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Abstract 
 
Denna rapport berättar om vårt arbete med att ta fram ett inredningskoncept till den nya kårpuben 

i Eskilstuna. Vi har med hjälp av våra kunskaper inom informationsdesign och rumslig 

gestaltning arbetat fram ett förslag, anpassat efter uppdragsgivarens önskemål. Våra 

uppdragsgivare är Kårhusstiftelsen och Mälardalens studentkår. De ville att inredningskonceptet 

skulle vara målgruppsanpassat med funktion, flexibilitet och nytänkande i fokus. Då kårpubens 

personal till största del består av ideell arbetskraft ville de även att inredningskonceptet skulle 

underlätta det dagliga underhållet av verksamheten.   

 

Vi har utfört observation, målgruppsanalys, behovsanalys, enkätundersökning, intervjuer samt 

utprovningar. Det slutliga konceptförslaget gestaltade vi med hjälp av en digital presentation. I 

presentationen ingick planritning, 3D visualisationer och inspirationsbilder med möbelval etc. Vi 

ansåg att den digitala presentationen var ett informativt sätt att få alla inblandade parter att förstå 

inredningskonceptet och dess fördelar.    
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1. Inledning 
 

Att vara student innebär mycket mer än att spendera tid i en föreläsningssal. Det är en livsstil som 

är unik och spännande. En livsstil som studenter bör ha möjlighet att uppleva tillsammans, i en 

gemenskap. För att få denna samhörighet bland studenterna i Eskilstuna krävs en plats där 

studenter kan umgås. Denna plats ska nu bli kårpuben, som flyttas från Studenternas hus i 

Eskilstuna centrum till centrala campus. Genom våra kunskaper inom rumslig gestaltning och 

vårt intresse för studentlivet, ser vi det som ett ärofyllt uppdrag att ha arbetat fram 

inredningskonceptet till Eskilstunas nya kårpub.  

 

1.1 Bakgrund 

 

År 2008 flyttar Eskilstunas kårhus och kårpub till hjärtat av campus. Detta för att få nya 

anpassade lokaler och vara lättillgänglig för alla studenter på Mälardalens högskola. 

Kårhusstiftelsens projektledare Klas Bringert tog kontakt med oss under 2007 med en förfrågan 

om vi inom ramen för vårt examensarbete kunde tänka oss att utveckla ett målgruppsanpassat 

inredningskoncept för den nya kårpuben. Uppdragsgivaren för examensarbetet är 

Kårhusstiftelsen samt Studentkåren på Mälardalens högskola. Kontaktperson under 

examensarbetet är Daniel Rådeström från Studentkårens styrelse. 

 

Enligt Klas Bringert har den föregående kårpuben i Eskilstuna genererat ett dåligt ekonomiskt 

resultat. Intresset från den tilltänkta målgruppen har heller inte varit stort, då endast en liten del 

av Eskilstunas studenter har besökt den gamla kårpuben. Det finns flera orsaker till det dåliga 

resultatet, men uppdragsgivarna tror att det delvis kan bero på lokalernas placering utanför 

campus, den tidigare utformning och brist på målgruppsanpassning. I och med flytten har beslut 

tagits att kårpuben behöver ett målgruppsanpassat koncept där kårpubens syfte, att vara 

tillgängliga för alla studenter, uppfylls.  

 

Uppdragsgivarna har önskemål om att det slutliga konceptet ska vara innovativt, flexibelt och 

funktionellt. De vill att det ska vara både tilltalande och konkurrenskraftigt mot Eskilstunas 

övriga uteliv. Kårpubens personal består till största del av ideell arbetskraft, därför måste 

konceptet även underlätta det dagliga underhållet av verksamheten. 

 

 

1.2 Problemformulering  

Som informationsdesigner är det viktigt att ta hänsyn till många olika faktorer för att nå ett 

framgångsrikt resultat. Designen i sig uppstår i en komplex, social och materiell omgivning. 

Design är en sammansmältning av teknologiska, sociala, ekonomiska och biologiska förhållanden 

samt den psykosociala effekten av material, färg, form, volym och rumslighet (Sless & Shrensky, 

2005:4). Rune Petterson, professor i informationsdesign, beskriver design som en form av 

problemlösning (Petterson & Andersson van Limbeek, 2002:1). Vi kan relatera till de två 

ovanstående beskrivningarna av vad design är. Vår erfarenhet är att design är en komplex process 
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som kräver noggrann struktur och planering för att bli bra. Om design kan beskrivas som en form 

av problemlösning, är det då möjligt att vi med hjälp av våra kunskaper inom informationsdesign 

kan lösa vissa av de problem som gör att kårpuben i Eskilstuna tidigare inte gått med goda 

resultat? Går det att utforma ett inredningskoncept som tilltalar hela målgruppen och lockar dem 

till fler besök? Kan inredningskonceptet utformas så att det underlättar det dagliga underhållet av 

verksamheten? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med projektet är att, med hjälp av vår kunskap inom informationsdesign och rumslig 

gestaltning, formge ett inredningskoncept till den nya kårpuben på campus i Eskilstuna. Vi ska på 

uppdragsgivarens önskan skapa ett innovativt, flexibelt och funktionellt koncept som dessutom är 

målgruppsanpassat. Den nya kårpuben ska erbjuda en konkurrenskraftig miljö i Eskilstunas 

övriga uteliv. Färg, form och material ska samspela till en tilltalande helhet och kårpubens 

utseende ska erbjuda en behaglig upplevelse av rummet.  

 

 

1.4  Forskningsfrågor  

 

 Hur kan vi skapa ett funktionsanpassat inredningskoncept till en varierad och bred 

verksamhet samt målgrupp som kårpuben har?  

 

 Hur kan vi på ett innovativt sätt använda oss av informationsdesign i den rumsliga 

gestaltningen för att skapa en funktionell och flexibel miljö, som samtidigt bjuder 

besökaren på en upplevelse?   

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

 

Under det här avsnittet kommer vi utförligt att förklara begrepp och redogöra för de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för rapporten. Vi har även valt att specificera arbetets 

avgränsningar och anknytning till informationsdesign.  

 

 

1.5.1 Begreppsförklaring  

 

För att undvika missförstånd och underlätta för läsare av denna rapport har vi valt att här nedan 

förklara vår mening med vissa av rapportens centrala begrepp. 

 

Viktiga begrepp som vi har behandlat under vår arbetsprocess är funktionellt, flexibelt, innovativt 

och upplevelse. När vi skriver funktionellt menar vi i detta sammanhang att inredningskonceptet 
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ska ha en hög användbarhet både för besökare och arbetande personal. Med flexibilitet syftar vi 

på vikten av att inredningen lätt ska kunna möbleras om och passa för olika aktiviteter, samt att 

belysningen är reglerbar. Begreppet innovativt betyder i detta sammanhang nytänkande av de 

traditionella inredningselementen på en studentpub. Med begreppet upplevelse menar vi i denna 

kontext känslan som besökaren får när den stiger in i rummet. 

 

Ordförklaring enligt Nationalencyklopedin: 

 

 akustik = vetenskapen om ljud 

 arkitektonisk = avser arkitektur 

 estetik = läran om skönhet och konst 

 kognitiv = avser intellektuella funktioner 

(www.ne.se) 

 

 

1.5.2 Avgränsningar 

 

Examensarbetet har gått ut på att ta fram ett inredningskoncept till den nya kårpuben i Eskilstuna. 

Kårpuben består av flera olika rum som används av olika människor under olika omständigheter. 

Vi har valt att fokusera på de rum som utgör de besökandes miljö och därigenom tagit hänsyn till 

personalen genom att skapa ett inredningskoncept som förenklar underhållet av verksamheten 

samt ommöblering i lokalen. De utrymmen som endast nyttjas av personalen har vi inte arbetat 

med. 

  

Vi har arbetat med färgsättning, layout, material, möblering och val av inredning, men vi har 

även till viss del arbetat med ljussättning. Om det hade funnits mer tid inom ramen för 

examensarbetet borde en ljusstudie ha gjorts för att säkerställa att färgsättning och belysning 

samspelar. I en miljö är det en rad andra mätbara faktorer som också påverkar upplevelsen av 

rummet, till exempel ljud, luft och temperatur. Dessa förhållanden har vi inte behandlat då de 

ligger utanför ramen av vårt projekt. 

 

Det finns också delar i konceptet som varit förbestämt av arkitekter exempelvis takfärgen och 

golvmaterialet. Vid områden som ljud och akustik har vi framfört våra idéer och sedan har 

arkitekterna eller ljudkonsulterna avgjort om det går att genomföra, därmed kommer inga studier 

kring ljud att utföras av oss.  

