Med vilka medel går det att lägga till ett nytt syfte till ett rum så att den rumsliga 

utformningen kommunicerar syftet med användaren? 

Avgränsningar 

I det här arbetet ligger fokus på hur ett avgränsat rums syfte kan ändras och 

kommuniceras med hjälp av den rumsliga utformningen. Rummet i fråga är en 

toalett och arbetet är avgränsat till rummets specifika yta. Tekniska och 

byggnadsmässiga aspekter för gestaltningsförslaget är inte inkluderat. Hänsyn har 

heller inte tagits till kostnadsfrågor för förslaget. Toaletten är inte 

handikappanpassad, och därför kommer ingen vikt att läggas vid att anpassa 

rummet efter olika funktionsvariationer. 

 

  



 9 

Teori & tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teori, Designdriven innovation, som är grundstenen i 

arbetet tillsammans med teorier och litteratur om användarcentrerad design i syfte 

att undersöka hur de två synsätten kan användas tillsammans. Därefter berörs 

teorier om upplevelser av omvärlden, färg, ljus, material och ljud som är till för att 

kunna göra gestaltningsval och svara på studiens fråga. 

Designdriven innovation 

Designdriven innovation är ett tillvägagångssätt för att skapa innovationer vars 

betydelse är totalt förändrad. Företag ska med hjälp av strategin kunna bryta ny 

mark inom ett marknadsområde genom att skapa radikala nya meningar för 

produkter (Verganti 2009, s.vii-viii). För att skapa nya radikala syften och 

innovationer behöver man kliva ifrån användarna, och se den kontext vari 

användarna lever och utvecklas, och förbättra kontexten utan användarnas input. 

Frambringandet av radikala nya meningar anpassas inte efter standarder som redan 

finns inom ett område, utan pressar istället fram nya eller lägger till syften till 

artefakterna. Vi människor ger alla ting ett syfte som ofta är baserat på våra egna 

känslor, våra handlingar och vad som är socialt accepterat. De baseras på våra 

värden, normer, traditioner och vår tro (ibid s.11, 23, & 52–53).  

Författtaren utgår i sin teori från betydelsen att design är hur vi skapar mening av 

saker. Betydelser kan skifta även för tjänster, till exempel skiftet från den fysiska 

banken till internetbanken och bilpooler där bilen används som en form av 

kollektivtrafik. Vi människor ägnar många timmar av våra liv sökandes efter 

mening, oavsett om det gäller livet i stort eller för en produkt. Vår uppmärksamhet 

och vårt behov dras till två faktorer hos produkter och tjänster. För det första spelar 

den praktiska användningen en roll, och för det andra tittar vi på känslan och 

meningen hos dem. Den sista faktorn är produkten eller tjänstens svar på Varför? 

Alltså de bakomliggande orsakerna till varför människor använder den (Verganti 

2009, s.27, 31–32). 
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Human-centered design 

Human-centered design, användarcentrerad design, är ett synsätt som fokuserar på 

människans behov, förutsättningar och önskningar. Utkomsten av 

användarcentrerad design är lösningar som fungerar för människans förmågor. När 

vi designat bra lägger människor sällan märke till det. Den fungerar för att den är 

anpassad efter rätt behov och förutsättning och stör på så vis inte vår vardag 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2014, s.21 & 23–24). Synsättet innebär att ha 

en uppfattning om vilka som är användare av designen, och för att få en djupare 

förståelse bör man göra grundlig research. Inte bara genom att direkt fråga 

målgruppen, utan också genom att observera dem i kontexten för designen 

(Norman 2013, s.9). 

Användarcentrerad design vs. Designdriven design 

Som nämndes ovan tillfrågas inte användarna inom designdriven innovation. Detta 

beror på att vi människor är enkelspåriga i vårt sätt att se världen. Ofta ligger 

designdrivna innovationer utanför deras världsbild, men de är sällan så pass långt 

utanför att människor inte kan föreställa sig dem och älska dem när de väl ställs 

inför dem (Verganti 2009, s.49 & 52). De meningar och syften saker får och har i 

dagsläget reflekterar vårt samhälle och de konventioner som råder där. Vi kommer 

inte på helt nya idéer genom att titta på användarnas behov, vi förbättrar därigenom 

bara design som redan finns. Att komma på radikala nya syften handlar därför om 

att titta på saker i större sammanhang och undersöka samhällets, ekonomins, 

kulturens, forskningens, konstens och teknologins utveckling. En designdriven 

innovationsprocess startar därmed genom att undersöka framtida scenarios av vad 

människor skulle kunna vilja ha, men som de själva inte vet om än (ibid s.53–54, 

109 & 116). 

Donald Norman & Roberto Verganti (2014) har tillsammans skrivit en artikel som 

berör skillnaderna i processerna hos radikal innovation och användarcentrerad 

design. I texten menar de till exempel att radikal innovation aldrig härstammar från 

användarcentrerade processer, men att en radikal innovation måste genomgå 

sådana processer efter att den blivit till. Detta eftersom det bästa sättet att utveckla 

innovationen är genom människors uppfattning av den. Det är dessutom omöjligt 

att skapa en produkt som i alla avseenden är ny, utan det kan handla om 

kombinationer av redan tänkta idéer. Med hjälp av användarcentrerade processer 

kan man implementera innovationen hos målgruppen, och därför är båda typer av 

synsätt viktiga (ibid s. 79, 83–84). 
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Författarna förklarar genom en metafor att design är som bergsklättring, där 

användarcentrerad design fungerar för att ta sig till toppen på ett nuvarande berg, 

medan radikal innovation handlar om att hitta ett nytt berg som är mycket högre att 

ta sig upp på. För att kunna klättra upp på det nya berget krävs det en vid 

omtolkning av de meningar vi ger till saker. Det kan också starta med att designern 

har en vision om en lösning, eller har upptäckt ett befintligt eller fantiserat behov. 

Slutligen menar de båda att idéprocesser och metoder som är mer traditionella 

saknar den typ av tolkningsarbete som radikala lösningar kräver, men att dessa 

tillvägagångssätt kan omformas för att ockå fungera i radikala sammanhang 

(Norman & Verganti 2014, s.93 & 95–96). 

Detta är något som även Fulton Suri (2008) tar upp och menar att research kan vara 

en viktig aspekt inom innovation. Det krävs då att vi utvecklar och kompletterar 

metoderna för att passa i kontexten, olika problem kräver olika tillvägagångssätt. 

Eftersom vi inte vet vad en radikal innovation kommer att ha för betydelse för 

människor måste vi lita på vår intuition. Samtidigt menar författaren däremot att vi 

bör förankra intuitionen i verkligheten via research för att lättare veta vad som 

kommer fungera i framtiden. Författaren menar vidare, här precis som Verganti, att 

vi ständigt måste tolka den inkomna informationen och hitta orsakerna bakom 

resultatet. Vi måste vara ute bland folk för att förstå det vi undersöker, för att 

begripa sociala kulturer och uppfatta vad omvärlden redan har gjort, även om syftet 

är att ta fram nya innovationer. Bakgrundsinformationen om människor och 

omvärlden behövs alltid, samtidigt som vi måste våga testa nya, obekanta 

lösningar. Något som Fulton Suri (2008) menar är ovanligare inom 

användarcentrerad design är förutseende metoder. Detta skulle behöva utvecklas 

för att lättare ta rätt beslut angående vilken design och vilka lösningar som kommer 

fungera i ett framtida samhälle. Exempelvis genom att ha fler lösningar och 

processer igång samtidigt och därigenom få viktiga lärdomar om vad som fungerar 

och inte. 

Upplevelser av omvärlden 

Via våra fem sinnen tar vi ständigt in information som först analyseras i 

perceptionsprocesser för att ge informationen betydelse och på så sätt förstå den. 

Till den nyinkomna informationen lägger vi till tidigare erfarenheter och kunskaper 

och jämför dem för att begripa vår omvärld. Vi manipulerar den nya inputen för att 

den ska fungera för de mönster vi redan har inprogrammerade. Detta innebär att 

alla människor upplever saker olika, eftersom våra tidigare erfarenheter ser olika ut 

(Groome m.fl. 2010, s.27–28 & 31–32). Detta påverkar hur människor uppfattar 
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former, ljus, färg, ljud och objekt i ett rum och tolkningen av ett visuellt eller 

auditivt element kan bli annorlunda än det som var avsikten, något som alltid bör 

has i åtanke när vi designar. 

Vår hjärna har en funktion som kallas retikulära nervsystemet. Vissa sinnesintryck 

som passerar genom detta nervsystem skapar en väckande effekt. Ett exempel är 

när vår omgivning är färgrik och har en vy mot en plats där det händer något. Om 

förändringen av intryck är drastisk fångas vårt intresse och stimulering sker via det 

retikulära nervsystemet (Küller 2005, s.87). 

Färg och ljus 

Även om alla våra sinnen arbetar tillsammans när vi upplever en rumslighet har vår 

syn en mer betydande roll i hur vi tolkar vår omgivning eftersom det är genom 

synen vi uppfattar ljus och färg (Klarén 2014, s.22). Färg och ljus samverkar alltid, 

utan ljus skulle vi inte se färg (Ching & Binggeli 2012, s.107). Utan färg skulle vi 

heller inte se ljus, eftersom färger i ett rum reflekterar ljuset och ger det en kulörton 

(Klarén 2014, s.25). 

Färg 

En studie utfördes av Küller (2005, s.94), där man målade två rum, ett blått och ett 

rött och försökte hålla ljushet och färgintensiteten lika. Undersökningens fokus var 

huruvida det stämde att varma färger är aktiverande och färger inom det kalla 

spektret avaktiverande. I det röda rummet var människors alfarytm - en rytm som 

kännetecknar avslappning - lägre än i det blå rummet. Samtidigt var även 

deltarytmen - hjärnvågor som indikerar på dåsighet och sömn - svagare i det röda 

rummet. Resultatet visade alltså att det röda rummet fungerade mer aktiverande 

och blå och grå toner minskade aktiveringen. Även Laike (2014, s.45) menar att 

många studier visat att gröna och blå färger verkar lugnande på människan. Färg 

påverkar också upplevelsen av rummets storlek. Till exempel så upplever vi ofta att 

varma färger ökar och tränger sig på och mörka, mättade färger upplevs 

omslutande, samtidigt som ljusa, kalla toner upplevs dra bakåt och avta (Ching & 

Binggeli 2012, s.117). 

