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Abstract
This is a thesis in information design with specialization in spatial design. The
purpose of the study is to create a design proposal for an exhibition that can
contribute to an understanding of circular economy. To support this understanding,
visual elements are being investigated. The proposal is adapted to ReTuna
Återbruksgalleria, though it as well could be applicated in other environments.
The study is based on theories and research on circular economy, cognition, visual
representations, conceptual models, exhibition design, materials and color.
Methods that have been implemented are user test, qualitative interview and spatial
analysis. The study has resulted in a design proposal for how circular economy
through spatial design can be communicated.
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Sammanfattning
Det här är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig
gestaltning. Syftet med studien är att skapa ett gestaltningsförslag till en utställning
som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den anledningen
undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse. Förslaget är
anpassat specifikt till ReTuna Återbruksgalleria, men ska även kunna appliceras i
andra miljöer.
Studien baseras på teorier och tidigare forskning om cirkulär ekonomi, kognition,
visuella representationer, konceptuella modeller, utställningsdesign, material och
färg. Metoder som har genomförts är användartest, kvalitativ intervju och rumslig
analys. Studien har resulterat i ett gestaltningsförslag för hur cirkulär ekonomi
genom rumslig gestaltning kan kommuniceras.
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1 Inledning
Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Dagligen möts vi av annonser och erbjudanden
som lockar oss att handla mer. Varje produkt vi konsumerar lämnar ett avtryck på
planeten på ett eller annat vis. Dock finns enligt Europeiska Kommissionen (2010)
en bristande kunskap bland konsumenter om vilka effekter våra inköp har på
planeten. Regeringskansliet (2017) menar att det är vanligt att människor saknar
information om hur de kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Vad som styr våra
inköp kan bero på till exempel; kostnader, tidsbrist, vanor eller intryck från
omgivningen (Regeringskansliet 2017).

1.1 Bakgrund

Studien är ett samarbete med ReTuna Återbruksgalleria, som planerar att hålla en
utställning om cirkulär ekonomi i sina lokaler. Att informera om cirkulär ekonomi,
är ett sätt som kan hjälpa människor till en större förståelse för hur vi kan leva mer
hållbart. ReTuna är världens första återbruksgalleria och har funnits i Eskilstuna
sedan 2015 (se: figur 1 och 2) (ReTuna u.å.).

Figur 1. ReTuna utanför entrén.

Figur 2. ReTuna innanför entrén.

Förutom att vara en handelsplats, anordnar ReTuna även events så som workshops,
föreläsningar eller temadagar med fokus på hållbarhet. Här finns även Eskilstuna
Folkhögskola, som bedriver en ett-årig utbildning om återbruk. Anna Bergström,
centrumledare i gallerian, svarade följande på frågan; hur definierar ni återbruk?
”Vi definierar återbruket med att använda en gammal sak, lägga till ett hantverk för
att höja varans värde” (Bergström, personlig kommunikation 18 maj 2018). På
ReTuna finns även konferenslokaler där möten av olika slag äger rum. Butikerna
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säljer saker som lämnats in av besökare till gallerians depå ”Returen”. De
insamlade tingen fördelas ut till de olika butikerna, som bestämmer vad som får
nytt liv genom uppgradering, reparation eller återanvändning. När detta är klart
läggs de ut till försäljning. (ReTuna u.å.) ReTuna har tidigare visat en utställning
om cirkulär ekonomi. Tyvärr lyckades den inte väcka intresset från besökarna, och
budskapet gick inte fram enligt Sofia Bystedt, konferenskoordinator på ReTuna
(personlig kommunikation 2018-04-05). Den tidigare utställningen bestod av
mycket text och begränsad visuell framställning i form av komplicerade grafiska
diagram.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med examensarbetet har varit att skapa ett gestaltningsförslag till en
utställning som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den
anledningen undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse.
Utställningsförslaget är anpassat och utformat till ReTuna Återbruksgalleria, men
ska även kunna appliceras i andra miljöer.
Frågeställningen som ska bli besvarad i detta arbete ser ut som följande:
- Vilka material, färger och former kan relateras till begreppet cirkulär ekonomi?

1.3 Avgränsning

Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp, för att avgränsa arbetet berörs endast de mest
centralaste aspekterna i ämnet. Arbetet kommer resultera i ett gestaltningsförslag,
baserat på olika teorier och metoder.
Målgruppen är alla besökare på ReTuna, varav många kan föreställas ha ett intresse
för miljö och hållbarhetsfrågor. I första hand ska gestaltningsförslaget tilltala
besökare till butikerna, i andra hand riktar sig förslaget till konferensgäster och
folkhögskolans studenter.
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2 Teori och tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning som är relevant för studien.
I avsnittet tas följande ämnen upp; cirkulär ekonomi, kognition, visuella
representationer, konceptuell modell, utställningsdesign, material och färg.

2.1 Cirkulär ekonomi

I en linjär ekonomi används resurser för att sedan kastas och bilda avfall
(Hedenmark & Frick 2016 s.34). När produkter slängs så försvinner produkternas
värde (Achterberg, Hinfelaar & Bocken 2016 s.4). Illustrationen Value Hill (se:
figur 3) visar hur värden adderas allteftersom produkten utvecklas genom utvinning
(extraction), tillverkning (manufacturing), montering (assembly) och försäljning
(retail) (Achterberg m.fl. 2016 s.4). Produkten har sitt fulla värde längst upp där
den används av användaren (user). När användaren inte vill ha produkten längre
kastas den, och värdet försvinner direkt (Achterberg m.fl. 2016 s.4).

Figur 3. Value Hill, linjär ekonomi.
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Figur 4. Value Hill, cirkulär ekonomi.

Till skillnad från den linjära ekonomin så strävar den cirkulära ekonomin efter att
behålla värdet i produkter så länge som möjligt (Achterberg m.fl. 2016 s.5). En
annan illustration av Value Hill synliggör hur värdet kan behållas (se: figur 4)
(Achterberg m.fl. 2016 s.5). På den högra sidan visas hur värdet bevaras genom
återanvändning (reuse), renovering (refurbish), återtillverkning (remanufacture)
och till sist återvinning (recycle) (Achterberg m.fl. 2016 s.5). Cradlenet (u.å.a)
menar att cirkulär ekonomi handlar om att formge produkter och tjänster som är bra
för både planeten, människor och företag. Vi bör använda produkter efter våra
behov och i tillägg se över alternativ till ägande genom att exempelvis låna, hyra
eller dela (Ibid u.å.a). Nya produkter bör designas så att de är enkla att laga, plocka
isär, renovera och återvinna (Ibid u.å.a). Tanken är att det inte ska bli något avfall,
utan alla råvaror och produkter ska kunna bli resurser till något annat (Ibid u.å.a).
Ordet ekonomi betyder ursprungligen hushållning av resurser (Svenska Akademien
2018 Ekonomi). Målet med cirkulär ekonomi är att hushålla med jordens resurser.
Ellen Macarthurs Foundation är en stiftelse som bildades 2010, i syfte att påskynda
övergången till en cirkulär ekonomi (Hedenmark & Frick 2016 s.28–29).
Institutionen uppträder som en global förespråkare till beslutsfattande företag,
regeringar och akademier (Ellen MacArthurs Foundation 2017 About). Ellen
MacArthurs Foundation har illustrerat ett systemdiagram (se: figur 5) som visar
värdeskapande processer och förnyelsebara flöden i den cirkulära ekonomin
(Hedenmark & Frick 2016 s.44). Diagrammet kallas för Fjärilsdiagram (Jönbrink,
personlig kommunikation 2018-04-19). Det illustrerar hur material cirkulerar i
antingen det biologiska eller det tekniska kretsloppet (Cradlenet u.å.b). Den
cirkulära ekonomin vill minska tillförseln av nya naturresurser och istället ta
tillvara på de resurser som redan finns, detta sker i form av kretslopp (Hedenmark
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& Frick 2016 s.58). Ett kretslopp är något som är i ständig rörelse (Svenska
Akademin 2018 Kretslopp). Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver ett kretslopp
som en cirkulerande rörelse, jordens kretslopp kring solen är en form av kretslopp.
Ett biologiskt kretslopp består endast av biobaserade material, som efter
förbrukning kan brytas ner i naturen eller återanvändas, inget avfall bildas
(Cradlenet u.å.b). Materialen kan bli till gödsel eller biogas, utan att orsaka skada
på biosfären (Cradlenet u.å.b). En biobaserad produkt innehåller material från skog
och natur (Swerea 2018 Biobaserade material). Biobaserade produkter som
exempelvis kläder kan även cirkulera i återanvändning eller återvinnas (Hedenmark
& Frick 2016 s.48). Ett tekniskt kretslopp innefattar material som metall och plast,
vilka inte hör hemma i biosfären eftersom det kan sprida gifter och rubba
ekosystemen (Hedenmark & Frick 2016 s.57). Hedenmark & Frick (2016 s.57)
menar att det tekniska kretsloppet strävar efter att förlänga produkters livslängd
eller kvalité, och minimera energiåtgången som går åt för att tillverka dessa
material. Kvalitéten kan bibehållas genom att återanvända, reparera, renovera eller
återvinna materialet (Cradlenet u.å.b).