 

Examensarbetet innefattar en slutlig presentation av inredningskonceptet med hjälp av 3d-

visualiseringar, planritningar, inspirationsbilder, materialval, färgval samt möbelval. Inom ramen 

för examensarbetet kommer inte verkställande av inredningskonceptet att ske, utan det kommer 

vi att arbeta med mot ersättning efter avslutad kurs.  
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1.5.3 Anknytning till informationsdesign 

 

Utifrån våra kunskaper inom rumslig gestaltning och informationsdesign har vi tagit fram ett 

inredningskoncept för Eskilstunas nya kårpub. För att kårpuben ska fungera på ett så bra sätt som 

möjligt har ett gediget informationsdesignsarbete tagits fram till kårpubens rumsligheter. Vi har 

med hjälp av färg, form och ljus utarbetat en miljö som ska vägleda och underlätta besökarnas 

och personalens vistelse. Det framtagna konceptet genomsyrar hela interiören och med hjälp av 

informationsdesign ska alla tänkta aktiviteter kunna utföras på bästa möjliga sätt. Vi vill att 

rummen ska spegla den verksamheten som pågår där. Informationsdesignen ska få den tilltänkta 

målgruppen att röra sig rätt i lokalerna och även underlätta personalens dagliga arbete. Vi menar 

också att estetiken har en betydande roll för rumsligheten. Som informationsdesigner har vi till 

uppgift att applicera estetiska element för att skapa en positiv upplevelse av rumslayouten. 

 

 

1.5.4 Tidigare relevant forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

Målet med informationsdesign är att informationen ska gestaltas genom tydlig kommunikation. 

Budskapet måste alltid vara aktuellt och överfört av sändaren eller informationsbäraren för att bli 

rätt förstått av målgruppen (Pettersson, 2002a:45). Utmaningen för oss har varit att gestalta 

kårpuben så att det budskap som uppdragsgivaren vill att kårpuben ska förmedla når ut. Vi kan 

inte bara se till rummets funktion, utan vi behöver dessutom skapa ett mervärde som ger trivsel 

och stimulans. Det går inte nog att betona hur viktig design är för att göra miljöer intressanta 

(Koblank & Åberg, 2004:10).  

 

Vi tycker det är viktigt att utföra ett professionellt projekt och vi är medvetna om de risker som 

finns för oss nyutbildade utan lång yrkeserfarenhet. Det kan till exempel vara så att vi applicerar 

för mycket av vårt eget tycke och smak. Professionella formgivare designar för andra människor 

hellre än för sig själva. Utmaningen är att lära sig förstå de problem som andra människor kan 

tycka är svåra att beskriva, och skapa bra lösningar för dem. Det arbetet kräver mer än bara en 

känsla för material, färg och form (Lawson, 2006:5ff).  

 

Forskning visar att det som är mest betydande för besökarens vilja att stanna en längre tid i en 

miljö är upplevelsen av omgivningen (Mossberg, 2003:140). För att ett rum ska kunna 

kommunicera vad som erbjuds och attrahera rätt målgrupp är det viktigt att interiören är väl 

formgiven. Dekorationer i rummet, utplacering av möbler samt val av färger och belysning är 

attribut som på olika sätt kan förmedlar rummets karaktär och därmed visuellt kommunicera 

vilken typ av verksamhet som bedrivs (Mossberg, 2003:109).  

 

Vid gestaltning av en miljö finns det många faktorer som inverkar på och är avgörande för hur 

rummet uppfattas av de personer som vistas där. Det är viktigt att rummet direkt uppfattas som en 

helhet och som formgivare är det väsentligt att ljus, material och kulörer är väl avvägda (Fridell, 

2006:97). Tolkningen av färger en högst personlig upplevelse och kan också upplevas på olika 

sätt genom personlig erfarenhet (Pettersson, 2004:79). Färg kan även ha en symbolisk betydelse, 

och betydelsen kan också variera i olika kulturer. De allra flesta människor sätter stort värde på 
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färgsättningen i sin omgivning och färg har också en estetisk betydelse av den rumsliga 

gestaltningen (Fridell, 2006:224). På grund av människors olika upplevelse av färger är det 

komplicerat, om än omöjligt, att färgsätta en miljö så att alla blir nöjda. Men det finns saker att 

vara medveten om och dra nytta av för att skapa en miljö som upplevs tilltalande. Om rätt färg 

väljs kan det bidra till en upplevelse av rymd (Bergström, 2001:282). Det går också att få rummet 

att upplevas mer harmoniskt genom att balansera rummets färger med kulören på inredning. 

Färger med intensivare kulörthet ger oftast upphov till starkare känslor och starka varma färger 

upplevs mer positivt än kalla. Därför kan det vara lämpligt att applicera en stark varm kulör i en 

miljö som skall upplevas livfull. Miljöer med hög visuell komplexitet i form av röriga mönster 

och flera olika kulörer kan framkalla stress (Fridell, 2006:99). Färgade ytskikt reflekterar också 

på andra ytor. Till exempel gör ett svart golv att rummet upplevs mörkare och lägre eftersom den 

svarta färgen reflekteras upp på väggarna. Golvet är dessutom den yta som oftast är mest belyst 

så valet av golvfärg påverkar hela rummet. Ett mörkt golv inger också ett intryck av tyngd och 

stabilitet (Fridell, 2006:163). 

 

Det är också så att färg och ljus förutsätter varandra. Upplevelsen av färgsättningen kan därmed 

variera under olika tider på dagen och vid olika väderförhållanden under förutsättning att det 

finns dagsljus i lokalen. Färgsättningen påverkas också i högsta grad av rummets form och vart 

placering sker av det artificiella ljuset (Fridell, 2006:161). Som formgivare av en miljö är det 

viktigt att tänka på vart fönster är placerade i lokalen och i vilket vädersträck de ligger. Dagsljus 

upplevs oftast mest behagligt och är att föredra om möjlighet finns. Det kan dock innebära ett 

problem om fönstren är i söderläge då direkt solljus kan innebära besvär (Fridell, 2006:205). Det 

är också viktigt att vid färgsättningen tänka på vilken typ av belysning som kommer att finnas i 

miljön. Med rätt belysning går det att påverka rummets atmosfär till dess fördel. Det är viktigt att 

se till att belysningen också kan regleras för att alla olika aktiviteter, som sker i den miljön, ska 

kunna utföras under årets alla månader. I alla rumsliga interiörer spelar färg och ljus en viktig roll 

som ovan beskrivet. Ytors struktur och textur har också betydelse för hur besökaren uppfattar 

miljön eftersom vissa ytor är ljusreflekterande (Fridell, 2006:96). Då upplevelsen av miljön är 

avgörande för hur besökaren bedömer företaget och verksamheten bör en formgivare ta hänsyn 

till rummets möblering och exempelvis sittplatsernas bekvämlighet. Besökaren kan få känslor av 

obehag om sitsen är för hård eller om utrymmet mellan kunden intill är för litet (Mossberg, 

2003:130).  

 

 

1.6 Metod 

 

Vi har sedan starten av vårt deltagande i projektet funderat mycket på utvecklandet av 

inredningskonceptet och hur det i sin helhet skulle fungera. Det vi fick veta var att kårpuben 

skulle byta byggnad och därmed flytta in i nya lokaler. I och med flytten av verksamheten såg 

våra uppdragsgivare det som ett ypperligt tillfälle att ta fram ett nytt inredningskoncept som är 

mer målgruppsanpassat. Uppgiften för oss var att utnyttja våra kunskaper inom 

informationsdesign och rumslig gestaltning på bästa sätt. Allt för att skapa ett innovativt och 

målgruppsanpassat inredningskoncept som kan erbjuda en konkurrenskraftig miljö i Eskilstunas 

övriga uteliv.  
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Vi har utfört observationer, målgruppsanalys, behovsanalys, enkätundersökning samt utprovning. 

Detta för att ta fram ett koncept som uppfyller syftet. Vi tror att en blandning av dessa metoder är 

det bästa sättet att gå tillväga för att analysera våra problem och hitta ett inredningskoncept som 

passar till kårpubsverksamhetens breda målgrupp. Vi har valt kvalitativa metoder för att få en 

närhet till informationskällorna och en djupare förståelse för problemet i dess helhet.  

 

Examensarbetet innehåller många beslut, både arkitektoniskt och på detaljnivå, vilket innebär 

noga utprovning av olika idéer. Under projekteringen av den nya kårpuben har vi haft ett nära 

samarbete med AQ arkitekter, ljuskonsulter samt övriga inblandade aktörer. Detta för att se till att 

alla är medvetna om den tilltänkta målgruppen och visionen av det nya konceptet.  

 

Vi valde att arbeta utifrån designprocessen för att strukturera vår egen forskning. Den behandlar 

utvecklingen från koncept eller idé till ett färdigt resultat. Metodens process inkluderar kognitiva 

samt praktiska aspekter och aktiviteter (Pettersson, 2002b:16).  