Vi har också en förmåga att ge färger, ljus och rum symboliska meningar genom att 

deras karaktär kopplas ihop med känslor och idéer om hur vår värld är konstruerad. 

Dessa symboliska meningar baseras bland annat på våra tidigare erfarenheter, men 

också på historia, traditioner, stilar och teorier (Klarén 2014, s.31–32). 
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Ljus 

Ljuset i en miljö hjälper oss att urskilja former och utföra olika sysslor men 

fungerar också som ett redskap för informationsöverföring. Vi brukar prata om 

något som kallas ljusets icke-visuella effekter och de inkluderar bland annat hur 

vårt humör och våra känslor påverkas, vår förmåga att koncentrera oss och vårt 

välmående (Ching & Binggeli 2012, s.260, Laike 2014, s.39 & 41–42). 

Fridell Anter och Berggren (2014, s.98 & 101) berättar om att när vi upplever ett 

rums ljusnivå handlar det om hur mörkt eller ljust rummet är. Karaktären på 

rummet avgörs av ljusnivån i rummet. Den allmänna upplevelsen av färgen på 

ljuset kallas ljusfärg, och vi benämner det ofta med uttrycken varmt och kallt. 

Tillsammans påverkar de stämningen i ett rum och är viktiga för 

helhetsupplevelsen. 

Ljus har också en förmåga att leda vår uppmärksamhet. Genom att till exempel 

variera ljusintensiteten i vissa delar av rummet eller arbeta med hur skuggorna 

påverkar rummets olika texturer och former kan intresse skapas och minska 

ögontröttheten. En välplanerad ljussättning kan underlätta förståelsen av rummets 

användningsområden (Ching & Binggeli 2012, s.261 & 275). 

Färg och ljus i samverkan 

Det vi uppfattar som varmt ljus har en ökande faktor av upplevelsen av varma 

färgtoner, och på samma sätt förstärker kallt ljus kalla nyanser. Om mer ljus träffar 

en yta upplevs den ljusare i färgen och tvärtom (Ching & Binggeli 2012, s.113). 

Den upplevda färgen på en yta påverkas av det reflekterande ljuset från andra ytor i 

rummet, eftersom alla ytor reflekterar ljus i olika utsträckning. I ett rum där alla 

väggar har samma kulör och värde färgar de av sig på varandra och ökar 

upplevelsen av färgens intensitet (Billger, Fridell Anter & Häggström 2014, s.206 

& 208). 

Material och textur 

Ljus, färg och rum framkallar känslor hos människor, och enligt Hekkert & Karana 

(2014, s.7) gäller samma sak för de material som finns runtomkring oss. Materialet 

i sig äger inte känslor utan de tolkas, som allt annat, olika i olika sammanhang. 

Vissa uppfattningar vi har om material är universella eftersom de är grundade i vårt 

sensomotoriska lärande och konventioner. En del material har också bestämda 

känslor eftersom de är känslan personifierad. Trä och läder är varmt att röra vid och 

ger oss därför ett trivsammare intryck av dem, medan metall och sten är kallare vid 
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beröring och vi tar därför gärna avstånd från dem. På samma sätt upplevs mjuka 

material mer levande och hårda material känns statiska eller döda (ibid, s.8–9). 

Genom att använda sinnliga motsatser på material, exempelvis genom olika taktila 

egenskaper, är det möjligt att tvinga fram förvåning. Överraskningen fångar vårt 

intresse, men vi bör vara försiktiga när vi bedömer hur lämpligt och trivsamt 

materialet är i sammanhanget (Schifferstein & Wastiels 2014, s.20). 

Ching & Bingelli (2012, s.99) menar att det finns två olika typer av texturer: de 

som man kan känna rent fysiskt och de visuella. Den upplevda skalan av en textur 

kan påverka form och storleksförhållanden, därför bör texturens skala alltid 

anpassas efter det utrymme den finns i, om inte annat önskas. Materialet och 

texturen påverkar också ljusupplevelsen i ett rum eftersom släta ytor reflekterar ljus 

bra (ibid, s.101 & 104). 

Ljud 

Ljud har en förmåga att förflytta oss till platser. Lindborg (2013, s.2) berättar om 

skillnaden i upplevelse mellan musik och ljudlandskapsinspelningar där musik tar 

oss till platser i fantasin och ljudlandskap för oss till faktiska platser. Lindborg 

utförde en studie som visar att ljud från verkliga platser påverkar nervsystemet på 

samma sätt som musik, där musik som av lyssnarna klassas som uppiggande 

respektive sorglig, påverkar pulsen uppåt respektive nedåt (ibid, s.2 & 10). Ibland 

kopplas vissa ljud därför ihop med restorativa miljöer såsom naturen (Hartig 2005, 

s.264 & 266). 

En annan studie visade liknande resultat där kroppens reaktioner av ljud från till 

exempel hästhovar mot asfalt, skrattande barn med trafikljud i bakgrunden, 

kräkljud och flygande jetplan testades. Det mest föredragna ljudet var kvällssång 

från fåglar. Den upplevda behagligheten gick hand i hand med sänkt puls, medan 

de obehagliga ljuden ökade pulsen (Hume & Ahtamad 2013, s.276–280). 

Källkritik 

Viss kritik kan riktas åt valet att använda Roberto Vergantis bok Design-driven 

innovation: changing the rules of competition by radically innnovationg what 

things mean, som främst vänder sig till företagsledare. Den uppmanar dem att bryta 

sig loss från andra inom deras näringsverksamhet, men också att ta ett steg bort 

från användarna, och på så sätt leda vägen för nya produkter som tar marknaden 

med storm och design som människor älskar. Detta är ett steg bort från den 
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användarcentrerade inriktning som råder inom Informationsdesign, och som av 

många anledningar är ett fungerande och viktigt synsätt. Som nämndes i 

teoriavsnittet finns det dock möjlighet att använda sig av metoder för 

användarcentrerad design och ändå komma fram till radikala lösningar. Den här 

studien syftar till att undersöka hur detta kan appliceras inom rumslig gestaltning 

för att, förhoppningsvis, bidra till nya synsätt och metoder för gestlatandet av rum. 

Roberto Verganti är forskare inom innovationshantering och har undersökt ämnet 

under många år. Boken är utgiven av Harvard business press, vilket är ett 

studielitteraturförlag (About us 2018), och av ovan beskrivna anledningar anses 

dess innehåll relevant och trovärdigt. 

Större delen av övrig litteratur som använts i studien har förekommit som 

kursreferenser under utbildningen. All litteratur som använts antingen baserad på 

forskning eller utgiven av Studentlitteratur AB, där alla utgivningar har en 

vetenskaplig grund och de verk som ges ut granskas av objektiva fackmän (Om oss 

2018). Dessa kriterier ansågs goda och relevanta i bedömningen av litteraturen och 

de har därför använts som underlag i det här arbetet.  
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Metod 

I följande avsnitt beskrivs de metoder som utförts under arbetet i syfte att samla in 

empiriskt material. Det empiriska materialet har använts för att förstå platsen, 

undersöka möjliga syften samt för att utvärdera och förbättra gestaltningen. 

Följande delar ingår i avsnittet: Platsanalys, Kvalitativ intervju, Designdriven 

diskussion och Användartest. 

Platsanalys 

För att förstå rummets fysiska begränsningar och möjligheter utfördes en 

platsanalys av toaletterna på platsen. Genom att också titta på det övriga kontorets 

utformning och inredning kunde en övergripande bild skapas av kontoret som 

sedan kunde användas som underlag vid gestaltningsarbetet. De punkter som 

studerades var följande: 

• Rummets mått 

• Placering av fasta föremål i rummet, såsom toalett och handfat. 

• Material och färger 

• Ljuset i rummet 

• Känslan av rummet 

Utförande 

Den rumsliga observationen utfördes i Rise Sics lokaler i Västerås den 4e april 

2018. Observationen utfördes under ungefär en timme, där större delar av kontorets 

undervåning studerades övergripligt och toaletterna studerades mer ingående. För 

att stödja observationen användes måttband och skissblock, och en ungefärlig 

planritning ritades upp över den valda toaletten. 

Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer görs när vi behöver se saker från den tillfrågades perspektiv 

och få svar inifrån för att förstå situationen Det finns tre typer av intervjuer, och i 
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den här studien valdes den typ som kallas respondentintervju. En 

respondentintervju innebär att forskaren intervjuar någon som själv är en del av det 

som undersöks (Holme & Solvang 1997, s.92 & 104). Valet föll på en kvalitativ 

intervju just av anledningen att insikter från uppdragsgivaren behövdes för att 

kunna skapa ett gestaltningsförslag som fungerar i deras miljö. 

Utförande 

En intervju hölls med Petra Edoff den 24e april 2018 i Eskilstuna. Edoff är anställd 

på Rise Sics, har varit kontaktperson under arbetet och representerar institutet i den 

här studien. Valet av respondent grundar sig i att uppdragsgivarens tankar för 

toalettdesignen behövdes, men också för att få kunskap om företaget, deras arbete 

och kontorslokalerna. 

En intervjumanual förbereddes med både kategorier och underfrågor. Under 

intervjun nämndes kategorin innan underfrågorna ställdes. Petra Edoff 

informerades innan intervjun började om arbetets ingångspunkt och kort om vilka 

frågor som skulle beröras. Ett samtyckesformulär skrevs också under där 

namnpublicering, rapportens sökbarhet och inspelning av intervjun godkändes. 

Designdriven diskussion 

Kunskap, tolkningar, teorier och förslag utbyts mellan nyckelpersoner under en 

designdriven diskussion för att komma på nya möjliga syften för saker inom en 

viss kontext. Den som håller i diskussionen har sedan innan definierat den kontext 

som projektet berör, och ber sedan deltagarna att dela med sig av sina insikter och 

kunskaper kring sammanhanget. Tillsammans samtalar man om möjliga meningar 

som vi människor kan ge till föremål eller situationer i framtiden. Avslutningsvis 

tittar gruppen på möjliga scenarios och kopplingar mellan de möjliga meningar 

som diskuterats under samtalet (Verganti 2009, s.119, 133, 143 & 180–182). 