Figur 5. Fjärilsdiagram. Det tekniska kretsloppet illustreras i blått och det biologiska kretsloppet
illustreras i grönt.
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Det tekniska och biologiska kretsloppet bör hållas isär eftersom dessa kan störa och
orsaka föroreningar hos varandra (Hedenmark & Frick 2016 s.17). När ett icke
biologiskt material blandas med ett biologiskt material blir det svårare att återvinna
materialen (Ibid s.17). Visionen är att de båda kretsloppen ska drivas med
förnybara energikällor som till exempelvis solenergi, vatten, vind, jordvärme eller
människans arbetskraft (Ibid s.44–45).

2.2 Kognition

Norman (2013 s.8) berättar att human-centered design eller användarcentrerad
design, är en designfilosofi som går ut på att designa för att tillgodose mänskliga
behov, kognitiva förmågor och beteenden. Kognition är ett brett begrepp som
handlar om hur hjärnan bearbetar, tar in, förstår samt använder information
(Groome 2010 s.27). Att se över de mänskliga behoven är viktigt för att lösningar
ska bli begripliga och användbara (Ericson, Törlind & Wikberg Nilsson 2015 s.23).
Människor tolkar bilder på olika sätt, beroende på den aktuella kontexten,
individuella faktorer samt förkunskaper (Holsanova 2010 s.72). Vissa föredrar att
betrakta rumsliga förhållanden och bilder, medan andra föredrar att läsa språkliga
beskrivningar (Ibid s.73). För att gestaltningsförslaget ska bli enkelt att förstå tar
jag hänsyn till människans olikheter, förmågor och tidigare kunskaper.

Emotionell upplevelse
Förutom att utställningen bör vara begriplig och användbar, är det även viktigt att
besökaren blir intresserad av innehållet. För att fånga besökarens intresse, bör
information väcka känslor hos betraktaren (Ware 2010 s.125). Att designlösningen
tilltalar människors emotionella behov är viktigt för att lösningar ska kännas
meningsfulla och ge en viss upplevelse (Ericson m.fl. 2015 s.23). Norman (2004
s.5–6) skriver att det finns tre nivåer i hjärnan som påverkar den emotionella
designupplevelsen, dessa kallas för sensorisk nivå (visceral level), beteende nivå
(behavioral level) och reflexiv nivå (reflective level). Den sensoriska nivån,
handlar om att vi upplever världen genom sinnen, till exempel påverkar lukt, känsel
och ljud omedelbart våra känslor (Norman 2004 s.64 & s.67). Former, material och
textur har betydelse för denna nivå (Ibid s.69). Beteende nivån handlar om att
sensorisk information förmedlar funktioner på ett sätt som gör att människan
förstår hur de kan interagera med produkten (Norman 2004 s.69–70). Den reflexiva
nivån kontrollerar och rationaliserar tänkandet, samt får oss att förstå ett budskap
eller syfte (Norman 2004 s.11 & 88). Med gestaltningsförslaget kan jag påverka
vad besökaren upplever i den sensoriska nivån, i hopp om att fånga hens intresse.
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Långtidsminne och Priming
Tack vare människans långtidsminne som konstant bearbetar och lagrar
information, kan miljöer upplevas som betydelsefulla och komplexa (Ware 2010
s.116). Explicit och implicit minne är två olika sorters långtidsminnen (Ibid s.117).
Explicit minne handlar om att medvetet minnas och beskriva något vi upplevt
(Groome 2010 s.203). Implicit minne påverkar oss undermedvetet men kan inte
återkallas med avsikt (Ibid s.203). Groome (2010 s.204) hävdar att implicita
minnen är mer varaktiga än explicita minnen, och tycks kunna lagras omedvetet
under en mycket lång tid. Priming är en form av implicit minne, begreppet innebär
att ju fler gånger vi exponeras för ett specifikt visuellt element, desto snabbare
kommer vi kunna uppfatta vad det föreställer nästa gång vi ser det (Ware 2010
s.118).
Haan, Nijboer & Zandvoort (2006 s.269) har genomfört en studie som undersökte
färgers kognitiva betydelser. I studien fick deltagare betrakta färgnamn
kombinerade med en färgruta på en monitor, exempelvis namnet röd och färgen röd
(Ibid s.271). Resultatet visade att en färg kan aktivera associationer till objekt som
består av samma färg, en sorts priming (Ibid s.272). Priming betyder med andra ord
att till exempel färger har en förmåga att aktivera mentala associationer till hur
objektet kan kategoriseras utifrån dess beståndsdelar.

2.3 Visuella representationer

Eriksson (2009 s.24) menar att en bild, eller med andra ord, en visuell
representation kan ta form som en tvådimensionell eller tredimensionell
återgivning av exempelvis ett föremål eller ett förlopp. Visuella representationer
kan synliggöra företeelser som vi inte kan se, exempelvis som människans inre
organ (Ibid s.24). Bilden har en större förmåga än text att direkt kunna beröra
mottagaren (Bergström 2016 s.292). Text och bild kombinerat kan tillsammans
lyfta fram ett budskap tydligare än text och bild var för sig (Ibid s.292). Visuella
objekt blir meningsfulla när vi jämför de visuella egenskaperna med vår tidigare
kunskap (Ware 2010 s.126).

2.4 Konceptuell modell

En konceptuell modell är enligt Norman (2013 s.72–73) en av sju grundläggande
designprinciper för att skapa en god interaktionsdesign. En konceptuell modell är
en förenklad representation av ett system eller en idé, den behöver inte vara en
korrekt skildring av verkligheten (Ibid s.25). Ikoner på en datorskärm är exempel
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på konceptuella modeller, dessa underlättar förståelse och organisering av
dokument i datorn (Ibid s.25). Det finns ofta flera konceptuella modeller av en
produkt eller ett system, det har att göra med människors mentala bilder, som
skiljer sig åt beroende på erfarenhet eller kunskap (Ibid s.26). Eriksson (2009 s.32)
menar att mentala bilder är tankar, föreställningar och minnen i våra hjärnor, som
styr hur vi tolkar vår omgivning. Konceptuella modeller kan ofta vara bristfälliga
och därmed svåra att använda, vilket kan bero på att det inte finns ett tydligt
samband mellan knappar och funktioner (Norman 2013 s.26–27). Felaktiga
modeller kan leda till frustration eller missförstånd, och i vissa fall orsaka olyckor
(Ibid s.57).
Churchill (2013 s.54) har tagit fram rekommendationer för design av en
konceptuell modell som vänder sig till designers som utvecklar multimedia i
utbildningssyfte. Churchill (2013 s.54) menar att konceptuella modeller kan
användas som en form av lärande objekt. Tanken är att gestaltningsförslaget
utformas som en konceptuell modell, så att innehållet kan kommuniceras på ett
förenklat vis, vilket underlättar förståelse av utställningen.