 

Petterssons designprocess består av sju olika steg: 

 

1. Design activity (Vad är problemet?) 

2. Analysis (Vad är syftet och funktionen med formgivningen?) 

3. Historical reference (Hur var det tidigare utfört?) 

4. Visual communication (Hur kan vi kommunicera vår idé?) 

5. Skills (Vilka kunskaper behöver vi för formgivningen?) 

6. Technology (Hur kommer formgivningen eller produkten att utföras?) 

7. Evaluation (Är detta bästa lösningen vi kan komma på?) 

   (Pettersson, 2002b:16) 

 

Vi såg de sju stegen som ett verktyg för att strukturera upp det omfattande designarbetet som vi 

genomfört. Då formgivning av ett inredningskoncept är ett komplext arbete har de sju stegen 

överlappat varandra till viss del. Vi har använt oss av de olika stegen för att strukturera upp 

arbetet.  

 

    

1.6.1 Observation 
 

För att ta reda på vad som var bra och dåligt med den tidigare kårpuben och vilka lärdomar vi kan 

dra av detta, utförde vi vid projektets start en deltagande observation av miljön. Vi tittade på hur 

rummen användes och vilka problem som den rumsliga gestaltningen medförde för målgruppen. 

Vi har sedan dragit slutsatser utifrån observationerna som sedan påverkat vårt arbete. Resultatet 

från de observationer vi utfört ligger till grund för många av våra idéer och beslut. Vi har också 

observerat färgsättning, möblering samt ljussättning och hur dessa faktorer påverkar 

helhetsupplevelsen. Vi har försökt att se mönster och samband mellan miljöers utformning och 

dess upplevelser. För att kontrollera giltigheten av våra tolkningar har vi också valt att diskutera 

våra antaganden med andra i vår närhet för att få dem bekräftade. Vi har också varit intresserade 

av att hitta innovativa inredningslösningar som inspiration till vårt eget arbete. Det har varit extra 

viktigt för oss att genom observationerna upptäcka problem i miljöer som vid första anblick inte 

är synliga. Detta eftersom vi vill undvika liknande problem i vårt eget projekt. En deltagande 

observation är en metod som ger kreativ och känslomässig erfarenhet, och får observatören att 
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förstå omgivningen på ett sätt som är omöjligt att göra genom utanförstående metoder (Fangen, 

2005:7). Svagheten med denna metod är att forskaren tyvärr genom sin närvaro kan påverka det 

händelseförlopp han/hon studerar (Ejvegård, 2003:69). Genom vår egen närvaro i miljöerna kan 

vi uppta vissa platser som besökaren annars skulle ha valt. Närvaron kan också påverka 

människors rörelseflöden i rummet.  

 

För att få större förståelse för offentliga miljöer som har liknade verksamhet som kårpuben 

bestämde vi oss för att göra observationer på ett flertal liknande miljöer. Vi ville ta reda på hur 

lokalernas layout påverkade rörelseflödet och människors placering i rummet. Eftersom vi själva 

tillhör målgruppen har vi relativt stor uppfattning om vart studenter brukar gå och vilka offentliga 

miljöer som är särskilt populära. Vi valde att utföra deltagande observationer på Wayne’s, Café 

Kaka och Retro som alla precis som den nya kårpuben ligger i innerstadsmiljö i Eskilstuna. De 

har också dagsöppet med servering av lunch och fika. Vi besökte även Nybron och Raw som har 

kvällsöppet med servering av middag samt diskotek. 

 

Vid observationer bör forskaren veta något om vad denne letar efter och vilken typ av förhållande 

det är som är intressant att koncentrera sig på. Det är ett bra tillvägagångssätt att börja med några 

allmänna frågor att finna svar på vid observationen (Fangen, 2005:91). Vårt syfte med 

observationerna har i första hand ej varit att åstadkomma vetenskaplig kunskap. Det vi har haft 

som avsikt är att få fram relevant information att analysera för att kunna förbättra miljön på 

kårpuben. Det bästa vore att gå in i miljön som ska observeras med ett öppet sinne, men samtidigt 

ha tillräckligt med kunskaper för att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt (Fangen, 2005:49). 

Som vi tidigare nämnt så valde vi att observera miljöer där vi hade en förförståelse för hur 

lokalerna ser ut, detta för att inte förlora tid på att först lära känna miljön. Avsikten med 

observationen var att förvärva ny kunskap. 

 

Att under observation sitta med ett observationsschema framför sig är sällan en fördel. Det är 

betydligt bättre att i förväg ha formulerat en eller flera problemformuleringar som med hjälp av 

observationen kan bli bekräftade eller strukna (Fangen, 2006:81). Vetskapen om att vår närvaro 

kan förändra eller påverka situationer på olika sätt har gjort att vi i miljöerna har försökt att 

uppträda så diskret som möjlig. Med diskret menar vi i detta fall att vi inte genomfört 

observationen på ett sätt som varit märkbart för andra människor i lokalen. Vi har efter bästa 

förmåga försökt att smälta in i sammanhanget för att inte påverka datainsamlingen. Eftersom vi 

varit intresserade av hur människor rör sig och placerar sig i lokalerna har vi valt att själva 

placera oss på olika ställen vid olika tillfällen för att få så sann datainsamling som möjlig. Vi har 

också observerat den fysiska miljön så som färgsättning, ljussättning, möblering och ljudnivå. 

Detta för att se om faktorerna påverkar helhetsupplevelsen. 

 

För att få ut så mycket som möjligt av våra observationer har vi att tillämpat 

memoreringstekniken. Det är en teknik då observatören memorerar nödväntig information under 

själva observatören och skriver ned minnesanteckningar i efterhand (Fangen, 2005:80). Direkt 

efter observation skrev vi ner allt vi sett och uppfattat utefter våra frågeställningar, detta för att få 

ut så mycket information som möjligt ur minnet. Dessa memoreringsanteckningar utgör vårt 

datamaterial och måste därför vara av god kvalitet. Det är välbekant att vårt minne, av det vi 

observerar, blir vekare ju längre tid som passerar från själva observationstillfället (Fangen 

2005:99). 
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När vi har analyserat och tolkat våra data har vi haft i åtanke utifrån vilka kontexter det kommer. 

För att analysera till exempel rörelseflöden är det viktigt att vi haft god kunskap om lokalernas 

layout för att ha nytta av våra fältanteckningar. En deltagande observatör har goda förutsättningar 

att lyckosamt tolka data just för att observatören själv har deltagit i samspelet och varit en del av 

sammanhanget (Fangen, 2005:139). Eftersom vi sedan tidigare är bekanta med de miljöer vi 

observerat så har vi oundvikligen ett erfarenhetsnära perspektiv. Men vi har med hjälp av vår 

kunskap försökt att röra oss i olika tolkningsnivåer för att ge djup åt våra analyser. 

 

 

1.6.2 Enkätundersökning/Målgruppsanalys 

 

Uppdragsgivarna önskar en målgruppsanpassad kårpub, det vill säga att kårpuben ska vara 

tillgänglig för alla studenter. Då studenterna på högskolan är en heterogen grupp tror vi att det 

kan vara svårt att uppfylla detta mål endast med hjälp av inredningen. Det som är intressant att 

analysera gällande målgruppen är vilka offentliga miljöer de besöker idag och varför men också 

deras relation till den gamla kårpuben. Eftersom målgruppen är bred tror vi att en 

enkätundersökning, riktad till ett slumpartat urval av studenterna, är ett effektivt sätt att uppfatta 

signaler om vad den tänkta målgruppen tycker. Urvalet av studenter gjordes på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna.  

 

Det som är mest kännetecknande för en enkät är att det inte finns någon som intervjuar utan den 

som utför enkäten, det vill säga respondenten, svarar på frågorna själv. I övrigt liknas enkäten 

ganska mycket vid en personlig intervju (Trost, 2007:9). Det som kan räknas till enkätmetodens 

fördelar är att man snabbt kan nå ut till en stor spridning av människor. Enkäten kan delas ut 

synkroniserat så att respondenterna inte diskuterar med varandra och därmed inte blir gemensamt 

påverkade. Under vissa förutsättningar kan respondenten även känna sig mera öppen och villig 

att svar på frågorna då det inte finns någon intervjuare som påverkar. Det kan även vara möjligt 

att respondenten ger mera genomtänkta svar då enkäten kan besvaras i lugn och ro (Dahlström, 

1970:102).   

 

Vi valde att utföra enkäten på 30 stycken studenter med varierande ålder, kön samt utbildning. 