Diskussionen med utomstående personer är ett bra verktyg för att undvika att 

hamna i invanda mönster, vilket lätt händer om processen endast involverar 

designers och andra inom det egna området (Walker 2007, citerad i Verganti 2009, 

s.141–142). 

Efter samtalet sker tolkningar, sammansättningar och urval från de radikala nya 

meningarna som diskuterades med experterna, vilka också kan kombineras med 

egna visioner och innovationer, och gestaltningsarbetet börjar. Urvalet baseras på 

funktionalitet och kostnad samt produktens språk - till exempel materialval och 

dess symboliska mening - känsla, minnesvärdhet och potentiella livstid. Det 
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sistnämnda är viktigt eftersom designdriven innovation inte baseras på flyktiga 

trender, utan utgår ifrån en större kontext. Processen ändras från designdriven till 

användarcentrerad när produkten eller tjänsten är i fasen att börja få en form 

(Verganti 2009, s.133 & 183–185). 

Diskussionen valdes i syftet att undersöka om det är möjligt att använda 

tillvägagångssättet från designdriven innovation som metod inom rumslig 

gestaltning, samt för att komma fram till nya möjliga syften för toaletten. I motsats 

till Vergantis metod, som är relativt diffus och osystematisk, utformades en manual 

för vad som skulle undersökas under diskussionen. Detta eftersom det inte var 

säkert om urvalsgruppen skulle förstå syftet med diskussionen, men också för att 

kunna föra samtalet vidare om det blev tyst. På så sätt kan den designdrivna 

diskursen i den här studien snarare liknas vid en fokusgrupp. En fokusgrupp 

sammankallas för att få fram åsikter, tankar och inställningar kring ett specifikt 

ämne, där den som håller i diskussionen inte leder den utan bara finns till som stöd 

för ett flytande samtal. Fördelen med gruppsamtalet är att tankegångarna bakom 

det personerna säger kommer fram när gruppdynamiken fungerar på rätt sätt 

(Denscombe 2016, s.268–270). 

Utförande 

Fokusgruppen samlades för att ingå i en designdiskurs tisdagen den 24e april på 

Mälardalens Hlgskola i Eskilstuna. Informanterna hade i samband med inbjudan 

till samtalet meddelats om att en timme var avsatt för diskussionen. Samtalet 

inleddes med alla deltagare skrev under ett samtyckesformulär som berörde hur 

deras namn skulle användas i rapporten, att samtalet skulle spelas in och att 

materialet kommer vara sökbart. Detta följdes av en förklaring om varför gruppen 

samlats, vad examensarbetet gick ut på och därefter hölls en kort beskrivning av 

vad Vergantis teori innebär. Deltagarna ombads sedan presentera sig själva, vad de 

jobbade med och vad de hade för bakgrund så att alla i rummet skulle känna sig 

bekväma med varandra. Intervjumanualen som hade tagits fram användes inte mer 

än att den första och femte frågan ställdes. Jag som moderator ansåg att deltagarna 

hade bra tankar och samtal på egen hand och valde därför att inte avbryta med 

frågor som ändå diskuterades. Efter diskussionen transkriberades det inspelade 

materialet i större omfattning då tankegångarna kring ämnena som berördes var 

viktiga. Endast ett fåtal irrelevanta partier uteslöts från transkriptionen. 

Markeringar gjordes i texten där möjliga nya syften berördes, detta för att lättare 

sammanfatta diskussionen i den här rapporten. 
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Urvalsgrupp 

Fokusgruppen bestod av fyra nyckelpersoner från olika ämnesområden. De fyra 

deltagarna valdes utefter den bredd de representerade i förhållande till området i 

fråga, men också utefter de nämnda områden Verganti (2009, s.120) tar upp, se 

figur 1 nedan. Deltagarna i gruppdiskussionen var Andrea Hvistendahl, 

universitetsadjunkt inom rumslig gestaltning och visuell konstnär som fokuserar på 

interaktiva sätt att arbeta med stort intresse för hållbarhet; Petra Edoff, docent inom 

innovation och design, forskar kring hur innovation och produktutveckling kan 

föras ut i samhället och industrin samt kring hållbar stadsutveckling; Laura 

Gottlieb, doktorand som fokuserar på hur man skapar personliga samtal i 

arbetsgrupper så att det finns utrymme för kreativitet, har en bakgrund inom 

filosofi och information experience design; och Esko Mäkelä, universitetslektor 

inom rumslig gestaltning, slöjdlärare i grunden med en doktorsexamen inom 

pedagogik inriktad mot slöjd, och kunnig inom estetiska uttrycksmedel, 

konstruktion och material. 

 
Figur 1. Tolkning av Vergantis designdiskurs. Strecken representerar utbytet som görs mellan 

kategorierna. I den här studien har deltagare från kategorierna Konstnärer, Forsknings- och 

utbildningsinstitut och Designers valts ut. I den här studien tillhör jag som designer och 

uppdragstagare Företaget, vilket är den som driver undersökningen och designdiskussionen. 
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Användartest 

För att undersöka om en design är användbar, funktionell och önskvärd kan 

prövande undersökningar, kallade användartester eller produkttester utföras. Testet 

syftar till att få feedback på designen, dels vad användarna förstår, men också vad 

de föredrar och för att se vad deras känslomässiga och estetiska reaktioner blir. För 

att få bäst slutresultat bör tester av prototyper och koncept utföras i en iterativ 

process (Martin & Hanington 2012, s.74). En prototyp är en fysisk modell som tas 

fram för att undersöka och få kunskap om ett koncept eller en design. En fullskalig 

modell av en design kallas mock-up och byggs för att till exempel se hur 

användares omedelbara upplevelser ter sig, hur de använder utrymmet och hur de 

förhåller sig till tidigare erfarenheter om lösningens natur (Wikberg-Nilsson, 

Ericson & Törlind 2015, s.154 & 157). 

Utförande 

Testet utfördes onsdagen den 9e maj i Studion L219, på Mälardalens Högskola. 

Inför testet hade en mock-up av toaletten byggts upp där all fast interiör fanns 

återgiven i vit kartong, en vägg hade klätts med färg och ljussättning hade gjorts. 

Även inslag som var del av konceptet byggdes och monterades. I testet deltog sex 

deltagare. Innan testet skrev deltagarna under ett samtyckesdokument där 

anonymitet, förklaring av studien och deras roll i testet tydliggjordes. En manual 

för testet hade skrivits för att alla testomgångar skulle utföras på likvärdigt sätt. 

Innan deltagarna fick gå in i salen berättade jag att en mock-up hade byggts och att 

de skulle få gå in i den när jag sa till, samt att jag under tiden skulle ställa ett antal 

frågor. Mock-upen hade försetts med ett lakan som fungerade som dörr så att 

deltagarna inte skulle se gestaltningen förrän jag läst upp ett scenario för dem. 

Scenariot handlade om en lång, tung dag på ett kontor och går att läsa i sin helhet i 

bilaga 3. När scenariot lästs upp ombads de gå in i det byggda rummet samtidigt 

som en ljudslinga sattes på. Därefter ställdes tio frågor till användarna angående 

scenariot kopplat till gestaltningen, känsla och upplevelse, ljuset och ljudet och 

slutligen gestaltningen i förhållande till det nya syftet. 
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Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av ovan beskrivna metoder under rubrikerna Platsanalys, 

Intervju, Designdriven diskussion och Användartester. De olika delarna har 

bidragit till olika delar av gestaltningsprocessen. De två inledande punkterna gav 

insikter om platsen och uppdraget medan diskussionen gav grundstenar för 

gestaltningsförslaget som testades av sex personer. Därefter kommer avsnittet 

Sammanfattande analys och sist i texten finns avsnitten Metodkritik samt Etiska 

ställningstaganden som diskuterar de utförda metoderna. 

Platsanalys 

Nedan sammanfattas de faktorer från platsanalysen som anses viktiga för studien. 

Kontoret 

• Kontoret är aktivitetsbaserat med öppna kontorslandskap 

• De stängda utrymmen som finns delas av med glasväggar 

• Fönsterpartier täcker hela den ena långsidan av kontoret 

• Lysrörsarmaturer hänger över arbetsytorna i större delen av lokalen 

• Golvet är klätt med heltäckningsmatta 

• Vid köksutrymme och toaletter är 

det plastmatta 

 

 

 

 

 

 

 

             Figur 2. Kontorslandskapet med fönsterpartier och arbetsbelysning. 
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Toaletten 

• Toalettens mått är 1050 gånger 1600 millimeter 

• Takhöjden är 2400 millimeter 

• Innertaket består av isoleringsplattor i ett rutnät 

• Väggarna är klädda med ljusgrå våtrumstapet 

• Golvet täcks av mörkgrå våtrumsmatta 

• Badrumsinredningen består av vitt porslin och vit plast, samt kromade 

detaljer 

• Rund plafond i taket 

• I anslutning till toaletten finns ett omklädningsrum med helkroppsspegel 

och ett duschrum 

 

 

Figur 3. Toalettens proportioner ses på bilden till vänster. 

Figur 4. Den högra bilden visar toalettens utseende idag. 
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Intervju med Petra Edoff 

På kontoret i Västerås arbetar cirka 45 anställda, men eftersom allas arbetsuppgifter 

ser olika ut är det väldigt sällan som alla är på plats samtidigt. En vanlig dag är 

högst 25 anställda på kontoret och åldersspannet på medarbetarna är 26 till 

omkring 60 år. Det kommer en del besökare till kontoret då de arbetar tätt med 

industri och offentlig sektor, vilket bland annat innebär att representanter från 

företagen besöker Rise Sics regelbundet. Varje dag är ett par besökare på plats av 

olika anledningar. Besökarna är normalt sett svenskar medan företaget är mer 

multikulturellt då de har en del doktorander från andra länder anställda. 