2.5 Utställningsdesign

Utställningar presenterar något för en publik. De kan visas i muséer men även
andra miljöer så som till exempel bibliotek, sjukhus och lokaler av olika slag
(Broms & Göransson 2012 s.123). Utställningar kan gestaltas med hjälp av olika
medier, på många olika sätt inom ett rum (McKenna-Cress & Kamien 2013 s.135).
I media som exempelvis böcker eller film, tar betraktaren till sig informationen i en
specifik ordning (Ibid s.135). I en utställning däremot, kan en besökare välja hur
hen fysiskt förflyttar sig igenom ett rum.
Utställningar kan användas för att nå ut till människor på ett personligt och
känslomässigt plan, samt för att väcka människors intresse och engagemang
(McKenna-Cress & Kamien 2013 s.71). McKenna-Cress och Kamien (2013 s.70)
poängterar att det är viktigt att inte överväldiga besökare med information, risken
är att människor inte vill ta del av det som ska kommuniceras. Att hitta rätt balans
av lagom mängd information är viktigt (Ibid s.70). Långa texter bör undvikas
eftersom besökare kan bli fysiskt och mentalt utmattande av att läsa dessa (Ibid
s.167). När det handlar om att introducera besökare till ny kunskap, är det viktigt
att låta dem bygga upp sin egen mening och förståelse. Eftersom alla människor
har olika metoder för att ta till sig ny kunskap, är det viktigt att det finns olika
nivåer in i ämnet. (McKenna-Cress och Kamien 2013 s.94–95) En
informationsutställning bör vara fysiskt tillgänglig, begriplig samt hållbar för
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många användningar (Riksutställningar 2013 s.65). En annan viktig aspekt är att
användare enkelt ska förstå hur de ska interagera med designen (Hughes 2015
s.157).

Interaktivitet
Interaktionsdesign handlar om att ta hänsyn till hur den slutliga designlösningen
ska användas, vilken upplevelse ska den ge och vilka reaktioner ska den väcka
(Ericson m.fl. 2015 s.177). Begreppet interaktivitet i utställningssammanhang,
handlar om att besökaren ska uppmuntras till att delta i en aktivitet, ej endast
observera (Riksutställningar 2010 s.132). Idag är det vanligt att interaktivitet
används i utställningar för att engagera besökare (Hughes 2015 s.17). Människor
kan tilldelas djupare kunskap, genom att de bjuds in till att delta och uppleva med
sina sinnen och kropp i stället för att passivt betrakta något (Riksutställningar 2013
s.63). Interaktiva element i utställningar kan användas för att skapa en konceptuell
koppling eller i lärande syfte (McKenna-Cress och Kamien 2013 s.168). Hughes
(2015 s.157) menar att utställningar bör engagera besökare och få dem att känna
något, att lära ut saker kommer i andra hand. Riksutställningar (2013 s.64) påpekar
att det är svårt att skapa bra interaktiva utställningar. Enligt McKenna-Cress och
Kamien (2013 s.168–169) behöver fysiska objekt besitta en förmåga att kunna
förmedla eller förstärka ett specifikt budskap. Att trycka på en knapp räcker inte i
vissa fall, eftersom en interaktion bör ge upphov till ett bestående intryck (Ibid
s.168–169). Med interaktions moment i gestaltningsförslaget uppmuntras besökare
till att stanna kvar och delta, förhoppningen med detta är att de ska tilldelas djupare
kunskap och förståelse.

Sensorisk perception
De flesta utställningar är designade för att ge en visuell upplevelse (McKennaCress och Kamien 2013 s.153). En designer bör tänka på hur utställningen kommer
upplevas från olika vyer, och att vid beslutsfattande platser skapa något som lockar
besökare åt ett visst håll. Vyer som ger en hint av vad som komma skall, kan väcka
besökarens intresse. (Ibid s.148) Taktila upplevelser är sådana som kommer i
kontakt med vår kropp. Till exempel kan det handla om att interagera med en
digital skärm, eller känna hur temperaturen i ett rum stiger. Besökare vill gärna
uppleva sådant som är ovanligt, saker de inte kan få erfara i deras dagliga liv. (Ibid
s.157–158) Taktila upplevelser kan vara effektiva i syftet att generera ett annat djup
av känslor och förståelse (Ibid s.157). Vid planering av sensoriska intryck bör
hänsyn tas till omgivningen, om utställningen inte samspelar med rummet och
miljön, kan en planerad upplevelse riskera att bli misslyckad (Ibid s.160). Ljud kan
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påverka upplevelsen, till exempel om det finns en tungt trafikerad väg i närheten
(Ibid s.161). Starka lukter eller överdrivet varma eller kalla miljöer kan ge
obehagliga upplevelser (Ibid s.161). Taktila situationer som att öppna och stänga
luckor brukar vara uppskattade för människor i olika åldrar (Riksutställningar 2013
s.64).
Ablart, Gatti, Obrist, Thanh & Velasco (2017 s.13) har i en studie undersökt hur
fler sinnen än det visuella kan beröra besökare i en konstutställning.
Sammanfattningsvis visade det sig att multisensorisk upplevelse stödjer förståelse
av konst, den visuella upplevelsen förbättrades genom sinnena känsel, smak, lukt
och ljud (Ibid s.10). För att beskriva ett exempel så upplevdes en målning med ljud
i hörlurar, samtidigt som händerna berörde vid en piedestal som framkallade olika
känslor (Ibid s.5). Ablart m.fl. (2017 s.13) vill uppmuntra designers till att utnyttja
de mänskliga sinnena.

2.6 Material

Ett hållbart materialval innebär att olika faktorer ses över, som exempelvis den
mängd energi som gått åt för att producera materialet (Hughes 2015 s.180). I
utställningssammanhang har ytterligare faktorer betydelse; hur effektivt materialet
är, om det passar för sitt syfte, samt även estetiken (Ibid s.180). Kompositmaterial
är en ineffektiv resursanvändning, eftersom det inte kan återanvändas (Ibid s.180).

Material upplevelse
Material kan ge estetiska, meningsfulla och känslosamma upplevelser. Dessa
upplevelser kan anses svåra att separera eftersom de vanligtvis upplevs på en och
samma gång. (Karana m.fl. 2014 s.6). En upplevelse ser olika ut från person till
person beroende på den aktuella kontexten samt individuella faktorer (Ibid s.5). Vi
tilldelar ofta material och produkter olika betydelser (Ibid s.8). Människor
förväntar sig att material ska vara på ett visst sätt, kallt, varmt, lätt eller tungt
(Ludden, G.D.S., Schifferstein, H.N.J. & Hekkert, P. 2008 s.28–38, & Ludden,
G.D.S., Schifferstein, H.N.J. & Hekkert, P. 2009 s.61–87 i Karana m.fl. 2014 s.7–
8). Ibland visar sig materialen vara annorlunda, vilket kan resultera i överraskande
känslor (Karana m.fl. 2014 s.8). Ericson m.fl. (2015 s.176) skriver att former,
material och texturer kan associera till olika känslor och kan därför användas för att
utforska en designlösning.
Det finns enligt Karana m.fl. (2014 s.8–9) förutfattade meningar om material.
Mjuka material anses vara levande medan hårda material anses livlösa. Material
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som är grova i strukturen upplevs mer naturliga än material som är släta. Lätta
material kan anses vara billiga, och tyngre kan anses ha bättre kvalité. Ovanstående
påståenden grundas i människans sensoriska förmågor och vad vi lärt oss sedan
tidigare (Ibid s.8–9).

2.7 Färger

Färger används ofta för att symbolisera olika saker, exempelvis kan röd associeras
till värme eller fara. Färgers betydelser är kulturellt bestämda, och kan skifta från
ett land till ett annat. (Ware 2010 s.84). För att urskilja färger i vår omgivning
behövs ljus. Ljussättning kan påverka upplevelsen av färgens nyans och mättnad
(Helpern & Klainer Polimerni, i McKenna-Cress & Kamien s.2013 s.154).
Färgblinda personer kan ha svårt att separera gröna färger från röda, deras förmåga
att se gråskala påverkas dock inte (Ware 2010 s.73). Det finns även personer som
inte kan skilja mellan gult och blått, men det är mindre vanligt (Ibid s.73).
I en studie undersökte Uttl, Graf & Santacruz (2006) färgens betydelse för
identifikation av både naturliga och fabrikstillverkade objekt. Resultatet visade att
färginformation förbättrar perceptuell identifiering av objekt (Uttl, Graf &
Santacruz 2006 s.322).
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3 Metod
I följande avsnitt presenteras alla de metoder som använts i studien.