Enkätundersökningen utfördes under tre olika dagar för att få ett varierande urval av närvarande 

studenter. Vi gick fram till olika studenter och presenterade oss själva samt syftet med 

examensarbetet. Sedan fick de fylla i enkäten enskilt i lugn och ro. Vi hämtade efteråt upp 

blanketten själva och sammanställde svaren. Vi ansåg att detta var det enklaste och mest effektiva 

sättet att utföra en enkätundersökning. Av tidigare erfarenhet vet vi att det är lättare att få folk att 

känna sig delaktiga och engagerade om enkäten presenteras på plats i verkligheten. Detta för att 

vi då kan motivera varför de ska ta några minuter av sin tid för att fylla i enkäten. Vi tror att det 

lätt blir ett stort bortfall av respondenter när enkäter skickas ut per post eller e-mail.   
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1.6.3 Behovsanalys  

 

Vi gjorde en behovsanalys av de nya rumsligheternas önskade funktioner. Med hjälp av en 

kvalitativ gruppintervju tog vi reda på hur kårpuben ska användas, hur många som maximalt får 

vistas i lokalen samt vilka de tänkta öppettiderna är. Vi tog även reda på hur de såg på den 

tidigare kårpubsmiljön och vad de skulle önska gjordes annorlunda i den nya kårpuben. Enligt 

Anne Ryen finns det olika kännetecknen för kvalitativ forskning varav en är att den består av 

naturlig data som erhålls av ostrukturerade intervjuer (Ryen, 2004:16). Innan intervjun hålls är 

det bra att bestämma graden av förhandsstrukturering, vilket baseras på fokus, forskningsfrågor 

samt urvalskriterier (Ryen, 2004:44). Då vi på förhand visste vilka frågor vi ville ha svar på tog 

vi fram en utarbetad förhandsstruktur. En utarbetad förhandsstruktur kan enligt Ryen minska 

risken för att viktiga detaljer glöms bort. Men den kan också undvika uppsamlingen av onödig 

information som senare enbart tynger analysen (Ryen, 2004:44). Ryen beskriver också hur man i 

en intervju kan förhålla sig till både det förflutna, nuet och framtiden (Ryen, 2004:46). Det tog vi 

själva fasta på i utarbetandet av förhandsstrukturen då vi förberedde olika frågor gällande hur den 

gamla kårpuben fungerat samt hur de vill att den nya kårpuben ska fungera i framtiden. Det som 

är den huvudsakliga avsikten med kvalitativa intervjuer är att få reda på information angående det 

som anses relevant för undersökningens problemställning (Ryen, 2004:77).    

 

De som närvarade under gruppintervjun och svarade på frågor var fyra stycken personer från 

Studentkåren av den arvoderade kårpersonalen. Intervjun bestod av diskussion kring frågor som 

deltagarna i förhand hade fått titta på och funderat över. Enligt Ryen ska man helst inte använda 

sig av multipla frågor, ledande frågor eller ja/nej-frågor (Ryen, 2004:54). Vi valde därför att ha 

öppna och icke ledande frågor för att skapa en fri dialog och därmed inte styra intervjun. För oss 

var det viktigt att få reda på deras åsikter och vi ansåg att en kvalitativ gruppintervju var ett bra 

sätt att gå tillväga, dels för att få igång en diskussion som ledde till många utförliga svar och dels 

för att hålla intervjuarbetet inom en rimlig tidsram för examensarbetet. Fakta om intervjuteknik 

och vad man ska tänka på som intervjuare togs ifrån Ryens rekommendationer (Ryen, 2004:48ff). 

Hela intervjun dokumenterades sedan med hjälp av anteckningar. Vi följde även Ryens råd att 

göra mer systematiska anteckningar som sedan renskrivs (Ryen, 2004:69). Svaren från 

gruppintervjun sammanställdes och analyserades för att vidare behandlas med de övriga 

metodresultaten.  

 

 

1.6.4 Utprovning 

 

Då inredningskonceptet inte färdigställs förrän hösten 2008, alltså utanför tidsramen för 

examensperioden har vi ej möjlighet att göra en utprovning på den verkliga miljön. Vi har under 

hela projektets gång utfört mindre men kontinuerliga utprovningar av våra idéer genom dialog 

eller uppvisande av skisser för vår uppdragsgivare, arkitekter från AQ arkitekter samt Anki 

Malmros på Kinnarps Interior. De har alla bidragit med konstruktiv kritik på utformningen. 

Kritiken har vi haft stor nytta av för att bearbeta och förbättra vårt konceptförslag. Dessa 

utprovningar har varit ovärderliga i processen och medfört att vi har fått tänka över de delar av 
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konceptet som blivit kritiserat. De har också gett oss tid att förändra och förbättra konceptet inför 

den slutliga presentationen.  

 

Den slutliga konceptpresentationen skedde via en digital presentation där ritningar, skisser, 

färgsättning, belysning, materialval samt möbelval visades upp. Under denna presentation visade 

vi upp allt vi hade kommit fram till och de närvarande fick ett sista tillfälle att tycka till om 

inredningskonceptet. Konceptpresentationen var ett bra sätt för oss att presentera vårt slutliga 

förslag. På det sättet kunde vi sätta ord till bilderna och de framtagna vyerna av 

inredningsförslaget vilket ökade de närvarandes känsla för rumsligheterna och de olika 

materialen med mera. Det är trots det omöjligt att uppleva ett rum via bilder på papper. Rummet 

har där inte sin rätta känsla med volym, ljud, ljus, lukt med mera. Vi har själva varit medvetna 

om detta problem men vi har trots det försökt att på bästa sätt ge en förståelse för rumsligheterna. 

Eftersom det inte finns någon verklig rumslighet att testa på hade det ultimata varit att bygga upp 

en 3D-värld där testpersonen kan navigera genom rumsligheterna eller tillverka en skalmodell. 

Men den tiden har tyvärr inte funnits inom ramen för examensarbetet. Med hjälp av en god 

planering och ett strukturerat arbete har vi lyckats ha alla viktiga faktorer, som påverkar den 

rumsliga upplevelsen av lokalen, i åtanke under hela projekteringen. Detta i sin tur ledde till att vi 

själva har en stor tro på vårt konceptförslag och kan presentera det med självsäkerhet. Vi tror att 

detta ledde till en större övertygelse hos de närvarande vid den slutliga presentationen av 

inredningskonceptet. Under arbetets gång har vi förstått och lärt oss hur viktigt det är att vi tror 

på det vi själva säger och att vi är kunniga inom vårt område. För oss var den slutliga 

presentationen för uppdragsgivaren en betydelsefull del av examensarbetet och därför övade vi 

mycket innan presentationen och var noga med att göra en trovärdig och inspirerande 

konceptpresentationslayout.  

 

 

1.6.5 Fokusgrupp   

 

Då projekteringen av den nya kårpuben skedde under hösten 2007, före vår examensperiod, var 

vi förmådda att ta alla viktiga beslut gällande kårpuben redan då. Vi arbetade fram ett förslag på 

inredningskoncept för kårpuben redan under hösten 2007. Då utprovningar av den verkliga 

miljön inte är möjlig innan färdigställande valde vi att under höstens arbete utprova idéer på våra 

uppdragsgivare, arkitekter från AQ arkitekter samt Anki Malmros på Kinnarps Interior. Detta för 

att de också var insatta i projekteringsarbetet och lokalernas utformning. Vårat konceptförslag 

godkändes därefter av våra uppdragsgivare och arbetet med att realisera det framtagna 

inredningskonceptet fortsatte sedan. När examensperioden sedan började blev vi mer insatta i det 

vetenskapliga arbetet och insåg att det skulle vara intressant att sätta ihop en fokusgrupp. Detta 

för att testa om konceptförslaget som hade godkänts av våra uppdragsgivare även förstods av och 

tilltalade studenter.  

 

En fokusgrupp består av en litet grupp människor. De har oftast något gemensamt som till 

exempel ålder, kön och erfarenhet (Nyström, 2004:1). En fokusgrupp blir en form av 

gruppintervju där deltagarna ger synpunkter och värderingar på ett speciellt ämne (Obert, 2000:6). 

I vårat fall blev detta ämne konceptförslaget. Fördelen med en fokusgrupp är att det uppstår en 

interaktion mellan deltagarna som leder till utförliga svar sedda utifrån flera olika perspektiv. 
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Men vi var även medvetna om nackdelarna som kunde uppstå, till exempel att fokusgruppen inte 

skulle känna sig bekväma i varandras sällskap (Nyström, 2004:1). Varje enskild deltagares 

uppfattning ska leda till associationer och reaktioner hos de övriga i fokusgruppen och därmed få 

fram flera olika perspektiv på ämnet (Obert, 2000:6). Det ser vi som något positivt då vi vill ha ut 

så många olika åsikter och kommentarer som möjligt. Deltagarna ska inte argumentera med 

varandra utan diskutera, vilket kan leda till att motsägande uppfattningar kan komma fram (Obert, 

2000:29). Men Obert skriver även att det är väldigt viktigt att deltagarna i fokusgruppen får 

uttrycka sina sypunkter och klagomål (Obert, 2000:20).  