När designkonceptet togs fram låg fokus på det aktivitetsbaserade arbetssättet. Alla 

rum skulle kunna användas på olika sätt och ha olika ändamål, samtidigt som 

inredningen skulle vara modern, trivsam och inbjudande. När frågan om det var 

viktigt att toalettens utformning gick hand i hand med det övriga konceptet på 

kontoret var svaret delat: ”Alltså, jag tänker lite både och. På ett sätt kan man väl 

säga att ja, det blir kanske konstigt om det är jättestor kontrast. Men å andra sidan 

så beror det ju på vad man tänker syftet är. För om man vill provocera fram någon 

känsla då kan det ju på ett sätt vara bra med en kontrast också” (Edoff, 2018). Hon 

menade också att eftersom kontoret har många toaletter så skulle det kunna vara 

kul om en toalett stack ut lite, medan de andra toaletterna bara har fokus på 

trivsamhet och utseende. Företaget är kort sagt öppensinnade för förslag och är det 

någon som inte gillar toalettens utformning kan de gå på en av de andra menade 

Edoff. Det som företaget främst känner ett behov av är att skapa en mer positiv 

stämning kring toaletterna, då det inte är fallet idag. 

Designdriven diskussion 

Nedan återges en sammanfattning av de ämnen som berördes under samtalet i 

fokusgruppen. 

Den inledande tankegången i diskussionen var att deltagarna behövde plats att 

tänka eftersom de arbetar i branscher där det krävs mer frihet och rörelse för att få 

igång tankeprocesser. Att sätta sig och arbeta i nya rum, eller att gå på en 

upptäcktsfärd för att hitta nya plaster, ger människor ett nödvändigt miljöombyte 

som kan hjälpa hjärnan att se nya lösningar på problem. I samband med detta 

berördes också själva aktiviteten att gå upp och gå, och våra olika behov av att röra 

på oss. Det grundade sig också i det ostimulerande och oinspirerande utseendet på 

vissa kontor, där utrymmena till exempel är likformiga och inte uppmuntrar till 

möten mellan olika människor. 
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Toaletten benämndes också som en plats där vi kan vara med oss själva en stund 

och få utlopp för känslor som vi enligt normer inte tillåts att visa, som till exempel 

att gråta. Den används som en tillflykt i olika sammanhang där känslor utgör en 

anledning till besöket, och kan också vara ett sätt att ladda om inför något 

kommande viktigt moment. Samtalet övergick till att vi skulle behöva någon form 

av stimulans för att få hjärnan på andra tankar och koppla bort arbetet. Stimulansen 

behövde inte nödvändigtvis handla om att hjälpa oss i återhämtningsprocessen, 

utan det kunde handla om att lära sig ett nytt språk eller någon annan fakta, att göra 

en diskotoalett som gav oss energi genom musik och frigörelsen som dans utgör, 

eller en toalett där vi får skratta mycket genom till exempel en förvrängd spegel. 

Att använda humor kom på annat sätt kom också på tal, kanske mer som ett skämt 

men togs ändå på allvar av gruppen. De menade att pruttljud på toaletten kan göra 

att vi känner oss bekväma med att uträtta våra behov samtidigt som vi också får oss 

ett gott skratt. 

Något som också togs upp var de vilrum som finns på arbetsplatser, och hur både 

utformningen av dem och användandet kändes obekvämt. Gruppen menade att de 

kändes mer som sjukrum, där utformningen inte tillåter en att få en ordentlig vila. 

Samtidigt påpekades också av tre deltagare att det känns utpekande att använda 

vilrummet eftersom man blir sjukförklarad och känner sig uttittad. Andra typer av 

vilrum diskuterades där vilan var en form av meditationsövning med en skärm i 

taket som omslöt en, i vilken en röst guidade en igenom vilan. Att också använda 

naturen som hjälpmedel för att koppla av var ett diskussionsämne, till exempel 

genom att utforma toaletten som en skog, eller genom att få se vida, öppna 

landskap där tankarna kunde få mycket plats att vandra. Tanken om att ha ljud på 

toaletten i samband med dessa naturteman berördes, och att man kanske kunde få 

se vidderna genom projektioner eller liknande. 

Samtalet berörde sist den problemlösning som ibland sker under toalettbesöket. För 

att inte tappa det vi kommer på under toalettpausen tänkte deltagarna att man på 

något sätt skulle kunna fånga upp idéerna. Kanske genom en funktion som liknar 

Siri, en virtuell assistent som finns inbyggt i iOS-systemet som Apple använder sig 

av, där vi skulle tala högt med systemet på toa som fångar upp idén och mejlar 

röstinspelningen i textform till en själv. I samma anda som Siri-systemet gavs 

också förslag på att ha en smart robot på toaletten som kunde uppmärksamma en 

och till exempel fråga hur en mådde. Den skulle fungera som en terapeut där 

toalettbesökaren fick prata av sig. 
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Användartester 

Nedan ges en sammanfattning av svaren från användartestet som utfördes i den 

byggda mock-upen. 

 

Figur 5. Mock-upen med lakan som dörr. 

Figur 6. Lakanet är undanviket och så såg det ut när deltagaren fick gå in i det byggda rummet. Ett 

blått filter sattes på en överhängande lampa för att neutralisera de gula träfiberskivorna och på så 

sätt hjälpa deltagarna att se hela rummet blått. 

Figur 7. Här syns törre delen av gestaltningen i mock-upen, delvis skymd av en bit vägg. I taket 

hänger en representation av molnlampor som är mindre än i verklig skala. 

 

Deras spontana känsla av rummet 

Två deltagare uppgav att den spontana känslan var lugn, tre sa att det kändes 

mysigt. Ljuset upplevdes bra och rofyllt och jämfördes med andra toaletter där 

ljuset ofta är skarpt. Den mjuka belysningen i form av moln fick samma respons. 

Testdeltagare sex (TD6) hade svårt att tänka sig den helhetliga färgen i rummet och 

att hen inte skulle reflektera över toalettens utformning om hen var på väg till ett 

viktigt möte. Färgen skulle göra att det kändes instängt upplevde testdeltagare fem 

(TD5), medan testdeltagare tre (TD3) kommenterade att de oklädda väggarna 

trängde sig på och att en enhetlig blå färg nog skulle göra det bättre. Ljudet 

nämndes av två som behagligt, och den ena menade att det gjorde hen kissnödig. 
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Toaletten i förhållande till det upplästa scenariot 

Toaletten upplevdes då som en plats att varva ner, att uträtta sina behov i lugn och 

ro, att slappna av, att toaletten förknippades med mindfulness, att samla sig lite, ta 

tid för sig själv och att koppla ifrån. Övriga kommentarer handlade om att det inte 

var den typiska offentliga toaletten vilket kändes trevligt, en annan nämnde också 

att det var bra att den inte var vit och steril. I situationen var det positivt att det var 

mörkt i jämförelse med om det hade varit skrikiga färger där inne menade TD6. 

Den här toalettens användningsområde i förhållande till en toalett på 

Mälardalens högskola. 

Testdeltagare ett (TD1) menade att om det var tänkt att finnas en spegel kunde man 

kolla sig i den, samt andas ut lite och titta på molnen när man är på toa. 

Testdeltagare två (TD2) skulle föredra den här toaletten. TD3 upplevde skolans 

toaletter som ofräscha och skulle inte spendera så mycket tid där inne, men här 

skulle hen tänka sig att sminka sig och tyckte att det var en annan typ av rum. De 

tre sista deltagarna skulle meditera, använda den mer och inte använda den 

annorlunda. 

Om det finns något annat användningsområde där inne utöver att gå på 

toaletten. 

Här nämndes att gå in och låsa om sig en stund och om det hade funnits en spegel 

hade TD2 speglat sig, vilket TD6 också nämnde. TD3 tyckte att det var bra att 

handfatet var stort för då fanns det avställningsyta om man till exempel vill spegla 

sig. Två deltagare nämnde att komma dit och slappna av, och pratade om att vila 

från människor och stressig miljö, samt jämförde toaletten med den hemma som 

ansågs vara en plats att låsa bort bekymmer. 

Ljuset 

Ljuset benämndes som lugnt, mysigt, avkopplande, behagligt och bra om man vill 

sluta sig en stund och att det var lagom belysning. TD2 sa att det var skönt att 

komma bort från stark lysrörsbelysning. Två nämnde att det inte är så bra för att 

sminka eller spegla sig, delvis på grund av att ljuset upplevdes gult. 

Ljudet 

TD1 fick höra ljudet direkt från mobilen då högtalaren inte kopplade, och då 

spelades en del upp utanför mock-upen. Hen upplevde det då som regnskog, men 

att det inne i rummet lät det mer som en dusch. TD2 hade ljudet på högtalare 

ovanför sig och tyckte det lät som regn och blev lugn och avslappnad. TD3 hade 
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det också på högtalare och associerade det till spa med det lugnande droppandet. 

TD4 fick ljudet från mobilen och tänkte också på spa för att det lät som en 

ångbastu, det var avslappnande och lugnande. De två sista deltagarna fick också 

höra ljudet från mobilen. TD5 upplevde att det lät som en dusch och hade önskat 

mer droppande samt kände att hen blev kissnödig av det. TD6 associerade det till 

att gå på toaletten, men att det kändes avslappnande med ljud. 

Berättade att min tanke är en plats för återhämtning. Upplevde de att 

utformningen kommunicerar det? 

Det sammanlagda svaret är ja. De tog upp färgen, materialen, den dämpade 

belysningen och ljudet som förmedlare av den tanken. Rummet gav den känslan 

vid första mötet, att det var en plats för att ventilera och stänga av. 

Ljuset i förhållande till syftet 

Här var det gemensamma svaret också att ljuset var bra för ändamålet. ”Det är 

inget ljus som sticker en i ögonen” menade TD5. TD3 tyckte det var bra att det var 

flera olika ljuskällor som spred ett mjukare ljus. TD4 ansåg att lampan som hängde 

ovanför handfatet indikerade att det satt en spegel där och att ljuset var bra för det 

ändamålet. Hen tyckte också att ljuset var tillräckligt bra eftersom hen såg vad hen 

gjorde. 

Ljudet i förhållande till syftet 

Flera deltagare tyckte att det var bra med bakgrundsljud eftersom det också kan 

stänga ute ljud utifrån. TD2, som hade ljudet på högtalare, tyckte att det var en bra 

ljudnivå, vilket även framkom hos de andra testdeltagarna, och att det var ett 

avslappnande ljud. TD5 önskade att ljudet lät mer regndroppar istället för en dusch 

för att det skulle upplevas mer avslappnande. 