3.1 Rumslig analys

En rumslig analys gjordes på Retuna vid ett tillfälle för att få en större förståelse av
platsen, och för att kunna undersöka möjliga placeringar av utställningsmaterial.
Enligt Ching och Binggeli (2012 s.60) innebär en rumslig analys att analysera
material, detaljer, former och rörelsemönster med mera. I en rumslig analys menar
Ching och Binggeli (2012 s.60) fortsättningsvis att rummet kan dokumenteras
genom mätning och fotografering.
Analysen på Retuna gjordes efter Ching och Binggelis (2012 s.60)
rumsanalysmetod. Det innebar att platsen fotograferades och olika ytor mättes och
dokumenterades. För att få en större förståelse av platsens användare, observerades
människor och deras rörelsemönster. Material, former, ljus och färger observerades
och dokumenterades.

3.2 Kvalitativ intervju

En kvalitativ intervju kan utföras för att ge nya perspektiv och förståelse till något
som ska studeras (Holme & Solvang 1997 s.101). Intervjuer kan användas för att
undersöka åsikter, komplexa frågor eller information (Denscombe 2016 s.265).
Semistrukturerade intervjuer används vanligtvis inom kvalitativ forskning, och
innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen eller frågor som ska beröras
(Ibid s.265). Att hålla en flexibel inställning gällande ämnenas ordningsföljd är
viktigt i en semistrukturerad intervju, eftersom den intervjuade ska få utrymme att
kunna tala utförligt om sina synpunkter (Ibid s.266). Häger (2007 s.50) skriver att
den intervjuade bör ges möjlighet att läsa den färdiga texten, det gör att risken för
missuppfattningar eller felaktigheter minskar.
En kvalitativ, semistrukturerad telefonintervju genomfördes den 19 april 2018 med
Anna-Karin Jönbrink, som arbetar som gruppchef inom Energi och Miljö på
forskningsinstitutet Swerea. Jönbrink valdes ut eftersom hon besitter god kunskap
inom hållbarhetsfrågor och har arbetat inom området i 25 år. Intervjun förberedes
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genom att skriva ner ett antal färdiga frågor som skulle ställas. Samtalet spelades in
för att skriftligt kunna sammanfattas i efterhand.

3.3 Användartest

Det är viktigt att ta hänsyn till användarnas behov för att designlösningar ska kunna
nå fram till användarna (Ericson m.fl. 2015 s.23). Att designa en lösning som ska
ge en viss upplevelse kan vara svårt utan att testa den på något vis. Genom att
skapa en prototyp kan användare testa upplevelsen, och designers får en större
förståelse för människors uppfattningar och synpunkter. Grundat på dessa tester
kan designlösningar därefter vidareutvecklas och justeras tills den slutgiltiga
designen bestäms. (Ibid s.160)
Användartestet som genomfördes i studien bestod av ett frågeformulär med elva
uppgifter, indelade i tre delar; fri association, taktil betydelse samt visuell
representation (se: bilaga 1). Testet baserades på Fjärilsdiagrammets tekniska och
biologiska kretslopp. Det som undersöktes var mänskliga associationer till
biologiska och tekniska material och formen av ett kretslopp. Frågeformulär är en
metod som kan användas för att samla in information från människor om deras
tankar och känslor (Hanington & Martin 2012 s.140). Vid utformning av
frågeformulär är det viktigt att tänka på att öppna frågor tillåter människor att svara
mer djupt, medan slutna frågor är enklare att analysera (Ibid s.140). Hanington &
Martin (2012 s.140) menar att frågeformulär kan användas tillsammans med andra
kompletterande metoder.
Svaren från testet användes som underlag till designarbetet. Gestaltningsförslagets
utformning ska visuellt kommunicera ett biologiskt och tekniskt kretslopp. Därför
är det viktigt att designförslaget tillmötesgår användarens mentala bilder om teknik
och biologi. Om ingen hänsyn tas till användarna kanske inte artefakten blir helt
förståelig. För att inte riskera att påverka deltagare med mina personliga
associationer, utformades testets första del med öppna frågor som tillät deltagare att
skriva ned fria tankar och idéer. Ericson m.fl. (2015 s.176) skriver att former,
material och texturer kan associera till olika känslor och kan därför användas för att
utforska en designlösning. Den andra delen, den taktila, bestod därför av att beröra
föremål utan att se vad det var. Syftet var att undersöka hur det taktila påverkade
deltagarens associationer om teknik och biologi. Den sista delen, den visuella,
innebar sortering av olika fotografier föreställande material och föremål, i två
kluster. Hanington och Martin (2012 s.26) menar att metoden kortsortering kan
användas för att undersöka hur människor grupperar objekt i olika kategorier.
Kortsorteringen kan bekräfta om innehållet i korten återspeglar användarens
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mentala modell (Ibid s.26). Syftet med denna övning var att undersöka om
fotografiernas innehåll kunde kopplas till teknik eller biologi. Men även för att se
om de valda korten kunde återspeglas till svaren i fri association.
Att använda ett begränsat antal möjliga svarsalternativ i de senare frågorna, gjorde
att materialvalen i gestaltningsförslaget kunde avgränsas. Testet utfördes av totalt
tio personer, både män och kvinnor i åldrarna 24 till 60 år.

3.4 Etik och metodkritik

Ett etiskt förhållningsätt är något som förväntas hållas av samhällsforskare
(Denscombe 2016 s.423). Att delta i forskning är frivilligt, deltagare ska
informeras om forskningens syfte för att kunna ge ett samtycke (Ibid s.430). Både
intervjuade och testdeltagare informerades om forskningens syfte och fick
bestämma om de ville delta eller ej innan aktiviteterna påbörjades. Jag använde ett
samtyckesformulär som testdeltagare fick fylla i (se: bilaga 2). Vid platsanalys
informerades ReTunas centrumledare Anna Bergström om vad som skulle göras
under mitt besök. Hänsyn till människors personliga integritet har tagits vid
fotografering, därför syns inga människor i fotografier.
Till testet valdes material och föremål som jag både associerar och inte associerar
till teknik och biologi, detta i syftet att inte låta mina personliga tankar styra
innehållet för mycket. Gestaltningsförslaget riktar sig till en bred målgrupp, därför
valdes testdeltagare i åldrarna 24 till 60 år.
Antalet personer som deltog i användartestet var endast tio personer, därför kan
resultatet främst ses som en vägvisning. Jag anser att testet var värdefullt eftersom
det generellt gav likartade svar och involverar potentiella användare i olika åldrar.
Bilderna som används i testet har tagits med en mobilkamera, vilket betyder att
vissa foton kan ha varit något otydliga att betrakta. Samtliga deltagare i testet
talade svenska, för att involvera en ännu mer varierad målgrupp skulle även ett test
på engelska kunna ha utformats. Deltagare valdes ut genom ett så kallat
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kan göras när forskaren har
begränsade resurser som tid och pengar, samt att de utvalda enheterna är
lättillgängliga (Denscombe 2016 s.77–78). När det gäller urvalsstorlek, finns inga
exakta siffror som berättar vad som är lämpligt (Ibid s.86). Forskaren bör vara
medveten om begränsningar i studien, och ta hänsyn till dem, om detta görs kan ett
mindre urvalsresultat inte ogiltighetsförklaras (Ibid s.87).
Eftersom människor tolkar information på olika vis är det svårt att dra några
långtgående generella slutsatser kring vilka material, färger och former som
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människor associerar till cirkulär ekonomi. Holsanova (2010 s.72) menar att
tolkning är beroende av den aktuella kontexten, individuella skillnader samt
förkunskaper. Det finns dock enligt Karana m.fl. (2014 s.8–9) allmänna
uppfattningar om material, som grundas i människans sensoriska förmågor och vad
vi lärt oss sedan tidigare. Människor som kommer från andra länder än Sverige,
kan tänkas ha en annan typ av uppväxt och kulturell bakgrund, därför kan de
eventuellt tolka och uppleva utställningen på ett annat vis.
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4 Empiri och analys
Nedan presenteras resultat från den rumsliga analysen, intervjun och
användartestet.

4.1 Resultat av rumslig analys

Resultatet från rumsanalysen i ReTuna visade att gallerian besöktes av människor i
olika åldrar och kön. Potentiella platser för utställningsmaterial observerades och
kunde vid besöket avgränsas till en del av korridoren på plan två (se: figur 6).
Denna plats ansågs lämpligast på grund av den tillgängliga golvytan som är fem
meter bred och cirka 40 meter lång. Vid val av plats för utställningen har ReTunas
önskemål setts över, och hänsyn har tagits till de verksamheter som finns i
gallerians lokaler. Fokus i rumsanalysen har varit att observera korridoren på plan
två (se nästa sida: figur 7).