 

För att utföra denna fokusgruppsintervju beskriver Obert att det finns tre olika roller som måste 

intas. Det behövs en gruppledare, en medhjälpare samt flertalet gruppdeltagare (Obert, 2000:27). 

Vi började med att välja ut fem stycken deltagare som vi tyckte skulle passa för vår fokusgrupp. 

Det vi hade som kriterier var att de skulle vara studenter men helst inte gå samma utbildning. Vi 

ville därmed ha en spridning i kunskap och tidigare erfarenhet. Ytterligare ett krav vi ställde var 

att de alla skulle ha tidigare erfarenhet av den gamla kårpuben, detta för att ge upphov till en 

djupare och mer utbredd diskussion. För att få ut så mycket information som möjligt av 

fokusgruppen valde vi ut fem stycken talföra och åsiktsstarka deltagare. Vi såg sedan till att noga 

läsa på hur en fokusgrupp går till för att vara säkra på att vårt agerande var professionellt. Inför 

fokusgruppsintervjun intog Linda Höglund rollen som gruppledare och Ann Christine Nilsen 

rollen som medhjälpare. Gruppledaren välkomnade deltagarna, informerade om varför de var där 

och ledde sedan hela fokusgruppsintervjun. Medhjälparen dokumenterade, med hjälp av 

anteckningar, det som deltagarna sade under fokusgruppsintervjun och sammanställde sedan 

informationen.  

 

Fokusgrupper får inte vara en ersättning till andra källor utan ska fungera som ett komplement 

(Obert, 2000:20). Detta har vi tagit fasta på då fokusgruppen för oss inte har ersatt någon annan 

källa. Vi valde att tillsätta en fokusgrupp i slutskedet av examensperioden, trots att 

konceptförslaget hade blivit godkänt av uppdragsgivarna. Detta för att se om vi hade varit på rätt 

spår under utformningen av inredningskonceptet och därmed tagit rätt beslut.  

 

 

2. Projektets genomförande 
 

Projekteringen av Eskilstunas nya kårpub startade redan under året 2007. Det fick till följd att vi 

påbörjade examensarbetet långt innan kursens avsatta tid. Projektets genomförande har pågått 

under en lång tid och vi har fått vara med om många lärorika och verklighetsanpassade 

situationer.  

 

2.1 Projekteringsmöten 

 

Till en början fanns det många oklara besked från våra uppdragsgivare gällande vilken lokal 

kårpuben skulle utformas i. Då byggnationerna av den nya kårpuben var beroende av sponsrade 

pengar från olika finansiärer i Eskilstuna fick vi vänta in ett slutligt besked angående vilka lokaler 

som skulle användas.  
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Under hösten 2007 påbörjades projekteringen av kårpuben och vi fick därmed börja medverka på 

en mängd olika projekteringsmöten där arkitekter, hyresvärden, lokalansvariga på högskolan, 

belysningskonsulter samt elektriker närvarat. Dessa skedde kontinuerligt varannan vecka under 

hela hösten och vår närvaro på mötena har varit avgörande för resultatet av det slutliga 

inredningskonceptet.  

 

Dessa möten skedde tillsammans med deltagare från Kårhusstiftelsen, Studenkåren samt övriga 

samarbetspartners som var inblandade i byggnationen av den nya kårpuben. Under 

projekteringsmötena blev vi mer och mer insatta i den utförliga process som måste genomgås vid 

stora ombyggnationer. Det är många olika inblandade samarbetspartners och många olika frågor 

som måste diskuteras innan viktiga beslut kan tas. Dessa projekteringsmöten var ett sätt för oss 

att få en djupare förståelse av det problem vi faktiskt stod inför och skulle lösa. Under 

projekteringsmötena fattades många olika beslut angående byggnationen av kårpuben och till slut 

fick vi besked om vilka lokaler det var som skulle användas. Det slutliga beskedet blev ett 

avstamp i arbetet mot det färdiga inredningskonceptet. 

  

Projekteringsmötena har sedan fortsatt under flera månaders tid men de har minskat ner i 

omfattning då projektet närmat sig sitt slut. Trots att vi fortfarande är studenter och detta projekt 

endast är vårt examensarbete har vi blivit väl mottagna av våra uppdragsgivare och övriga 

samarbetspartners. Vi har kunnat framföra våra åsikter och därmed påverkat många olika 

aspekter. De övriga inblandade i projektet har sett fördelen med våra kunskaper kring 

informationsdesign och rumslig gestaltning. Men detta har även lett till ett stort ansvarstagande 

för oss och många lärorika diskussioner och beslutstagande.  

 

 

2.2 Genomförandet utefter designprocessens sju olika steg 

 

För att strukturera arbetet och vår forskning har vi valt att arbeta utifrån Rune Pettersons 

designprocess. Designprocessen blev för oss ett hjälpmedel som underlättade projektets 

genomförande. 

 

 

2.2.1 Steg 1 - Design activity 

 

Det första steget i designprocessen heter design activity. Det var där vi började fundera över vad 

som var problemet. Detta skede befann vi oss i redan innan de slutliga beskeden gällande 

kårpubens lokaler var tagna. Det var för oss en väntetid där vi själva började analysera vårt 

examensarbete och hur det skulle utföras. Vi började alltså med att fundera kring projektets 

problem och hur vi skulle gå tillväga för att lösa det. Problemet var, som vi tidigare har nämnt, att 

utforma ett målgruppsanpassat inredningskoncept till kårpuben som lockar Eskilstunas studenter 

till fler besök och samtidigt underlättade det dagliga underhållet av verksamheten.   
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2.2.2 Steg 2 – Analysis, resultat från de olika undersökningarna 

 

Ett nytt inredningskoncept innehåller många olika delar som det behövs tas beslut om. För att vi 

skulle kunna ta fram det bästa möjliga inredningskonceptet för uppdragsgivarna och samtidigt 

uppfylla vårt syfte samt besvara vår problemformulering valde vi att arbeta utifrån olika metoder. 

Resultatet från undersökningarna har analyserats noga för att underlätta vår arbetsprocess och 

strukturera upp projektets tillvägagångssätt. Under projektet har vi utfört olika undersökningar 

för att ta reda på information som kan påverka arbetet och resultatet. Vi har utfört observation, 

målgruppsanalys, behovsanalys, enkätundersökning samt utprovningar för att få fram relevant 

information som kunde påverka arbetet och slutresultatet.  I och med kontinuerliga utprovningar 

mot uppdragsgivarna och arkitekter, samt den slutliga fokusgruppen bestående av 

inredningskonceptets målgrupp, har vi på bästa möjliga sätt försökt se till att kårpuben får det 

mest optimala inredningskonceptet. 

 

 

2.2.2.1 Observation 

 

Analysen av de data vi fått fram under observationerna bygger på våra egna antaganden och viss 

förförståelse av hur miljöers utformning och möblers placering påverkar flöden med mera. Vi har 

tolkat rörelsemönster som en följd av möblers placering, form och riktningar i rummet. Problem 

som vi upptäckte i den gamla kårpuben var att lokalens utformning och val av möblering i stor 

utsträckning påverkade flödet på ett negativt sätt. Den gamla kårpuben bestod egentligen av tre 

olika ”rum”, stora scenen, loungedelen och puben. Då det endast är puben som vanligtvis är 

öppen så har vi valt att göra observationerna i den. I den gamla kårpuben finns en passage mellan 

toaletterna och baren. När lokalen har få besökare fungerar denna passage bra, men så fort det 

befinner sig en stor grupp människor vid baren blir passagen blockerad och detta förhindrar 

flödet. Problemet går inte att se när lokalen har få besökare och det var därför lärorikt att utföra 

observationer vid flera tillfällen. I den gamla kårpuben finns också flera sittbås med stoppade 

säten. Dessa blev ofta upptagna och var mindre gruppers förstahandsval av sittplatser. Däremot 

innebär båsen ett problem så fort en person som sitter längst in vill lämna båset, då måste alla 

andra på samma rad resa sig för att möjliggöra detta. Båsen är heller inte tillgängliga för alla, då 

till exempel en rullstolsburen person inte har möjlighet att sitta där, det går heller inte att placera 

en rullstol på kortändan av bordet, då den ena är väggfast och den andra vetter ut mot ett 

kommunikationsstråk i lokalen. Ett annat problem när en besökare sitter i båset är att ryggstödens 

höga höjd avskärmar omgivningen och förhindrar spontan kommunikation. Övriga sittplatser 

består av stora bordsgrupperingar med stolar utan stoppad sitts. Det tror vi kan vara en av 

anledningarna till att båsen först blev tagna. Vi tolkar det som att besökarna inte finner dessa 

platser lika gemytliga. 