Om de skulle vilja ändra något för att syftet skulle framgå tydligare 

Det som togs upp var att det kunde lukta gott, att lägga till växter, kanske något att 

titta på på insidan av dörren, någon mer detalj på ena väggen och en nämnde här att 

väggfärgen kanske skulle bli för mörk för det lilla utrymmet, men att det kanske 

kompenserades av den vita dörren. 

Sammanfattande analys 

Att de anställda sitter i ett öppet landskap med glasväggar innebär att de inte kan 

komma ifrån varandra i någon större utsträckning. Detta betyder att toaletterna är 
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den enda stängda platsen, förutom kontorets vilrum, där man inte är sedd av andra 

och kan komma ifrån arbetet. Det öppna kontoret upplevs ljust på grund av de stora 

fönsterpartierna och raderna av lysrör som ger ett jämnt spritt ljus. Kanske något 

för jämnt, vilket gör att det känns platt och detta kan enligt Ching & Binggeli 

(2012, s.261) bidra till ögontrötthet. Skorna tas av vid huvudentrén vilket ger en 

mer familjär känsla av arbetsplatsen, vilket också förstärks av heltäckningsmattan. 

Toalettens storlek gör att det finns begränsad yta att använda för någon typ av 

tredimensionell gestaltning. Takhöjden är däremot normal och skulle kunna 

utnyttjas för detta ändamål, så även de tomma väggytorna bakom och väggen på 

toalettens högra sida. Inne på toa sprider plafonden ett jämnt, kallt vitt ljus, den 

tänds automatiskt och går inte att reglera. Den kalla ljusfärgen förstärks av 

väggfärgen vilket ger ett kalt och sterilt intryck. Eftersom skorna tas av vid entrén 

innebär det att de flesta går in på toaletten i strumplästen. Detta upplevs ofräscht, 

åtminstone av mig som besökare, därför är det också relevant att reflektera över hur 

golvmaterialet spelar in på känslan i det nya förslaget. 

Intervjusvaren är ett urval av det som sades som ansågs relevant för studien och 

visade bland annat att medarbetarna på Rise Sics har ett varierande åldersspann. 

Svaret på den här studien är däremot bara relevant utifrån hur rummet generellt sett 

kommunicerar med användarna och inte den specifika målgruppen som i det här 

fallet skulle vara företagets anställda. Därför har åldersskillnaden inte tagits med i 

beräkningarna under studiens gång. I övrigt gjordes ett utbyte av information där 

jag berättade om studiens syfte och Petra Edoff svarade med att ifall medarbetarna 

skulle uppleva någon form av missnöje med ett nytt syfte på toaletten kan de 

använda en av kontorets många andra toaletter. I övrigt är företaget öppna för 

förslag på möjliga gestaltningar. Rise Sics har en del besökare och för dem skulle 

det kunna vara överraskande med en avvikande gestaltning, om detta är positivt 

eller negativt är dock svårt att förutse. 

Nedan ges en sammanfattning av de ämnen som berördes under diskussionen och 

som togs med in i designfasen: 

• Miljöombyte 

• Fristad 

• Stimulans i form av skratt, rörelse (till exempel dans) eller avslappning 

• Vilrum och naturens inverkan 

• Idéfångare 
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Som nämnt i teoriavsnittet görs ett urval efter en designdiskurs. Den lösning som 

designern bör gå vidare med är den som anses mest praktisk, där kostnaden är 

rimlig och där den symboliska innebörden och dess känslomässiga värde är 

betydelsefullt. En annan aspekt som är viktig att ta med i beräkningen är om 

lösningen har chans att hålla och fungera under en längre period i kontexten 

(Verganti 2009, s.183–184).  

Många av tankarna berörde de behov vi har och hur vi använder toaletten idag, 

samtidigt som några ämnen berörde hur vi kan komma att använda toaletten. En 

övervägande del av ämnena handlar inte om framtida meningar vi kan ge platser, 

men kan ändå ses som möjliga syften för toaletten och dess utformning. Det alla 

dessutom har gemensamt, om en djupare analys av ämnena görs, är att de i grund 

och botten handlar om återhämtning och stimulans. Det som skiljer dem åt är 

endast hur återhämtningen eller stimulansen sker. Flera idéer gick vidare till 

skisstadiet, men för att undersöka vilket av syftena som skulle fungera bäst 

användes en matris, se figur 8 nedan, i vilken poäng ges för Vergantis kriterier som 

beskrevs ovan. Hänsyn vid urvalet togs också till platsen och därför ansåg jag att 

en plats för återhämtning var ett rimligt syfte att gestalta på toaletten. 
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Figur 8. Analysverktyg  som användes där olika parametrar utvärderades med hjälp av siffror, vilka 

har olika betydelse beroende på vilken faktor som bedöms. Högre inringad siffra innebär att 

designen har högre sannolikhet för att fungera väl. Parametrarna beskrivs på engelska vid alla 

femmor i det vänstra verktyget, och brevid dem finns en förtydligande text på svenska. Det vänstra 

analysverktyget är en bedömning av syftet Att få skratta som är en av utkomsterna av 

diskussionen. Den högra matrisen visar en bedömning av syftet En återhämtningsplats. I 

bedömningen uteslöts punkten pris eftersom hänsyn inte tas till kostnad i den här studien. 

 

Användartesterna visade att det går att gestalta ett syfte med ett antal faktorer i ett 

rum. Här undersöktes färg, form, ljus och ljud som kommunikationsmedel för 

återhämtningssyftet och alla testdeltagare upplevde att rummet var en lugn plats 

som kunde användas för att stänga om sig och slappna av, samla sig och koppla 

bort tankarna lite. Ljuset upplevdes lagom, mjukt och lugnande, speciellt i 

förhållande till vanliga toaletters skarpa ljus. Färgen i rummet upplevdes både bra 

och dålig då den gjorde rummet mörkare vilket kändes avslappnande enligt flera 

deltagare, men var enligt en person lite för mörk.  

Ljudet associerades bland annat till spa och benämndes av flera som avslappnande. 

Detta kan grunda sig i det Klarén (2014, s.31–32) skriver om att vi kopplar ihop 

ljus, färg och rum med tidigare erfarenheter, känslor, traditioner och idéer om vår 

värld. Användartesterna visar att vi ger samma symboliska meningar till ljud. Det 

var dock en del kommentarer om att det lät mer som att någon duschade än att det 
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regnade och detta bör därför åtgärdas. Något annat som togs upp flertalet gånger 

var att spegla sig, något som inte gestaltades i mock-upen mer än genom 

ljussättningen. Eftersom det upplevdes viktigt av deltagarna kommer det inkluderas 

i slutgestaltningen. Sista frågan ämnade undersöka om deltagarna saknade något, 

och svaret var fler detaljer som växter och annan inredning. Eftersom toaletten är 

liten till ytan och redan har en del blandade intryck anser jag dock att det blir svårt 

att få in ett sådant inslag utan att göra rummet för rörigt. Hänsyn har dock tagits till 

förslagen genom att formen på bladverket som hänger på väggen har förstärkts. 

Metodkritik 

Det finns alltid punkter i utförda metoder som är viktiga att se ur ett kritiskt 

perspektiv. Här redogörs för aspekter ur samtliga metoder. 

Platsanalys 

En platsanalys utgår alltid ifrån den betraktandes synvinkel vilket innebär att om 

någon annan skulle utföra samma metod finns det chans att denne skulle uppleva 

saker på ett annat sätt. Analysen utfördes också under en mycket begränsad 

tidsperiod vilket har inverkan på resultatet. Skulle den till exempel ha utförts vid 

flera tillfällen under olika tider på dagen hade resultatet blivit mer nyanserat. 

Intervju 

Respondentens roll i intervjun var i det här fallet att representera uppdragsgivaren. 

Trots att fokus i arbetet främst ligger på meningsdriven radikal innovation, som 

inte utgår från användarna i den första delen av processen, så går det i det här fallet 

inte att bortse från att gestaltningsarbetet baseras på ett uppdrag. Jag som 

uppdragstagare behövde därför ta reda på vad uppdragsgivaren förväntade sig 

skulle levereras av mig. 

Designdiskussion 

Mycket av samtalen i designdiskursen med fokusgruppen var diskussioner kring 

behov de specifika deltagarna hade, men också människor i stort. Enligt Verganti 

(2009) är det inte dagens behov som designdriven innovation utgår från, utan 

framtidens. Samtalet berörde behov som inte tillfredsställs i något rum eller plats vi 

använder idag, och därför anser jag att behoven kan omvandlas till nya meningar vi 

i framtiden kan ge rum. Detta just eftersom de uppfyller ett behov – men kanske 

behov vi inte visste att vi hade, eller inte visste hur vi skulle lösa för att må bra. På 
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så sätt kan den rumsliga gestaltningen av det nya syftet hjälpa människor att 

tillfredsställa dessa behov. 

En designdriven diskurs är inte ett möte där man brainstormar idéer, utan är en lång 

researchprocess som kan pågå i månader och år (Verganti 2009, s.180–181). På 

grund av denna studies mindre omfattning är det omöjligt att följa en precis 

designdriven dialog. Relevansen i att använda Vergantis teori i den här studien 

kanske inte ligger i att följa den till punkt och pricka, utan snarare att se på hur 

designdriven innovation kan kombineras med perspektiv från användarcentrerad 

design. Att diskutera en kontext med utomstående parter kan, precis som Verganti 

menar, öppna upp ögonen hos designern eller hos det egna teamet för sådant som 

målgruppen själv inte skulle reflektera över. Likväl är metoden att diskutera 

möjliga meningar vi ger ett rum ett sätt att lösa bakgrunden till problem och kan på 

så sätt ändå resultera i användbara tankar som implementeras i olika former av 

gestaltningen. 

Petra Edoffs medverkan i samtalet kan debatteras kring då hon enligt Vergantis 

teori kan ses som en användare. Hennes kompetens inom området innovation och 

produktutveckling var däremot en aspekt jag ville få med, då de andra deltagarna 

främst har konstnärlig eller akademisk inriktning. Andra innovationsforskare 

tillfrågades men hade inte möjlighet att närvara och därför ansåg jag att Petra 

Edoffs kompetens var likvärdig och önskvärd. Esko Mäkelä har varit min 

handledare under processen och därför kan även hans opartiskhet i studien 

ifrågasättas. Materialval är en viktig aspekt inom rumsligheter och av den 

anledningen ansåg jag att Esko Mäkeläs deltagande i diskussionen, med sin 

bakgrund inom material och estetik, kunde bidra med värdefulla tankar och åsikter 

om vilka meningar vi kan ge rum. 