Figur 6. Planritning visar en översikt av plan 2.
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Figur 7. Vy över korridoren på plan 2.

Material och färg
Högra sidan av korridorens väggar består enbart av glas, medan den vänstra sidans
väggar består av både glas och en vitmålad vägg. Golvet är skapat i betong och har
en nyans av ljusgrått. Taket är vitt och från det hänger tre svarta metallbjälkar,
varav det från två stycken hänger ner draperier. Uppskattningsvis är taket cirka fyra
meter högt. I taket finns även stålrör och lysrörsarmaturer. Två takfönster är cirka
15 meter vardera, och släpper in ljus i korridoren. Butikerna ställer ut varor cirka
en halvmeter ut i korridoren på båda sidorna. En verksamhet vid namn ”Evas
bokhörna” skyltar med böcker i bokhyllor längs en del av den ena väggen (se nästa
sida: figur 8). Bakom det gröna draperiet använder Folkhögskolan en vägg som
utställningsyta, där finns bland annat upphängda tyger, tavlor, kläder och väskor.
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Figur 8. Vy från mitten av korridoren.

Utmärkande element och former
Från den sida av korridoren som besökare möts av först, syns tre tygbeklädda
sittpallar. De fångade min uppmärksamhet på grund av den centrala placeringen i
korridoren. Pallarna är cirkelformade och sticker ut från de annars raka och kantiga
linjerna. Bjälkarna i taket förstärker upplevelsen av kantiga former och upprepas i
perspektiv in i korridoren. Butikernas varor i korridoren och innanför glasväggarna
fångar även dem min uppmärksamhet.

Rörelsemönster, ljud och funktioner
Jag baserar möjliga rörelsemönster på de funktioner som ansluter till platsen.
Korridoren på plan två nås genom att antingen ta hissen eller trappan, båda
vägalternativen leder till korridoren från samma håll. Korridoren slutar vid en
glasdörr, där konferensavdelningen börjar. För att komma tillbaka till plan ett
måste besökaren ta samma väg tillbaka. Vid slutet av korridoren finns tre toaletter.
Längs korridorens glasväggar syns butiker och en folkhögskola. Några lokaler står
tomma, men enligt skyltning kommer nya butiker öppnas inom kort. Fyra träbänkar
syns längs med den ena väggen och erbjuder sittplatser. De ljud som hördes var
mestadels borrljud, lite porslinsskrammel, samt röster.
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4.2 Resultat av kvalitativ intervju

En telefonintervju med Anna-Karin Jönbrink utfördes för att få en djupare
förståelse för cirkulär ekonomi och råd för hur ämnet kan kommuniceras på ett
tydligt vis. Fokus lades på vilka diagram som kan rekommenderas att användas för
att visualisera cirkulär ekonomi. De planerade frågorna som ställdes var följande:
• Vad använder ni för systemdiagram för att upplysa om cirkulär ekonomi på ett
övergripande sätt?
• Anser du att Ellen Macarthurs systemdiagram skulle kunna fungera i projektets
syfte att utgå från?
Nedan presenteras en sammanfattning av intervjun:
Jönbrink är chef för en grupp som arbetar med hållbarhetsfrågor för industrin. Hon
arbetar mestadels med ekodesign, vilket handlar om hur vi ska konstruera och
utforma produkter och erbjudanden för hållbarhet, exempelvis i en cirkulär
ekonomi. Jönbrink menar att Swerea vanligtvis använder sig av Sankeydiagram för
att illustrera miljöpåverkan i olika livscykelsteg. Det som kännetecknar
diagrammet är pilarnas storlek, tjocka pilar talar om vad som är viktigt, medan de
mindre pilarna står för det som är mindre viktigt.
Vidare i intervjun berättar Jönbrink att Swerea använder olika processdiagram eller
Ellen Macarthurs systemdiagram för att beskriva cirkulär ekonomi. Hon menar att
Ellen Macarthurs diagram vanligtvis kallas för Fjärilsdiagram, av de som forskar
inom ämnet. Jönbrink påpekar att det finns en brist i Fjärilsdiagrammet, eftersom
det skulle kunna tolkas som att återvinning är lika bra som att återanvända något.
Hon menar att detta inte stämmer, eftersom produkters värde kan behållas bättre
om de återanvänds istället för återvinns. Produkters geometri, ytbehandling och
finish går förlorad vid återvinning, vilket betyder att alla dessa steg måste upprepas
vid tillverkning från ny råvara. Om en komponent återanvänds kan
produktionskostnader bevaras menar Jönbrink.
Jönbrink tipsar om att det finns ett ytterligare diagram utöver fjärilsdiagrammet
som kallas Value Hill, vilket ser ut som en pyramid. Den visar hur värdet i
produkter är som högst längst upp på pyramiden, men ju närmare botten, desto
sämre värde får det. Återanvänds en produkt behåller den sin plats uppe på toppen
av pyramiden, men om den återvinns minskar värdet och produkten ”faller ner”.
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4.3 Resultat av användartester

Nedan presenteras resultatet från de tio utförda användartesterna. Resultatet visas
på ett sammanfattande övergripande sätt, där de mest förekommande svaren från
frågorna lyfts fram.
Del 1. Fri association
1. Vet du vad cirkulär ekonomi är? 5/10 deltagare svarade jag vet en del. 5/10
deltagare svarade osäker.
2. Beskriv kortfattat vad cirkulär ekonomi handlar om? Olika svar återgavs, bland
annat återanvändning, att ta tillvara på resurser samt återvinning.
3. Vilket/vilka material tänker du på när du hör ordet biologi? Samtliga deltagare
svarade olika naturmaterial. Exempelvis växter, djur, organiska och levande saker.
Trä var ett vanligt material som nämndes.
4. Vilket/vilka material tänker du på när du hör ordet teknik? Många deltagare
svarade att de tänkte på metall. Plast förekom även bland svaren.
5. Vilken/vilka färger tänker du på när du hör ordet biologi? Samtliga tio deltagare
svarade grön.
6. Vilken/vilka färger tänker du på när du hör ordet teknik? Färgen grått nämndes
av flest personer.
7. Vilken form tänker du på när du hör ordet biologi? Biologiska former beskrevs
på olika vis, vanligast var runda former, organiska samt naturliga. Men även
oregelbundna, slumpmässiga och levande former förekom bland svaren. Bland
skisserna förekom mycket runda, mjuka former.
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8. Vilken form tänker du på när du hör ordet teknik? Tekniska former beskrevs
som raka, kantiga och stela. Bland skisserna förekom mycket rektanglar och
kvadrater.
9. Vilken form tänker du på när du hör ordet kretslopp? Samtliga deltagare svarade
cirkel, rund eller cirkulär form. Åtta skisser visade en cirkulär form med pilar i en
riktning. Se: figur 9 för en exempelbild, observera att den ej är ritad av en
testdeltagare.

Figur 9. Form av ett kretslopp.