 

Den gamla kårpubens aktiviteter så som dans, mingel, sittning och möten gick att utföra, däremot 

fanns det förutom sittbåsen andra fysiska problem med lokalen som försvårade utförandet av 

aktiviteterna. Ljussättningen var väldigt dov och tillsammans med en mörk färgsättning och mörk 

inredningen var det ansträngande att vistas i lokalerna en längre tid. Det saknades även fönster 

vilket innebar brist på dagsljus. Den dåliga ljussättningen tror vi påverkar negativt vid till 
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exempel städning då ljuset ej var tillräckligt starkt för att kunna utföra en sådan aktivitet. Fördelar 

med den gamla kårpuben var att lokalens storlek, som var väl tilltagen, samt att det fanns många 

sittplatser. Det menysystem som var placerat över baren var rörigt och bestod av många 

handskrivna pappersskyltar som gav ett ostrukturerat intryck. Trots att prissättningen 

disponerades väl i menysystemet så frågade flertalet av studenterna om dessa. Vi tolkar det som 

att menysystemet ej fyllde sin funktion och säkerligen kan förenklas och förbättras. Andra 

faktorer som påverkar till det negativa var toaletterna som var ofräscha och slitna. Hela lokalens 

utseende var nedgånget och det var utsmyckat med studentflaggor och sponsortavlor från 

alkoholleverantörer.  

 

För att hitta andra problem i liknande miljöer har vi också utfört observationer utanför kårpuben. 

Vi uppfattade liknande problem med rörelseflödet på bland annat Café Kaka, där 

beställningsdiskens placering i lokalen stör rytmen. Generellt har vi i de övriga konkurerande 

miljöerna observerat att de flesta har ett tydligt inredningskoncept och väl disponerade ytor. Vi 

observerade att interiörerna på ett tydligt sätt kommunicerar den karaktär som verksamheten 

innehar. Faktorer som bidrog till en positiv upplevelse och gav stämning var bland annat 

färgsättning, ljussättning och en harmonisk blandning av material i miljöerna. Vid besök dagtid 

på caféer i Eskilstuna har vi observerat att flertalet besökare väljer att sätta sig i anslutning till 

fönster. Oavsett om lokalen i övrigt är tom eller ej har flertalet av de människor vi observerat 

först gått för att se efter om dessa platser är tillgängliga. Vår tolkning av detta är att människor 

trivs med att placera sig på de ställen där de kan blicka ut över närliggande omgivning och 

människor i rörelse. Det faktum att dagsljuset också är starkast i direkt anslutning till ett fönster 

tror vi bidrar till dessa platsers popularitet. 

 

 

2.2.2.2 Enkätundersökning/Målgruppsanalys  

 

Vår målgrupp har alla något gemensamt och det är att de är inskrivna på någon kurs eller 

program på Mälardalens Högskola, men för den sakens skull är det ingen homogen grupp. Vi har 

på uppdragsgivarnas begäran valt att fokusera och utvärdera åsikter på de studenter som studerar 

i Eskilstuna. Detta för att uppdragsgivaren menar att alla de som studerar i Eskilstuna är de som i 

första hand kommer att besöka kårpuben på grund av tillgänglighet till lokalerna.  

 

Via en enkätundersökning fick vi underlag till målgruppsanalysen. Resultatet av den 

enkätundersökning vi utförde var väldigt skiftande i kvalitet. Vissa enkäter som vi fick in var väl 

ifyllda med bra och givande information medan vissa hade sämre  kvalité. Vi valde att utföra 

enkäten på 30 stycken studenter med varierande ålder, kön samt utbildning. Enkätundersökningen 

utfördes under tre olika dagar för att få ett varierande urval av närvarande studenter. Urvalet av 

studenter gjordes på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

 

De svar som vi erhöll var väldigt blandade med många olika åsikter och tips på förbättringar av 

kårpuben. Totalt sett så svarade 41 % av de tillfrågade att de aldrig går till kårpuben. 24 % av de 

tillfrågade svarade att de brukar gå dit och 31 % svarade att de går dit ibland. Detta var ett 

resultat som ger indikationer på att många av Eskilstunas studenter aldrig besöker kårpuben. Den 

stora anledningen till att de som besöker kårpuben faktiskt gör det är enligt undersökningen 
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gemenskapen och möjligheten till att träffa kompisar. På frågan om vad som var mindre bra med 

kårpuben kom det upp åsikter som till exempel sunkigt och nedgånget, dåliga ytor och tråkig 

inredning. Någon tyckte att det var alldeles för trång vid baren medan någon annan tyckte att det 

var för lite folk. Vi fick dock bekräftat att en majoritet av studenterna vill ha en ny och fräschare 

miljö utan linjeföreningsflaggor, bås och trängsel. Anledningen till att vissa studenter inte har 

besökt kårpuben var att de kände sig för gamla, att det var för lite folk och att de hellre går till 

andra ställen med mer inbjudande miljö. När frågan kom gällande vilka offentliga miljöer som de 

helst besöker kom ställen som Café Kaka, Wayne´s och Retro upp som passande lunch och 

fikaställen. De var populära ställen på grund av en mysig och tilltalande miljö. De har bra mat 

och skön atmosfär. På kvällstid var det ställen som Raw, Harry´s och Nybron som togs upp, detta 

på grund av bra musik och fungerande dansgolv, men även tilltalande miljö och rolig inredning. 

Dessa åsikter gällande övriga offentliga miljöer tog vi till oss för att se vad som krävs för att 

konkurrera med Eskilstunas övriga uteliv. Enligt enkätundersökningen vill studenterna att 

kårpuben ska vara bland annat inbjudande och mysig. De beskrev en önskvärd interiör som 

funktionell, stilren, ljus och trevlig. De tyckte också att det var viktigt med bra ljussättning, 

mycket sittplatser, bra dansyta och en känsla av gemenskap. När det kom till kårpubens 

aktiviteter gav enkätundersökningen många bra förslag. Det var allt från att äta och dricka till 

möjlighet att titta på film eller spela spel. Mest av allt visade enkäten dock att studenterna vill 

umgås, ta det lugnt, festa och plugga. Helt enkelt ha en gemensam samlingspunkt för alla 

studenter. En av våra idéer till inredningskonceptet har varit att applicera studentyttranden i form 

av ord på en samlad väggyta. För att få studenterna delaktiga valde vi att på enkäten be dem 

skriva ord som de associerar till studentlivet. Vi fick många bra förslag som sedan kommer att 

monteras som estetiskt element inne i kårpuben.  

 

Resultatet av enkätundersökningen har gett oss mycket bra och viktig information från vår 

målgrupp. Den har bekräftat att det arbete vi har utfört gått i rätt riktning mot studenternas 

önskemål gällande den nya kårpuben. Tyvärr var det som tidigare nämnt en del bortfall på vissa 

frågor men i huvudsak har svaren övervägt slutresultatet, men för att säkerställa resultatet borde 

vi ha utfört enkäten på fler personer. 

 

 

2.2.2.3 Behovsanalys 

 

Vi har gjort en behovsanalys av de nya rumsligheternas önskade funktioner. Med hjälp av en 

kvalitativ gruppintervju tog vi reda på hur lokalen ska användas, hur många som maximalt får 

vistas i lokalen och hur ofta den ska vara öppen. Vi tog även reda på hur uppdragsgivaren såg på 

den gamla kårpubsmiljön och vad de önskade annorlunda i den nya kårpuben.  

 

Vi sammanfattade det resultat som utmynnade ur frågeställningarna under gruppintervjun. 

Gruppintervjun delades in under två huvudrubriker. Dessa rubriker var funktion och 

drömvision/nyckelord. Under kategorin funktion fick vi veta deras åsikter gällande möblering, 

rumsindelning, ljussättning, entrén samt scenen. De ville att kårpuben ska kunna användas dagtid, 

kvällstid samt vid sittning. Angående möbleringen var hållbarhet, flexibilitet och lättstädat ett 

krav på inredningen. Kårpuben skulle även ha möjlighet att delas in i olika zoner beroende på 

vilken aktivitet som utförs. Vid exempelvis en kvällsaktivitet skulle det finnas plats för dansgolv, 
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barhäng, scen, sittplatser samt ståplatser. Under lunchtid önskades ett åttiotal sittplatser och totalt 

rymmer lokalen ej fler än 200 personer på grund av brandföreskrifter.  Under intervjun framgick 

att ljussättningen var viktig för att skapa olika stämningar i lokalen, något som saknas på den 

gamla kårpuben. De ville att belysningen skulle fungera för olika ändamål allt ifrån disco till 

städning. När det kom till frågan gällande scen och entré var det återigen funktion och flexibilitet 

som var viktigast. Den drömvision och de nyckelord som gruppintervjuns deltagare kom fram till 

var att kårpuben skulle vara anpassad till hela målgruppen och fungera för alla olika 

verksamheter, både dagtid som kvällstid. Detta kräver en väl genomtänkt planlösning, med 

effektiv flexibel inredning. De ville att kåren ska kännas innovativ, funktionell och flexibel men 

samtidigt lättskött då kårpubspersonalen arbetar på rullande schema och ny personal ständigt 

tillsätts. Vid intervjun diskuterades Mälardalens Studentkårs olika policys. De arbetar aktivt med 

att förespråka jämställdhet och jämlikhet. Alkohol- och drogpolicyn har till syfte att bidra till en 

god social miljö och skapa attityder hos studenten som minskar risken för alkoholproblem. En 

önskan var att verka för att dessa två policys efterlevs även i lokalen.  