Valet av fokusgruppens medlemmar är också en form av bekvämlighetsurval då 

alla deltagare fanns tillgängliga inom Mälardalens Högskola och Rise Sics. 

Eftersom de alla har kompetenser från relevanta områden enligt teorin, motiveras 

deltagarnas medverkan därigenom. Fler nyckelpersoner inom olika områden 

tillfrågades, men hade inte möjlighet att delta. Hade fler kunnat medverka hade 

utkomsten av diskussionen gett ett bredare perspektiv och fler infallsvinklar, men 

jag anser att erfarenhetsbredden som de fyra deltagarna har är tillräckligt stor för 

den här studiens omfattning. 

Användartester 

De användartester som utfördes undersökte endast ett gestaltningsförslag, vilket i 

sig inte är något konstigt. Hade däremot två olika gestaltningsförslag jämförts, till 



 33 

exempel med olika färgsättning, hade resultatet kunnat utvärderas på ett annat sätt 

och hade också skapat ett bredare underlag för gestaltningen. Martin & Hanington 

(2014, s.75) skriver dessutom att användartester bör utföras i flera omgångar för att 

få bäst slutresultat. Inom ramen för arbetet var detta inte möjligt och har av den 

anledningen uteslutits. Gestaltningsförslaget genomgick en testomgång vilket var 

tillräckligt för att kunna utvärdera förståelsen och användningen av rummet. 

Därefter förändrades den och utvecklades i slutgestaltningen och var därigenom 

trots allt en iterativ process. Testet utfördes dessutom bara i en mock-up vilket inte 

kan ge en helt representativ bild av det verkliga förslaget. Material, ljus och färger 

skulle te sig lite annorlunda i verkliga förhållanden, vilket är något som är svårt att 

undersöka. Jag anser att deltagarna fick en mångsidig bild av rumsligheten i mock-

upen genom att ljus, ljud, färg och syftet tillsammans gav en helhetsupplevelse 

trots att det inte går att jämföra med verkligheten. 

Etiska ställningstaganden 

All forskning inom samhällsfrågor har ett antal parametrar att rätta sig efter när det 

kommer till undersökningar i arbetet. Genomförandet måste värna om deltagarnas 

bästa och säkerställa att informantens medverkan är frivillig och att informerat 

samtycke ingåtts. Utöver detta måste forskningen utföras utan att falska löften getts 

och att den bedrivits efter vetenskapliga förhållningssätt för integritet, samt följt 

landets lagar. De olika punkterna innebär bland annat att människor inte får fara 

illa - varken fysiskt, psykiskt eller personligt, materialet ska behandlas 

konfidentiellt, om inte annat specificerats ska deltagarna behandlas anonymt, kort 

information om forskningens syfte och datainsamling ska delges och rättrådiga 

tolkningar ska göras av empirin (Denscombe 2016, s.427–433). I den här studien 

har hänsyn tagits till det ovan nämnda. Bland annat genom att alla studiens 

deltagare informerats om vad studiens och den specifika undersökningens syfte 

varit. Alla deltagare i användartestet hålls också anonyma eftersom deras identitet 

inte är relevant för utkomsten av deras medverkan. De informerades också om att 

det inte var dem som personer som undersöktes, utan min gestaltning och dess 

kommunikation. Detta för att underlätta förståelsen för testet och undvika 

stressande faktorer som kan komma av att vilja besvara frågan rätt, något som inte 

går att göra. Där namn finns med i rapporten har det övervägts huruvida det är 

väsentligt för resultatet av undersökningen, och då har de medverkande godkänt 

namnpublicering. 
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Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt presenteras först en inblick i hur designprocessen gått till. Därefter 

ges ett förslag på en gestaltning som ska förmedla syftet att toaletten även kan 

användas som en plats för återhämtning. Förslaget är grundat i teorier, insamlingen 

av empiriskt material och egen idébearbetning som vävts samman för att skapa en 

fungerande design för toaletten. 

Designprocess 

På grund av frågeställningens och studiens karaktär har det här arbetet haft en 

annorlunda designprocess i jämförelse med de processer som vanligtvis ägt rum 

under studietiden. Fokus har legat på hur designdriven innovation kan användas vid 

utformandet av rum för att skapa nya syften för gestaltningen, och har därigenom 

lett till en process med en kombination av metoder för användarcentrerad design 

och designdriven innovation. Processen inleddes med ett besök på platsen för att få 

en förståelse för rummets begränsningar och möjligheter. Därefter följde 

utmaningen att sätta sig in i ett annat sätt att arbeta och förstå vad designdriven 

innovation är. Informationsinsamlingen och själva gestaltningsarbetet påbörjades 

inte förrän efter det att designdiskussionen hållits. Då skissade jag för hand i flera 

omgångar för att dels bestämma det nya syftet och dels för att utveckla 

gestaltningstankar när jag väl kom fram till valda syfte. Teorier om färg, ljus och 

material samlades in och kombinerades med tankarna för rummets nya mening för 

att på så sätt understödja den rumsliga gestaltningen och kommuncera dess nya 

syfte. Vid det här stadiet blev processen iterativ då jag gick tillbaka till ämnena 

som berördes om gestaltningen inte kändes tydlig eller relevant nog. Beslutet om 

syftet togs, som tidigare nämnts, genom en matris över designens värden. Samtidigt 

som jag funderade över möjliga syften skissade jag även på hur de möjligtvis 

kunde gestaltas. 
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Figur 9. Tidig skiss som visar projektioner på toalettens väggar. Projektionerna skulle ta en till 

platser med öppna landskap. 

Figur 10. En skiss av toaletten med en kombination av flera syften där ens humör för stunden 

avgjorde hur man använde toaletten. Boxningskuddar och speed-ball kombinerades med växtvägg 

och lugnande ljud. 

                      

Figur 11. Skiss i ett senare stadie. Toalett med musik och diskokulor i taket för att kunna dansa och 

frigöra endorfiner. 

Figur 12. Skiss som är snarlikt det slutliga förslaget, baserat på det valda syftet. 
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Även den mock-up som byggdes blev en del av 

gestaltningsarbetet eftersom den gav mig en 

upplevelse av rumsligheten och dess proportioner. 

Byggandet påbörjades innan det nya syftet hade 

bestämts, och fortsatte efter diskussionen. 

Handarbetet blev genom det en form av tänkande, 

bland annat kunde färger testas i mindre skala för att 

se hur de skulle te sig i det lilla utrymmet. Även 

ljusets styrka och placering testades för att komma 

fram till en relevant och tydlig ljussättning. Mot 

slutet itererades gestaltningsdelen av processen i och 

med användartestet, som resulterade i mindre 

förändringar av designförslaget. 

 

 

 

 

Figur 13. Färgprover skrevs ut och fästes i mock-upen för att se ungefärlig färg. 

Gestaltning 

I det här förslaget är syftet att toaletten ska fungera som en återhämtande plats. 

Under designdiskussionen nämndes naturen med dess öppna landskap och 

förändrande vyer ett antal gånger, samt att stimulans inte endast behöver handla om 

återhämtning eller lugn. Gestaltningen har av den anledningen fått ett naturtema 

samt många inslag som ska verka stimulerande på olika sätt.  

För att ge användarna en introduktion till rummet och dess syfte kan gestaltningen 

därför börja redan utanför. Det är också relevant att applicera detta i Rise Sics 

lokaler eftersom det framkom under intervjun att företaget har många besökare. På 

golvet i omklädningsrummet, nedanför toalettdörren, har plotter av en trädgren 

därför placerats. Ett alternativ till lösning kan vara att måla grenen direkt på golvet. 

På så sätt är det mindre risk att den lossnar vid till exempel städning av lokalen. 

Grenen är vit för att kontrastera och synas mot det mörka golvet. 
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Figur 14. Plotter av en trädgren letar sig ut under toalettdörren i omklädningsrummet. 

 

Toalettens våtrumsväggar har målats i en blå färg, eftersom teorin visade att blå 

färger har en avslappnande inverkan på oss. Då det framkom i användartesterna att 

färgen upplevdes något mörk har den i det här förslaget fått en något ljusare nyans. 

Den har dock inte fått en alltför ljus färg eftersom Ching & Binggeli (2012, s.117) 

menar att mörka, mättade färger har en omslutande effekt. Detta var något som 

ville uppnås eftersom starka kontrasterande intryck kan ha en väckande effekt via 

det retikulära nervsystemet (Küller 2005, s.87). En vy som är kontrasterande till 

den krävande miljön vari stressen rotar sig är också viktigt för restorativa miljöer 

(Hartig 2005, s.266). I det här fallet är kontoret ifråga väl upplyst, har ljus väggfärg 

och stora fönsterpartier. Ljussättningen på toaletten är därför kontrasterande genom 

att den har en något varmare ljusfärg. Dessutom har ljusnivån förändrats genom att 

flera olika ljuskällor fördelar ljuset i rummet på ett annat sätt än vad plafonden gör 

som idag finns på toaletten. Detta är något som bidrar till rummets karaktär och 

helhetsupplevelse (Fridell Anter & Berggren 2014, s.98 & 101). 
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Figur 15. Vy in på toa från omklädningsrummet. I taket hänger en molnlampa och på väggen sitter 

ett metallträd som lyses upp bakifrån. 

 

För att användarnas tankar ska kunna vandra iväg till andra platser eller inåt sig 

själv har ljussättningen använts som fokuspunkter i rummet. Olika texturer, former 

och ljusintensiteter kan leda vår uppmärksamhet (Ching & Binggeli 2012, s. 261). 

Molnet och trädet är därigenom tänkta att vara objekt att fästa ögonen på och 

underlätta en tankeförflyttning samtidigt som de knyter an till naturtemat. Trädet är 

en utvecklad version av det bladverk som fanns i mock-upen och är en kompromiss 

istället för att placera växter i rummet. Genom den mjuka trädformen blir det inte 

lika statiskt som det rektangulära bladverket i mock-upen och kan lättare 

förknippas med naturen. Trädet är gjort i vitlackerad metall med lampor fästa på 

baksidan. Molnet kan göras av en rispapperslampa som täcks med bomull. Lampan 

skulle då ge ifrån sig mer ljus än vad molnen gjorde i mock-upen. Om bomull 

skulle kännas som ett allt för opassande material på en toalett kan lampan göras av 

hönsnät och papier-maché-teknik. 
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Figur 16. Rispapperslampa som görs om till 

molnlampa. 