Del 2. Taktil betydelse
10 A. Välj ett föremål som du tycker känns biologi, och välj ett föremål som du
tycker känns teknik. Deltagare fick blunda och välja mellan åtta olika föremål (se:
bilaga 3.) Till teknik svarade tio personer att de associerade med föremål nummer 3
(en metallbit). Till biologi svarade sju personer att de associerade med föremål
nummer 5, (en trädgren), två personer svarade nummer 4, (en sten) och en svarade
nummer 2, vilket var ett papper. För att illustrera hur svarsfrekvensen såg ut
skapades en tabell (se: bilaga 4.)
10 B. Berätta varför föremålet till teknik valdes? Föremål nummer 3 valdes
eftersom den kändes hårt, kallt, fabrikstillverkat och metalliskt. Dess fyrkantiga
form och struktur förde vissa deltagares tankar till ett kretskort.
10 C. Berätta varför föremålet till biologi valdes? Föremål nummer 5 valdes
eftersom den kopplades till materialet trä. Deltagare beskrev materialet som
naturligt och varmt. Några deltagare tyckte att föremålet kändes som en bit från ett
träd. Föremål nummer 4 valdes delvis på grund av dess mjuka form och yta, men
också för att den kändes som en böna. Föremål nummer 2 valdes eftersom den
associerades till ett lätt och formbart material.
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Del 3. Visuell representation.
11 A. Välj ut tre fotografier som du tycker för tankarna till biologi och tre
fotografier som för tankarna till teknik. Deltagare fick välja mellan 15 olika
fotografier (se: bilaga 5). För att illustrera hur svarsfrekvensen såg ut skapades en
tabell (se: bilaga 4). Mest biologiskt ansågs fotografierna 9, 13 och 15 att vara.
Nummer 9 föreställer en kvist från en växt, nummer 13 föreställer en del av en
trädgren och nummer 15 föreställer snören i materialet jute. Mest tekniskt ansågs
fotografierna 7, 8 och 11. Nummer 7 föreställer en telefon, nummer 8 föreställer en
vit elkabel och nummer 11 föreställer ett metallföremål.
11 B. Förklara varför fotografierna till teknik valdes? Deltagarna skrev generella
svar om alla tre bilder de valt för teknik, och inte specifikt om de enstaka bilderna.
Detta gjorde att jag endast kunde spekulera i varför bilderna valdes. Det som kan
utläsas från svaren var att tillverkade, elektroniska föremål associeras till teknik.
Fotografierna valdes även på grund av dess material, färg och form men också
användningsområde.
11 C. Förklara varför fotografierna till biologi valdes? Dessa svar var även de
generella för de tre fotografier som valts, och inte specifika för de enstaka
fotografierna. Flest deltagare motiverade sina svar med att fotografierna föreställde
material från naturen. Fotografierna valdes främst på grund av materialen, men
även till viss del färg och form.

Slutsats från användartest
Genom testets första del (fri association) möjliggjordes för deltagare att associera
fritt utan att bli påverkade och styrda av mina egna tankar. När resultaten från den
första delen jämfördes med de andra delarna (som tvingar deltagare att välja bland
ett visst antal svarsalternativ), visar det sig att de fria associationerna återspeglar
valet av taktilt objekt och fotografi. Biologi associeras främst med färgen grön,
runda former samt materialet trä och växter från naturen. Teknik associerades
främst med färgen grå, kantiga former samt materialet metall. Ett kretslopp
associerades med en cirkulär form, med pilar som följde denna i en riktning. Dessa
element hade en central roll vid formgivning av det slutgiltiga designförslaget.
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5 Gestaltning
I detta avsnitt presenteras först designprocessen som behandlar de olika stegen mot
det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Därefter beskrivs gestaltningsförslaget som
framkommit som resultat från teori och empiri.

5.1 Designprocess

Human-centered design har varit i fokus i designarbetet, som innebär att designa
för att tillgodose människans behov, kognitiva förmågor och beteenden.
Inledningsvis planerades arbetet, och milstolpar lades upp, därefter gjordes
research. För att kunna lösa ett problem är det viktigt att ha kunskap och förståelse
om det aktuella området (Ericsson m.fl. 2015 s.105). I mitt fall var det viktigt att ta
reda på så mycket som möjligt om cirkulär ekonomi, för att kunna skapa en
trovärdig designlösning. Användartester utfördes för att ta reda på målgruppens
kunskaper och föreställningar om cirkulär ekonomi. Designens uttryck ska vägleda
besökaren och hjälpa dem förstå vad utställningen handlar om. Den rumsliga
analysen vidgade min förståelse av platsens förutsättningar, samt huruvida en
framtida utställning skulle kunna upplevas i den aktuella miljön. Under hela
projektet har idéer skissats eller skrivits ner analogt som en form av brainstorming
(se: figur 10–12).

Figur 10. Tidig skiss, inspirerad av Fjärilsdiagrammet.
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Figur 11–12. Här syns skisser inspirerade av Value Hill och Fjärilsdiagrammet.

Brainstorming är en metod för att generera idéer, tanken är att ju fler idéer desto
bättre (Ericson m.fl. 2015 s.125). Under projektets början inspirerades jag av
Fjärilsdiagrammet, och utformade ett användartest baserat på diagrammets
innehåll. Efter att jag blivit informerad om Fjärilsdiagrammets brister, bestämde
jag dock att även utgå från illustrationen Value Hill. Designförslaget är inspirerat
av både Fjärilsdiagrammet samt Value Hill. I ett försök att skapa en innovativ
designlösning, utformades en syntes av dessa (se: figur 13). Designskapande går ut
på att tänka nytt och annorlunda (Ericson m.fl. 2015 s.105). Det var min avsikt att
arbetet skulle innehålla denna utmaning. Syntesen lyfter fram de mest centrala
delarna i den cirkulära ekonomin. Från Fjärilsdiagrammet tar jag med det tekniska
och det biologiska kretsloppet. Från Value Hill tar jag med strukturen, att i
ordningsföljd kunna följa och se vilka handlingar som är rekommenderade för att
leva hållbart. Gestaltningsförslaget togs fram i 3D-programmet SketchUp, som
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även användes som skissverktyg. Förslaget redigerades i renderingsprogrammet
Shaderlight.

Figur 13. Designförslag (syntes)

5.2 Gestaltningsförslag
Översikt
Konceptet Värdetrappan är ett gestaltningsförslag för en utställning om cirkulär
ekonomi. Gestaltningens form påminner om en trappa, det högsta trappsteget ska
symbolisera det högsta värdet, ju längre ner mot marken, desto mindre värde.
Utställningen är utformad som en konceptuell modell för att förmedla cirkulär
ekonomi på ett så förenklat vis som möjligt. Det är ingen slump att utformningen
består av en trappliknande form, eftersom formen av en trappa kan associeras till
ett vinnarpodium (se: figur 14), där den högsta nivån tilldelas den viktigaste
personen, vinnaren. På liknande vis fungerar Värdetrappan där den mest centrala
aspekten i cirkulär ekonomi har tilldelats den översta delen.

Figur 14. Vinnarpodium.
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Utställningen är uppdelad i sju ämnen, Jordens resurser, Design och Idé,
Montering och Produktion, Användning, Renovering och Uppgradering, Återbruk
samt Återvinning. På golvet syns cirkulära former med pilar som tillsammans med
trappan bildar två slutna kretslopp på vardera sida, det biologiska och det tekniska
(se: figur 15). Det är viktigt att kretsloppen är separerade för att den cirkulära
ekonomin ska kunna fungera. En anledning till detta är att det är svårare att
återvinna materialen om ett icke biologiskt material blandas med ett biologiskt
material. En annan anledning är att om ett tekniskt material hamnar i naturen kan
det skada ekosystemen och sprida gifter. Från användartestet framkom att ett
kretslopp associerades med en cirkulär form med pilar, därav används cirkulära
former på golvet. Utställningen är främst en visuell representation av cirkulär
ekonomi, och förmedlar dess innehåll i tredimensionella objekt och former.

Figur 15. Den biologiska sidan syns i den översta bilden, den tekniska sidan syns längst ner.
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Pilar existerar även längs med stolparna som håller uppe hela utställningen (se:
figur 16). De cirkulära formerna och pilarna förstärker kretsloppens banor och visar
att de startar från jordklotet och fortsätter sedan uppåt längs med ställningen. När
de nått den högsta delen fortsätter pilarna nedåt, mot pilmarkeringarna i golvet (se:
figur 17). För att förklara hur pilarna fungerar nämner jag ett exempel: Efter
Renovering och Uppgradering fortsätter pilarna ner mot golvet och tillbaka till
Användning för att berätta att saker bör återanvändas. Pilarna går även mot nästa
trappsteg Återbruk, och därefter fortsätter pilarna i golvet tillbaka till Användning.

Renovering och
Uppgradering

Användning
Montering och
Produktion
Design och Idé

Återbruk

Jordens resurser

Återvinning

Figur 16. Pilarna visar det biologiska kretsloppet.