 

 

2.2.2.4 Utprovning 

 

Under hela projekteringen har vi som tidigare nämnt haft ett nära samarbete med övriga parter 

som deltagit i förverkligandet av kårpuben. Deltagandet under projekteringsmötena har gett oss 

möjlighet att förändra och påverka viktiga beslut på arkitektnivå. Vi föreslog en uppmjukning av 

lokalen genom att runda fronten på baren samt den scen som uppdragsgivaren önskade. Två 

formförändringar som vi är övertygade kommer att påverka hela rumsupplevelsen på ett 

effektfullt sätt. Detta förändringsförslag är ett av många som skett genom dialog under 

projekteringens möten.  

 

Diskussioner kring färgsättning, materialval och andra val som påverkar den fasta inredningen 

eller arkitektarbetet har skett i nära samarbete med Bengt Strandberg och Marie Fagerholm på 

AQ- arkitekter. De har med sitt kunnande bidragit med feedback på våra tankar och idéer, samt 

fungerat som tidiga testpersoner under projektets gång. Vi har besökt deras kontor vid ett flertal 

tillfällen för att diskutera konceptet, samt för att titta och känna på olika materialprover. De har 

genom sitt kunnande guidat oss fram till att ta självständiga beslut som påverkat 

inredningsarkitekturen och deras stöd har betytt mycket för konceptets utveckling. 

 

Vid de löpande utprovningarna har även ljussättning av kårpuben diskuterats. Vi har haft många 

idéer kring belysning och ljuset. Som rumsliga gestaltare har vi stor förståelse för hur viktigt det 

är att ljussättningen blir en del av inredningskonceptet för att det både ska vara estetiskt och 

funktionellt. De parametrar som påverkar om den artificiella ljussättningen uppfyller de behov 

som lokalen behöver för att vara funktionell samt skapa olika atmosfärer ligger utanför vår 

expertis. Men vi har diskuterat detta djupgående i samråd med Bengt Strandberg samt Anders 

Johansson från Ramböll och tillsammans har en belysningsplan arbetats fram. Våra visioner och 

idéer om ljussättning har blivit väl bemötta under arbetets gång  

 

Placering av möbler har varit en av de större utmaningar vi ställts inför under examensarbetet. 

Uppdragsgivarens önskan om flexibilitet, det vill säga att lokalen skall kunna nyttjas på tre olika 
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sätt, samt uppfylla behovet av sittplatser var viktigt att arbeta utifrån. Dessutom har kriteriet varit 

att så mycket av den lösa inredningen som möjligt ska kunna användas i alla de tre olika 

aktiviteterna. Detta för att underlätta för personalen som arbetar på kåren, samt att 

förvaringsmöjligheterna är ytterst begränsade. Under projektets gång har olika skisser över 

möbleringsförslag testas på bland annat Håkan Wannerberg, Bengt Strandberg och Anki 

Malmros. Vi har också utfört mindre utprovningar mot studenter och där uppfattat signaler att 

studentlivet i form av linjeföreningsflaggor känns förlegat på Mälardalens högskola. Detta fick vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

också bekräftat i både vår enkätundersökning och under fokusgruppsintervjun. 

 

 

2.2.2.5 Fokusgrupp 

 

Då projekteringen av den nya kårpuben skedde under hösten 2007, före vår examensperiod, 

arbetades ett förslag på inredningskoncept fram redan då. När examensperioden sedan började 

blev vi, som tidigare nämnt, mer insatta i det vetenskapliga arbetet. Det finns flera olika sätt att 

sammanställa fokusgruppsresultaten på. Det kan antingen skrivas ut i löpande text, spelas in på 

band eller dokumenteras i anteckningar (Nyström, 2004:1). Vi valde att dokumentera 

fokusgruppens diskussion med hjälp av anteckningar. På så sätt kunde vi snabbt sammanställa 

resultatet och få ut den information som var viktig för vårt examensarbete. Vi valde ut två teman 

som gruppledaren introducerade och deltagarna sedan diskuterade. Tema 1 bestod av frågor 

gällande den gamla kårpuben och dess inredningskoncept (se bilaga IV). När deltagarna                                                                                                                                      

diskuterade kring dessa frågor hade de ännu inte sett den färdiga inredningskoncepts-

presentationen, för att inte påverka deltagarna och deras åsikter.  

 

Resultatet från frågorna under tema 1 var bra och utförliga. Alla gruppdeltagare visste sedan 

tidigare om att kårpuben skulle flyttas till campus i Eskilstuna. Vid diskussion kring vad de ansåg 

att en kårpub är fick vi svaret att det är ett ställe där studenter ska kunna samlas både dag som 

kväll. Lokalerna ska utstråla en mysig atmosfär med ett välkomnande och ljust intryck. De ska 

också vara anpassade för alla studenter oavsett ålder, kön, utbildning och bakgrund. 

Gruppdeltagarna hade alla tidigare besökt den gamla kårpuben och tyckte att den i största 

allmänhet kändes gammal och nedgången. De tyckte att det var som att gå in i ett mörker och den 

studentlivsstilen som då fanns på kårpuben med linjeföreningsflaggor var inte uppskattat av 

deltagarna och kändes inte anpassat efter den studentkultur som råder i Eskilstuna. De ansåg att 

det alltid var samma studenter som besökte kårpuben och att den inte var riktad till alla studenter. 

Deltagarna själva besökte den gamla kårpuben för att träffa studenter och för att vara med om det 

hände någon speciell aktivitet. Anledningen till att deltagarna ibland inte besökte kårpuben var att 

det var ett för lågt antal besökande studenter. Ibland tyckte deltagarna att det även kunde locka 

mer om det hände någon annan aktivitet i någon annan offentlig miljö. 

 

När vi kom till frågor gällande den gamla kårpubens inredningskoncept fick vi många åsikter. De 

tyckte inte att det förra inredningskonceptet hade varit genomtänkt. De hade synpunkter kring allt 

från möbleringen och dåligt använda ytor till dov belysning och för hög ljudnivå. Deltagarna 

uppgav även att det var för trång passage mellan toaletterna, garderoben och baren vilket vi själva 

uppmärksammat under observation. Den delen av kårpuben som de gillade var lounge rummet. 

Där ansåg deltagarna att interiören hade en fräschare stil som inte kändes mörk och tråkig. De 
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tyckte även att det var bra möblerat för både sittplatser, dansgolv och VIP-rum. Den sista frågan 

som de diskuterade under första delen av fokusgruppen var vad de själva har för förväntningar på 

den nya kårpuben. Deras direkta svar var att de ville att den nya kårpuben ska kännas som en ny 

och fräsch mötesplats för studenter. De vill att den ska locka alla studenter och ha öppet både 

dagtid och kvällstid. Angående miljön ville deltagarna att kårpuben ska kännas ljus och mysig. 

De ville att rummet i sig ska kännas ganska neutralt och sedan förändras efter verksamheten som 

kommer att bedrivas där. De förväntade sig helt enkelt en stor förbättring där alla studenter 

känner sig välkomna utan att mötas av linjeföreningsflaggor med mera. Vi fann denna negativa 

attityd mot linjeföreningsflaggor intressant då det yttrades av fokusgruppen som vi handplockat 

på grund av sitt djupa engagemang i studentlivet.  

 

När vi sedan hade avslutat tema 1 var det dags för gruppledaren att introducera tema 2. Till att 

börja med fick hela fokusgruppen titta på vår färdiga konceptpresentation och gruppledaren bad 

deltagarna att ha inredningskonceptets tre ledord och vision i bakhuvudet. Vi visade 

presentationen på datorn och de fick tänka högt medan de tittade. Därefter bad gruppledaren 

deltagarna att ge feedback på det inredningskoncept de precis hade tittat på. Fokusgruppens första 

reaktion var att det såg fint ut och de ville gå dit på en gång. De tyckte att inredningskonceptet 

var en stor förbättring mot den gamla kårpuben och att det var mer anpassat för alla studenter. 

Deltagarna tyckte bland annat om bänkskivorna i de stora fönstren och exponeringsskåpen i baren. 