Figur 17. Hönsnät kan också formas till ett moln 

och sedan kläs in för att få en mjukare textur. 

 

Om ett rum har samma kulör på alla väggytor kommer färgen att upplevas mer 

intensiv. Andra omkringliggande ytor påverkar också färgen på en yta (Billger, 

Fridell Anter & Häggström 2014, s.206). Eftersom färg och ljus samverkar, studsar 

och färgar av sig är helhetsupplevelsen något vi bör reflektera över när vi utformar 

rum. Även om de blå väggarna upplevs mer intensiva tillsammans så kan rummet 

ändå kännas ljusare genom att till exempel taket, dörren och golvet har en annan 

färg som också smittar av sig och sprider ljus.  

I förslaget har golvet klätts med ett ljusare och blankare material än det har idag, 

dels av anledningen att kunna reflektera mer ljus, och dels på grund av hur vi 

upplever material. Vår upplevelse av trä grundas i hur det känns att röra vid det. 

Det är varmt och texturen gör att det känns levande och mjukt (Hekkert & Karana 

2014, s.9). Eftersom vi också upplever texturer med våra ögon (Ching & Binggeli 

2012, s.99) kan man med hjälp av klinker som ser ut som trä lura ögat och ge 

rummet ett mjukare intryck samtidigt som känslan av det är kall. Detta känns 

kanske extra tydligt här eftersom de anställda tar av sig skorna när de kommer till 

kontoret. Materialvalet stimulerar därigenom kroppen och påverkar 

rumsupplevelsen. Skalan på en textur kan påverka storleksförhållanden (ibid 

s.104). För att klinkern och trämönstret av den anledningen inte ska kännas 

överdimensionerad i rummet är plattorna långsmala och texturen anpassad efter 

storleket på rummet. 
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Figur 18. En tydligare bild av toalettens alla delar. 

Figur 19. Spegel och tillhörande belysning. 

 

Har ljuset planerats väl underlättar det förståelsen av rummets 

användningsområden (Ching & Binggeli 2012, s.275). Detta var något som 

uppmärksammades under användartestet då nästan alla deltagare vid olika tidpunkt 

nämnde att spegla sig. Orsaken till detta var antagligen den ljussättning som hade 

satts ovanför handfatet och som indikerade att en spegel rimligtvis borde sitta där, 

samt konventionen att det alltid finns en spegel på toaletter. Tanken var att inte ha 

en spegel på toaletten, eftersom fokus skulle istället vara på människors insida och 

återhämtning. Ska användaren på ett viktigt möte efter toabesöket blir spegeln 

emellertid relevant och därför finns den med i slutgestaltningen. Något som också 

efterfrågades under användartesterna var bättre belysning vid spegeln och här har 

den därför försetts med ett starkare och blåare ljus. 

Slutligen sätts en ljudslinga på när användaren går in på toaletten. Ljud kan ta oss 

till andra platser och i undersökningar har det kommit fram att behagliga ljud har 

en förmåga att sänka pulsen (Lindborg 2013, Hume & Ahtmad 2013). Under 

användartesterna undersöktes även detta med ett ljud av regn och regnsmatter. 

Deltagarna önskade ett ljud som lät mer som regndroppar än som en dusch och i 

det slutliga förslaget har detta därför ändrats till ett mjukare droppande regn med 
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fågelsång i bakgrunden. Via följande länk https://youtu.be/7UwF1oJhLJQ återfinns 

en video med ljudet och rummet tillsammans. 

  

https://youtu.be/7UwF1oJhLJQ
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur designdriven innovation och 

syftesändringar kan appliceras vid utformandet av rum. För att undersöka ämnet 

valdes en toalett som utgångsläge, men det är tänkt att studiens resultat ska bidra 

till en insikt i hur även andra rum kan få nya syften. Frågan Med vilka medel går 

det att lägga till ett nytt syfte på en toalett så att den rumsliga utformningen 

kommunicerar detta med användaren? är vad studien ämnat att besvara. Med vilka 

medel har i arbetet syftat till att ta reda på både vilka tillvägagångssätt och 

utformningsmöjligheter som ämnet berör och kan resultera i. 

För att komma fram till nya syften krävs andra medel i processen än de som 

vanligtvis ingår i en användarcentrerad process. De syften människor kommer ge 

till saker i framtiden är inget de själva vet om och det är därför svårt att utgå ifrån 

användarnas nutida behov och preferenser. Eftersom Verganti (2009) menar att det 

är viktigt att inkludera nyckelpersoner utanför sitt eget område för att få ett breddat 

perspektiv har metoden designdiskussion använts i studien. Metoden kan användas 

i ändamål att undersöka nya radikala meningar för rumsligheter, men det bör 

samtidigt tas i beaktning att det är en diffus och relativt osäker metod. I det här 

fallet hade nyckelpersonerna kanske behövt tid att förbereda sig för diskussionen 

och undersöka kontexten själva så att samtalet hade kunnat beröra fler framtida 

scenarier än nutida. 

Radikal innovation sker med viljan att skapa ett paradigmskifte och klättra upp på 

ett nytt berg menar Norman & Verganti (2014 s.93 & 95). Att utveckla syften som 

skapar paradigm-skiften sker däremot inte på tio veckor, det kräver mer tid för 

undersökning. Det kan också ske med ett specifikt uppdrag som utgångspunkt, 

vilket den här studien visar. Det krävs djup och grundlig undersökning av området 

för att förstå hur man ska frångå de meningar som råder idag. Det kan därför vara 

hämmande att ha en deadline att arbeta mot, eftersom informationsinsamlingen tar 

tid och en idé bör komma av sig själv. Processen bör därför kompletteras med 

andra metoder för att kunna ge ett resultat som är radikalt meningsbrytande. Detta 

är en aspekt som Fulton Suri (2008) tar upp där hon diskuterar det faktum att alla 

processer är olika och att vi behöver utveckla medel för att ta reda på vilket 

tillvägagångssätt som är relevant för det aktuella problemet. Tidsramen för det här 

arbetet gjorde att detta inte kunde inbegripas inom arbetet och skulle därför kunna 
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vara ett förslag på vidare forskning. Vilka andra metoder kan komplettera en 

designdriven diskussion för att lättare komma fram till nya syften för rum? 

För att ett rums syfte ska kommuniceras med användarna visar den här studien att 

ett antal medel kan användas. Som Groome med flera (2010, s.31–32) menar 

lägger vi ihop det som vi tidigare vet om världen med den information som finns 

framför oss. Därför tror jag, genom resultatet av den här studien, att det är viktigt 

att gestalta nya syften i rum via medel som är något sånär bekanta för användaren. 

Vi upplever vår omvärld genom fem olika sinnen och den information som vi ställs 

inför skapar alltid ett helhetsintryck. Ingen del står någonsin för sig själv. Därför 

anser jag att det är relevant att använda sig av färg, form, ljus, ljud och 

tredimensionella element för att på ett tydligt sätt kommunicera ett nytt, tillagt 

syfte i en rumslighet. I studien visade användartesterna att de olika elementen 

tillsammans skapade ett lugn intryck vilket smittade av sig på användarna. Detta är 

inte unikt för det valda syftet, utan kan förmodligen kopplas ihop med våra 

perceptionsprocesser. Det här är dock bara ett förslag på lösning och det undersökta 

rummets kontext bör alltid tas i beaktning när en gestaltning ska tas fram. Bara för 

att ett nytt syfte i ett annat rum också är återhämtning, betyder det inte 

nödvändigtvis att gestaltningsförslaget i den här studien går att använda i samma 

syfte på en annan plats. Fokus bör alltid ligga på det specifika rummets 

begränsningar och möjligheter. Därefter kan en gestaltning som kommunicerar 

syftet tas fram. 

Något som också kan diskuteras är huruvida det är relevant att uppmuntra till 

pauser och återhämtning genom ett ändrat syfte. Alla arbetsplatser kommer inte må 

bra av ett sådant typ av uppmuntrande eftersom det inte alltid är möjligt att ta 

längre pauser. Relevansen i studien ligger dock inte i det nya återhämtningssyftet, 

utan handlar istället om processen bakom syftesändringar till rum. Valet av syfte 

kan också argumenteras för då utbrändhet orsakat av arbetsrelaterad stress idag är 

vanligt. Pauser och återhämtning under arbetstid kan därför vara relevant i syfte att 

minska den psykiska belastningen. Gestaltningen inbegriper inte aspekter för hur 

länge man bör vistas på platsen för att återhämtning ska uppstå och har därför inte 

utformats för att uppmuntra till en längre paus. Det är istället till för att hjälpa 

användarna att flytta fokus från livet utanför toalettens väggar. Jag säger inte att en 

återhämtningstoalett är lösningen på arbetsrelaterad stress, men att det heller inte är 

något som påverkar människor negativt och därför är lösningen relevant inom den 

kontext som undersökts. 

Att vi ger egna meningar och syften till rum anser jag är tydligt, men 

problematiken här kanske snarare ligger i att rummen inte alltid uppvisar syftet 
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genom den rumsliga utformningen. Vilka framtida meningar vi kan ge rum tror jag 

är möjligt att upptäcka, men var inte det som den här studien resulterade i. Istället 

upptäcktes vilka dolda syften vi ger till rum, vilket sedan förstärktes genom den 

rumsliga gestaltningen. Detta är något Verganti och Norman (2014, s.95) tar upp 

där de talar om att en designer kan upptäcka ett reellt eller fantiserat behov och 

vilja skapa något som uppfyller behovet. Detta kan bli en radikal innovation. Jag 

tror att detta tillvägagångssätt kan vara rimligt för designdriven innovation inom 

rumslig gestaltning. Vem säger att ett behov inte kan tillfredsställas genom ett nytt 

syfte i ett rum? Som exempel kan vi ta vårt behov av att skratta, vilket kanske inte 

händer så ofta på en arbetsplats. Om det gestaltas har man både gett ett rum ett nytt 

syfte och tillfredsställt ett behov som människor inte nödvändigtvis visste att de 

hade. Fokus ligger därigenom på en annan typ av problemlösning än den som 

endast utvecklar en befintlig design. Kombinationer av metoder för 

användarcentrerad design och designdriven innovation tror jag därmed kan ge nya 

möjligheter för utvecklandet och utformandet av rum.  
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Figurförteckning 

Alla bilder i det här arbetet är skissade, visualiserade, fotade och bearbetade av 

Linda Svensson om inte annat anges nedan. 