Figur 17. Pilar syns i golvet.
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Material, färg och form i gestaltningen har en viktig betydelse för att fånga
besökarnas intresse. Norman (2004 s.64 & 67) menar att sensorisk information
omedelbart påverkar våra känslor. Genom att väcka känslor kan intresse fångas
(Ware 2010 s.125). Utformningen ska därför mentalt kunna kopplas till
utställningens tema vid en första anblick. Den biologiska sidan består av färgen
grön, runda former samt materialet trä, i en grövre struktur. Levande växter ska
även förstärka känslan av ett biologiskt kretslopp. Den tekniska sidan består av
färgen grå, kantiga former samt materialet metall, i en slät struktur. Utställningen
har interaktiva och taktila inslag som väcker nyfikenhet och bjuder in besökare att
delta i en aktivitet. Att delta i interaktiva aktiviteter kan bidra till djupare kunskaper
än om vi endast skulle betrakta något (Riksutställningar 2013 s.63). Människor
föredrar att lära på olika vis, därför finns olika ingångar för att förstå utställningen,
att delta i interaktiva aktiviteter är ett sätt, att läsa texter är ett annat. Texter ska
finnas för att förtydliga och komplettera det visuella, de hålls korta för att de inte
ska ta så lång tid att läsa. Bergström (2016 s.292) menar att text och bild i
samverkan kan förmedla ett budskap tydligare än text och bild var för sig.

Värdetrappans innehåll
I detta avsnitt presenteras gestaltningsförslagets delar mer ingående. Varje rubrik
behandlar ett ämne som berör både den tekniska och den biologiska sidan. De olika
rubrikerna i denna rapport är även tänkta att kunna fungera som rubriker till
utställningen.

Jordens resurser
I den första delen möts besökaren av jordgloben, som symboliserar jordens resurser
(se: figur 18). Den är tänkt att fungera som en introduktion och berättar att
utställningen handlar om vår miljö på planeten. Jordgloben är delad på mitten för
att förklara att det finns två kretslopp som ska hållas isär för att den cirkulära
ekonomin ska kunna fungera. Landytor på jordglobens ena halva är klädda i ett
mjukt grönt tyg av naturfiber, som symboliserar det biologiska kretsloppet. På den
andra sidan består landytor av ett hårt, grått metalliskt material som symboliserar
det tekniska kretsloppet. Vattenytor kläs i blå plast på den tekniska sidan, och ett
blått tyg av naturfiber på den biologiska sidan. Jordgloben ska kunna gå att röras
vid med händerna, detta i syftet att skapa en taktil upplevelse. McKenna-Cress &
Kamien (2013 s.157) menar att taktila upplevelser framkallar djupare känslor samt
förståelse. Med fysisk beröring önskar jag att besökare kan tilldelas en större
uppfattning om utställningens tema. Då visuella element har en förmåga att kunna
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aktivera mentala associationer, är min förhoppning att jordgloben väcker känslor
som kan kopplas till teknik, biologi och miljö.

Figur 18. Vänstra sidan representerar det biologiska kretsloppet och den högra sidan representerar
det tekniska kretsloppet.
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Design och Idé
Design och Idé symboliserar designens, producentens och idéskaparens roll och
bjuder in till interaktion. Här belyses betydelsen av att ta fram och utveckla
hållbara, flexibla designlösningar efter behov. Glödlampan ovanpå montern
symboliserar kreativt idéskapande, och är uppbyggt av hälften metall och hälften
trä. Besökaren bjuds in till att vara delaktig genom att tänka ut kreativa lösningar
för hur produkter kan designas mer hållbart. En kortare text i ena hörnet uppmanar
besökaren att rita, eller skriva sina idéer för hur ett föremål kan tänkas bli mer
hållbart. En exempelbild visas i anknytning till texten. Syftet med aktiviteten är att
skapa en interaktionsmöjlighet och en taktil upplevelse. Tanken är även att
uppmuntra besökare till att tänka i nya banor och därmed tillgå större förståelse. På
den tekniska sidan finns en digital touch-skärm ovanpå en bakgrund i metall (se:
figur 19). Touch-skärmen kan ritas på med händerna. Alla idéer kan sparas i ett
digitalt bibliotek för dem som vill. På den biologiska sidan finns en tavla gjord av
trä (se: figur 20). På tavlan kan idéer fästas genom att skriva eller rita på redan
färdigt utklippta kartongbitar, som sedan fästs på tavlan med hjälp av tejp.

Figur 19. Rita idéer på den digitala touch-skärmen.
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Figur 20. Dela idéer genom att rita på trätavlan.

31

Montering och Produktion
Denna del handlar om montering och produktion. Syftet är att väcka tankar kring
hur produkter kan produceras och monteras på ett mer hållbart vis. Pusselbitarna
ovanpå montrarna består av trä och metall, dessa symboliserar hur produkter kan
varieras på olika kreativa sätt. I montern visas föremål upp, vars komponenter går
att variera och anpassa, de är enkla att demontera. Komponenter kan bytas ut vid
behov, dessa är enkla att laga om någonting går sönder. Föremålen visas upp i
öppna glasmontrar. På den tekniska sidan syns en brödrost vars storlek kan varieras
beroende på hur många skivor bröd som ska rostas (se: figur 21). Den biologiska
sidan visar upp kläder som kan omformas på kreativa sätt. En vuxens persons tshirt kan bli ett linne eller en t-shirt till ett barn (se: figur 22).

Figur 21. Flexibel brödrost som går att anpassa efter behov.
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Figur 22. Kläder som kan varieras och anpassas efter behov.
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Användning
Utställningens mittendel handlar om användning, när en produkt används är dess
värde som högst. Desto längre tid produkter kan cirkulera i användning och inte
kastas, desto bättre för miljön. Att till exempel dela produkter med andra eller
handla på secondhand är olika sätt att ta tillvara på och återanvända material. Delen
utmärker sig från de resterande delarna genom att besökaren kan gå in i den (se:
figur 23). Glasväggarna dämpar ljud och skärmar av omgivningen. Genom att sätta
sig ner på bänken (se: figur 24), aktiveras texter och bilder som rullas fram på en
tv-skärm (se: figur 25) som kan läsas på glasväggen mitt emot. Det är blir en taktil
interaktion som berör användning, bänken är designad i material som representerar
de olika kretsloppen. Den tekniska bänken består av metall och den biologiska
delen av trä med mjuka tygdynor i naturfiber på ovansidan. På tv-skärmen visas två
olika filmer som berör antingen tekniska föremål eller biologiska, beroende på
vilken bänk besökaren väljer att sätta sig på. Väggarna på den biologiska sidan
bekläs med levande växter som slingrar sig uppåt. Väggarna på tekniska sidan
innefattar kantiga mönster i aluminium.

TV-skärm

Bänk

Figur 23. I denna del av utställningen kan besökare gå in i.
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Figur 24. Genom att sätta sig på bänken
sätts TV-skärmen på.

Figur 25. På den högra sidan syns levande växter, och på den vänstra sidan syns ett kantigt mönster
i aluminium. Tv-skärmen är placerad i mitten.
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Renovering och Uppgradering
Denna del visar olika exempel på renovering och uppgradering av föremål. Det kan
innebära att slitna delar repareras eller fräschas upp för att kunna återanvändas på
nytt. Kugghjulets ena sidan består av metall och den andra sidan trä. Tanken är att
kugghjulet ska cirkulera i en motsolsrörelse för att symbolisera återanvändning.
Här visas med hjälp av fotografier, hur saker kan renoveras och uppgraderas och
bli som nya. Den tekniska sidan visar med rektangulära fotografier upp tekniska
föremål. På bilden (se: figur 26) syns en trasig mobiltelefon, samt hur den kan se ut
när den är lagad. Den biologiska sidan visar med runda fotografier upp biologiska
föremål. På bilden (se: figur 27) syns hur ett trasigt gosedjur kan se ut när den är
lagad.

Figur 26. Fotografierna visar en trasig mobil, samt en lagad mobil.
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Figur 27. Fotografierna visar ett trasigt gosedjur samt ett som är lagat.
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Återbruk
I Återbruk uppmärksammas hur förbrukade produkter kan användas på nya sätt,
genom återbruk, nedmontering och nymontering. Denna del fungerar på liknande
sätt som Renovering och Uppgradering, därför har ett liknande kugghjul placerats
ovanpå montern som ska symbolisera återanvändning. Ett fotografi visar upp den
gamla produkten, och den nya återbrukade produkten visas fysiskt upp i montern.
Återbruk kan ske genom att en förbrukad sak delvis eller helt tas isär och några
eller alla delar kan bli komponenter i en ny produkt. I denna monter visas föremål
upp i olika kontexter för att synliggöra denna omvandling. På den tekniska sidan
syns ett smycke gjort på metallrester från en konservburk (se: figur 28). Bredvid
smycket hänger ett fotografi på metallburkarna som de är gjorda av. På den
biologiska sidan syns en leksak gjort av träbitsrester från en sängmöbel (se: figur
29).