Figur 1: Visualisering av design-diskursen. Tolkad från Verganti (2009, s.120). 

Figur 2: Fotografi av kontorslandskapet. Taget av Lydia Stengård 2018-05-07. 

Figur 3: Planritning av toaletten. 

Figur 4: Fotografi av toaletten. Taget av Lydia Stengård. 

Figur 5: Fotografi av mock-upen under användartest. 

Figur 6: Fotografi in i mock-upen. 

Figur 7: Fotografi in i mock-upen. 

Figur 8: Skiss av analysverktyg tolkad från Verganti (2009). 

Figur 9: Skiss av toalett med projiceringar av landskap på väggarna.   

Figur 10: Skiss av toalett med naturinslag och boxningskuddar. 

Figur 11: Skiss av toalett med discokulor och starka färger. 

Figur 12: Skiss av toaletten likt det slutliga förslaget. 

Figur 13: Fotografi av mock-upen med färgprover utan interiör. 

Figur 14: Visualisering av toalettdörren och introduktion till gestaltningen. 

Figur 15: Visualisering av toaletten utifrån omklädningsrummet med öppen dörr. 

Figur 16: Referensbild för konstruktionen av taklampan. 

http://www.viepratique.fr/deco/conseils-deco/ikea-hack-20-idees-design-reperees-

sur-pinterest-544363.html#item=14 Hämtad senast 2018-05-23. 

Figur 17: Referensbild för konstruktionen av taklampan 

https://moddea.com/2013/04/24/clouds/ Hämtad senast 2018-05-23. 

Figur 18: Visualisering av toaletten snett in i rummet. 

Figur 19: Visualisering av spegeln och tillhörande lampa inne på toaletten. 

  

http://www.viepratique.fr/deco/conseils-deco/ikea-hack-20-idees-design-reperees-sur-pinterest-544363.html#item=14
http://www.viepratique.fr/deco/conseils-deco/ikea-hack-20-idees-design-reperees-sur-pinterest-544363.html#item=14
https://moddea.com/2013/04/24/clouds/
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide, kvalitativ intervju 

Intervjuguide 

2018-04-24 

Om företaget 

- Hur många är ni som arbetar på kontoret? 

- Vet du ungefär vilket åldersspann det är på de som arbetar hos er? 

- Hur mycket utomstående besökare har ni på kontoret? 

- Har Rise Sics några ledord (som ni arbetar efter)? 

- Jag försökte läsa mig till på er hemsida vad ni forskar inom, men det var lite 

otydligt. Kan du ge exempel på områden ni bedriver forskning på? 

 

Om inredningskonceptet, det gamla och nya kontoret - (utveckla och berätta mer) 

- Hur har ni tänkt när ni har tagit fram konceptet tillsammans med Anca? 

Vad var era önskemål? 

- Varför kommer det sig att ni ville ha ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Hur har det aktivitetsbaserade arbetssättet fungerat hittills? 

- På er förra arbetsplats hade ni en ljudslinga på toaletten. Hur upplevdes det 

av medarbetarna? Vad var det som var bra respektive dåligt med det? 

- Är det viktigt att toalettens utformning går hand i hand utseendemässigt 

med övriga kontorets koncept? Eller är värdeorden för konceptet viktigast? 

- Vad finns det för byggnadsmässiga begränsningar för toaletten? 

 

Om deras behov och önskemål - (utveckla och berätta mer) 

- Vad har ni för önskemål med toalettdesignen? 

- Vad är det som brister och vad fungerar bra idag? 

- Ser du några specifika behov som inte uppfylls med toaletten idag? 

 

Om radikal design på toaletten - (utveckla och berätta mer) 

Mitt ingångsläge i min studie är radikal design, alltså att skapa ett nytt syfte för ett 

rum. Utkomsten kan bli i princip vad som helst av expertdiskussionen vi ska ha lite 

senare. 

- Hur tror du att en typ av nytänkande eller radikal design skulle tas emot av 

medarbetarna? 
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Bilaga 2 – Underlag för designdiskussion 

2018-04-24 

Människor ger alla saker i vår omgivning en mening och ett syfte, och vi väljer 

också att omge oss med saker vars mening symboliserar vilka vi är som personer. 

För att komma på nya radikala meningar och lösningar krävs det att en dialog hålls 

med nyckelpersoner som har erfarenhet av olika ämnen, där insikter, tolkningar och 

möjliga lösningar diskuteras. Jag har samlat er för att diskutera de syften och 

meningar som vi människor ger saker. Specifikt kommer vi fokusera på kontexten 

arbetsplatser, och se hur vi ger mening åt saker där och hur dessa kan appliceras på 

en toalett på ett kontor. Teorin jag utgår ifrån är Roberto Vergantis Design-driven 

innovation som har fokus på produktutveckling. Jag undersöker om teorin kan 

appliceras i utformandet av rum, och hur vi skapar meningar till, och i, rum som 

kan påverka hur vi använder dem. Ett exempel på en radikal innovation är 

Artemides lampa Metamorfosi som ska få människor att må bättre när de kommer 

hem efter en hel dags arbete. Lampan skapade de genom att undersöka kontexten 

”livet hemma, ensam eller tillsammans med andra”. De intresserade sig också för 

ljusets psykologiska aspekter och skapade en lampa som kunde anpassas 

färgmässigt efter människans humör för stunden: ljus som uppmuntrar till 

interaktion, avslappning och kreativitet. Artemide återuppfann anledningen till 

varför man köpte en lampa; inte för att den är vacker, utan för att den får människor 

att må bättre. De satte lampan i ett större sammanhang, livskontexten, och såg inte 

bara till dess befintliga användningsområde. Genom Vergantis teori menar han att 

man kan skapa produkter som folk älskar och behöver, och jag vill därför försöka 

skapa ett rum som känns på det sättet. Ett rum man dras till, istället för stöts bort 

ifrån och det är det vi ska diskutera och försöka komma fram till idag. Är det någon 

som har några frågor kring just detta? 

Ni kanske kan börja med att presentera er och vad ni har för bakgrund så att alla i 

rummet vet vilka ni är? 

 

1. Vi kommer börja med att diskutera kontexten att arbeta på ett kontor. Vi 

kan fundera över skillnaderna mellan självständigt arbete och det 

tillsammans med andra kollegor. (Vad gör vi där, vad ger vi för mening åt 

saker? Hur definierar kontoret oss som personer?) 

 

2. Vad har människor för psykologiska, kulturella och sociala bakgrunder som 

kan påverka kontexten ”arbete på kontor” och vad vi ger arbetet och 

kontoret för mening? Hur ser livssituationen ut? Vad kan man sakna på ett 

kontor som skulle underlätta livet? Få livspusslet att gå ihop. 
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3. Finns det några specifika situationer eller anledningar till att människor gör 

saker och beter sig på ett visst sätt i den här kontexten? 

 

 

4. Har ni några andra tankar kring en radikal ny mening vi kan ge toaletter 

som inte har berörts än? 

 

5. I teorin tar Verganti också upp att det är relevant att diskutera sin egen 

vision för hur människor kan komma att skapa meningar åt saker. Och min 

tanke kring ett möjligt nytt syfte har sedan arbetets början varit att skapa ett 

rum som fungerar som en plats för återhämtning. Vi ser toaletten mer och 

mer ser som en plats för andrum, och jag skulle vilja skapa ett rum som 

man vet och litar på ger en återhämtning. Det rum man tar till som 

tillflyktsort för en kort paus i vårt alltmer stressiga arbetsliv. Det kan också 

vara platsen där vi kommer på nya idéer, just på grund av anledningen att vi 

får en ofrivillig paus från det vi håller på med. Hur tänker ni kring det 

perspektivet? 

 

6. Jämför de olika möjliga meningar vi kommit fram till, kan några kopplas 

ihop? 
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Bilaga 3 – Testmanual, användartest 

2018-05-09 

Har du någon fråga om samtycket? Som jag nämnde i samtycket gör jag ett 

gestaltningsförslag till en toalett på ett kontor i Västerås. Vi kommer gå in här i 

Studion och där har jag byggt en rekonstruktion av en av toaletterna. Du kommer 

få gå in i den när jag säger till och jag kommer ställa ett antal frågor till dig. Känns 

det okej? Har du några frågor innan vi börjar? 

Jag kommer att börja med att läsa upp ett kort scenario för dig och jag vill att du 

försöker sätta dig in i situationen så mycket som möjligt. 

Tänk dig att du haft en lång dag på jobbet och du har fortfarande några timmar kvar 

att arbeta. Du har snart ett viktigt möte som du är lite för slut i huvudet för att 

kunna koncentrera dig på, så du tar en paus från det du gör och går och tar ett glas 

vatten och går sedan på toaletten. När du öppnar dörren till toan möts du av det här, 

och du går in och låser om dig. (ljudet slås på) 

 

- Kan du beskriva din spontana känsla av rummet? Tänk dig att alla väggar 

kommer vara samma blå färg som den bakre väggen. 

- Om du tänker dig scenariot från kontoret som jag just läste upp, hur skulle du 

känna för den här toaletten då? 

- Om du jämför den här toaletten och en toalett här på skolan, tror du att du 

skulle använda den här toaletten på ett annat sätt? 

- Ser du några andra användningsområden för det här rummet utöver att gå på 

toaletten? 

- Hur tycker du ljuset är här inne? 

- Vad tänker du om ljudet? Associerar du det till något speciellt? 

- Min tanke är att toaletten ska fungera som en plats för en kortare återhämtning. 

Upplever du att utformningen av rummet kommunicerar det syftet? 

- Vad tycker du om ljuset i förhållande till att det ska vara en 

återhämtningsplats? 

- Vad tänker du om ljudet i förhållande till det användningsområdet? 

- Är det något annat du skulle vilja förändra för att det skulle kännas mer som ett 

rum för en kort återhämtning? 

 