Figur 28. Fotografi av den gamla konservburken och den nya återbrukade produkten visas.
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Figur 29. Fotografi av den gamla möbeln, den nya återbrukade produkten syns i montern.
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Återvinning
Återvinning ska efterlikna en liten återvinningstation, med luckor som går att öppna
och stänga. Öppna och stänga luckor är vanligtvis intressant för människor i olika
åldrar (Riksutställningar 2013 s.64). Att interagera med denna del är främst
intressant för mindre barn som inte vet vad återvinning är. Den tekniska sidan
består av en kvadratisk metallucka (se: figur 30). När metalluckan öppnas syns
metallföremål som besökare kan känna på med händerna (se: figur 31). Den
biologiska sidan består av en rund trälucka (se: figur 33). När luckan i trä öppnas
syns pappersföremål som besöken även här kan känna på (se: figur 32). Föremålen
i båda luckor ska kunna beröras men ändå sitta fast. För att tydliggöra att det är en
återvinningstation syns återvinning symboler ovanpå luckorna.

Figur 30. Stängd lucka i metall.
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Figur 33. Stängd lucka i trä.

Figur 32. Barn öppnar lucka.

Figur 31. Öppen lucka.
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Gestaltningsförslaget i sin helhet
Utställningen har ett uttryck som samspelar med den övriga miljön. Det gör att
besökare till ReTuna kan välja vad de vill lägga sin uppmärksamhet på, butiker
eller utställning. De kantiga montrarna samspelar med de kantiga linjerna i
korridoren. En skylt med texten cirkulär ekonomi, har placerats ovanpå
gestaltningen för att ge ett exempel på hur utställningen skulle kunna presenteras
(se: figur 34). Förslaget är anpassat till både barn och vuxna, de med mindre
kunskaper och de med mera kunskaper. Gestaltningen placeras i mitten av
korridoren för att den ska synas tydligt. 1,70 meter fritt gångutrymme existerar på
vardera sida, förutom vid mittendelen som är lite bredare. Bodin (2017 s.247)
rekommenderar 1,40 meter som passagemått för person i rullstol och gående
person. Det betyder att en person i rullstol samt en gående enkelt kan gå förbi
varandra utan att trängas.

Figur 34. Gestaltningsförslaget på plats i ReTuna.
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Tanken är att gestaltningsförslaget ska tillverkas av återbrukat material som finns
att tillgå på ReTuna. Cirkulär ekonomi handlar om hur vi kan leva hållbart och ta
vara på jordens resurser, det är ett ämne som berör oss alla. Gestaltningsförslaget
kan även appliceras i andra miljöer, för att informera, väcka tankar, och påminna
oss som konsumenter att göra hållbara val för både planeten och vår egen skull.
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6 Diskussion
I det sista avsnittet diskuteras studien och slutsatser dras av hela arbetet. Förslag på
vidare studier presenteras.
Syftet med examensarbetet har varit att skapa ett gestaltningsförslag till en
utställning som kan bidra till en förståelse för cirkulär ekonomi. Av den
anledningen undersöks vilka visuella element som kan stödja denna förståelse.
Utställningsförslaget är anpassat och utformat till ReTuna Återbruksgalleria, men
ska även kunna appliceras i andra miljöer. Följande frågeställning har ställts: Vilka
material, färger och former kan relateras till begreppet cirkulär ekonomi?
Användartestet gav mig en större förståelse för hur cirkulär ekonomi kan gestaltas
på ett vis som stödjer mänskliga associationer och tidigare kunskaper. Målet med
gestaltningen har varit att framförallt förmedla cirkulär ekonomi på ett så tydligt
och lättillgängligt vis som möjligt, med hjälp av material, form och färg. För att
besökaren ska kunna tolka och få en känsla för vad gestaltningen handlar om,
utformades visuella element så att de mentalt kan kopplas till det biologiska och
det tekniska kretsloppet som beskriver cirkulär ekonomi. Det har varit centralt att ta
reda på hur testdeltagare associerar till biologi och teknik, eftersom förslaget ska
förmedla den cirkulära ekonomins biologiska och tekniska kretslopp. Det som kan
konstateras är att de flesta deltagarna associerar till teknik och biologi på ett
liknande sätt. Från testerna framgick det bland annat att biologi associerades med
färgen grön, runda former samt materialet trä och växter från naturen. Teknik
associerades främst med färgen grå, kantiga former samt materialet metall. Ett
kretslopp associerades vanligtvis med en cirkulär form och pilar längs med denna.
Alla dessa visuella element har använts i gestaltningsförslaget. Från Value Hill och
Fjärilsdiagrammet har viktigt innehåll plockats ut (både visuellt och text) och från
detta har syntesen Värdetrappan skapats. Besökaren kan träda in i själva
gestaltningen och uppleva det med alla hens sinnen.
Ytterligare metoder som genomförts i denna studie har varit en kvalitativ intervju
och en rumslig analys. Den kvalitativa intervjun gav värdefull information om
cirkulär ekonomi, samt var till hjälp i vissa designbeslut. Den rumsliga analysen
gjordes för att ta reda på den befintliga platsens förutsättningar.
Teorier och litteratur har studerats för att bättre förstå hur gestaltningsförslagets
utformning kan uppfattas. Stort fokus i teorisökningen har varit att undersöka hur
en besökare kan uppnå större förståelse av en utställning. Teori påpekar vikten av
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interaktion och taktila lösningar i utställningssammanhang, för att besökaren ska
bli engagerad och tillgå djupare förståelse. Jag har även undersökt hur besökarens
intresse kan fångas, vilket är viktigt för hur utställningen används och blir sedd.
För att fånga människans intresse bör utställningen framkalla känslor. Material,
former och textur samt det taktila, har betydelse för den sensoriska och emotionella
uppfattningen. Att gestaltningsförslagets visuella element ska associeras till ett
biologiskt samt ett tekniskt kretslopp, är en sorts priming metod för att leda
besökarens tankar i rätt riktning. Att utställningen till störst del består av visuella
representationer, beror på att dessa har en större förmåga än text att direkt kunna
beröra betraktaren. När intresse för utställningen väl har fångats, är min tanke att
Värdetrappan ska förmedla funktioner på ett sätt som gör att besökare förstår hur
de kan interagera med den. Eftersom cirkulär ekonomi består av så många aspekter,
valde jag att endast fokusera på de som jag ansåg mest centrala. Gestaltningen är
förenklad och ska underlätta förståelse, och på så vis fungerar den som en
konceptuell modell. Dess utformning är till viss del inspirerad av ett vinnarpodium
som har ett liknande värdesystem. Förståelse kan underlättas av att besökaren kan
relatera till liknande värdeklassificeringsutföranden som ett vinnarpodium. Att
kunna anpassa och ändra installationens innehåll emellanåt är viktigt för en
långsiktig och hållbar designlösning. Därför anser jag att vissa delar av innehållet
kan bytas ut vid behov, för likvärdigt material. På samma sätt kan textinnehållet
justeras. Texterna som syns i vyer visar främst hur de ska placeras. Inom arbetets
tidsram har det inte varit möjligt att ta fram färdiga utställningstexter.

6.1 Förslag på vidare studier

Hur väl besökaren förstår och intresseras av gestaltningsförslaget har ej undersökts
i studien. Detta skulle kunna utforskas i ett annat användartest eller en utprovning,
för att se hur designen upplevs, om den väcker intresse, och vilken nivå av
förståelse den genererar hos besökaren. Säkerhetsaspekter gällande materialval har
inte gjorts, och bör därför undersökas närmare. Beroende på de aktuella
ljusförhållandena på platsen kan eventuell ljussättning behöva installeras. Ett annat
förslag är att studera hur utställningen skulle kunna fungera i andra miljöer,
exempelvis skolor eller universitet. Symbolerna (som exempelvis glödlampan) är
baserade på egna associationer för hur jag tänker att ämnena kan visualiseras på ett
lättförståeligt vis. För att hela gestaltningsförslaget ska kunna associeras till
cirkulär ekonomi, borde eventuellt testet ha berört hur de olika ämnenas symboler i
utställningen upplevs och förstås. Detta är något som skulle kunna undersökas i
vidare studier.
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