De tyckte att inredningskonceptet i sin helhet kändes mycket mer välkomnande och stilrent. De 

hade dock några saker att invända på. Deltagarna tyckte att färgsättningen kändes lite mörk och 

hälften av dem tyckte inte riktigt om den lila accentfärgen. De var rädda för att man skulle tröttna 

på den och att den var lite för kraftig i utseende. De hade istället velat ha en mer neutral färg som 

till exempel grönt. De påpekade dock att med rätt belysning skulle det kunna bli hur bra som 

helst. 

 

Gruppledaren frågade sedan om fokusgruppen tyckte att inredningskonceptet uppfyller de tre 

ledorden flexibelt, funktionellt och innovativt. Deltagarna tyckte att det var både flexibelt och 

funktionellt men bara innovativt i jämförelse med andra studentpubar, inte andra uteställen. De 

trodde dock att inredningskonceptet nu kunde börja konkurrera med övriga offentliga uteställen. 

De hoppades även på att kårpubens vision blir till verklighet och de tyckte att det var viktigt att 

behålla studentkänslan med hjälp av värdeorden och imagebilderna på väggarna. Deltagarna tror 

att om kårpuben lyckas locka dit studenter dagtid så kommer de även att komma under kvällstid. 

De ansåg att inredningskonceptet är en bra grundsten att bygga på men att det även kommer att 

krävas andra delar för att kårpuben ska lyckas. För att ta reda på hur vi skulle ha kunnat utveckla 

inredningskonceptet bad vi fokusgruppen ge förslag på utveckling av det nya inredningskonceptet. 

Deltagarnas svar blev då att vi skulle fundera på ljuset och den lila färgen. De tyckte även att vi 

skulle få in linjeföreningarnas namn i ordväggen.   

 

Gruppledaren avslutade sedan fokusgruppen genom att testa resultatmåttet. Därmed blev 

deltagarna frågade om inredningskonceptet lever upp till de förväntningar som deltagarna hade i 

början av diskussionen. De svarade ja, men att det kändes lite för mörkt. Vi tyckte även att 

fokusgruppen hade ett starkt reaktionsmått då de yttrade många direkta åsikter om 

inredningskonceptet. Den information som därmed kom fram från deltagarna ur fokusgruppen 

har varit väldigt givande för oss. Vi har dock inte kunnat påverka inredningskonceptet då alla 

beslut gällande inredningskonceptet redan är tagna och byggnationen är i full gång. Men vi har 

för vår egen skull fått veta värdefulla åsikter och tagit lärdom av dem 
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2.2.3 Steg 3 – Historical reference 

 

Eftersom vi har fått vetskap om att Eskilstunas tidigare kårpubs ekonomiska resultat inte varit så 

bra har vi funderat kring detta. Vi har förstått att det ligger flera orsaker bakom kårpubens 

ekonomiska problem, delvis lokalernas utformning och brist på målgruppsanpassning. Vårt 

antagande baserar vi på två faktorer. Det ena är vår egen erfarenhet av den gamla kårpubens 

lokaler eftersom vi själva har varit studenter under en längre tid och upplevt kårpubsmiljön 

utifrån flera perspektiv. Vi vet också att intresset för att besöka den gamla kårpuben inte varit 

stort och vi har uppfattat signaler av vår omgivning att de inte tycker om den gamla 

kårpubsmiljön. Den andra anledningen är att våra uppdragsgivare har samma uppfattning som oss. 

Även de trodde att utformningen av kårpubens lokaler kunde vara en av orsakerna till problemet. 

 

Tidigare var kårpuben inredd på ett sätt som inte skapade möjlighet till gemenskap mellan 

studenterna. En stor del av sittplatserna var placerade i bås som var avskärmade mot varandra. 

Kårpubens interiör var mörk och inga upprustningar hade gjorts på lång tid vilket bidrog till att 

hela miljön såg nedgången ut. Lokalerna var även dekorerad med studentflaggor och övriga 

detaljer från olika linjeföreningar. Detta tror vi bidrar till att endast en liten grupp studenter 

besökte kårpuben.  

 

 

2.2.4 Steg 4 – Visual communication 

 

En del i arbetet var att bestämma hur vi skulle kommunicera våra idéer. Tidigt i projektet har vi 

använt oss av handskisser för att kommunicera våra tankar mellan varandra. Vid viss utprovning 

och vid diskussion kring konceptet med uppdragsgivaren har också handskisser använts. Med 

hänsyn till examensarbetets omfattning och tidsram valde vi att använda oss av digitala 

hjälpmedel för att ta fram den slutliga konceptpresentationen. Grundat från vår tidigare erfarenhet 

inom rumslig gestaltning ansåg vi att digitala hjälpmedel, däribland SketchUp och Indesign, 

skulle vara det mest tidseffektiva visualiseringsverktyget. I dessa program skapas visualiseringar 

som är lättförstådda och samtidigt inte förskönar bilden för mycket.  

 

Vi fick planritningen över kårpubens lokaler från AQ Arkitekter. Med hjälp av den som grund 

ritade vi upp kårpuben, i visualiseringsprogrammet SketchUp, för att skapa en 3D modell av 

lokalerna. Vi valde att rita upp lokalerna i SketchUp för att underlätta för oss själva, våra 

uppdragsgivare och de testpersoner som i slutändan skulle titta på det. För oss själva var det ett 

bra sätt att visualisera våra idéer eftersom vi på ett snabbt och enkelt sätt kunde bygga upp miljön 

och testa olika färgsättningar. Vi kunde även flytta runt inredningen under arbetets gång för att 

testa olika möbleringsförslag. För våra uppdragsgivare och testpersoner kunde vi sedan göra 

informativa renderingar.  

 

Med hjälp av 3D renderingar och planritningar kunde vi sätta ihop en presentation av vårt 

inredningskonceptsförslag i layoutprogrammet Indesign. Denna presentation innehöll även 
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inspirationsbilder för att ge uppdragsgivarna och testpersonerna en mer intensiv känsla av 

konceptet. Vi visade även bilder på val av möbler, tyger, texturer och färger. Allt för att skapa en 

lättförstålig helhetsuppfattning av inredningskonceptet.  

 

 

2.2.5 Steg 5 – Skills 

 

Vi har tillämpat våra kunskaper inom informationsdesign och rumslig gestaltning när vi tagit 

fram vårt konceptförslag. Viss idégenerering har varit lättare än annan. Vissa beslut fick vi vända 

oss till andra yrkeskunniga människor för att få hjälp med, bland annat när vi skulle ta fram 

passande möbler. Det var en lång process att hitta lämplig inredning som både var funktionell, 

tilltalande och inom ramen för uppdragsgivarens budget. Till vår hjälp hade vi inredaren Anki 

Malmros på Kinnarps Interior i Eskilstuna som kunde vägleda oss genom den mängd olika 

möbelleverantörer som finns på marknaden. Vi fick besöka Kinnarps Interior i Eskilstuna för att 

provsitta möbler, känna på tyg och titta i möbelleverantörskataloger. Anki Malmros lärde oss 

mycket om olika material, dess slitstyrka och underhållsarbete. Hon fungerade även som en 

testperson när vi gjorde olika möbleringsförslag och kunde ge oss konstruktiv kritik på hur vi 

kunde vidareutveckla möbleringen och valet av möbler.  

 

En viktig del av inredningskonceptet har varit belysning och behovet av att ha en flexibel sådan 

som kan skapa olika atmosfärer och stämningar. Ramböll har haft huvudansvar för belysning och 

el, men de har varit tillmötesgående och tillgodosett våra önskemål av armaturer och olika 

effekter samt funktioner på belysningen.  

 

För övrigt har vi lärt oss mycket genom det nära samarbetet med AQ arkitekter. De har följt oss 

genom hela processen och även har de fungerat som testpersoner. Inredningskonceptet har hela 

tiden bollats mot dem för att få en uppfattning om våra idéer ska fungera i verkligheten.     

 

 

2.2.6 Steg 6 – Technology 

 

Vår uppgift i projektet har varit att ta fram ett inredningskoncept men inte att förverkliga detta. 

När konceptet godkändes och vår del i projekteringen var avklarad tog AQ över ansvaret och har 

gjort upphandlingar med fler byggbolag. Peab vann upphandlingen och är den byggentreprenad 

som bygger kårpuben.  

 



 23 

2.2.7 Steg 7 – Evaluation 

 

Vägen fram till det slutgiltiga inredningskonceptsförslaget har varit lång och förslaget har 

utvärderats ett antal gånger. Vi har ständigt haft små utprovningar på våra uppdragsgivare och 

arkitekter. Detta gav oss en trygghet i förslagets utveckling hela vägen till den slutliga 

presentationen för våra uppdragsgivare. Vi presenterade förslaget muntligt med hjälp av den 

digitala presentation och slutresultatet blev väl bemött. De lyssnade, inspirerades och gladdes åt 

det inredningskoncept vi hade tagit fram. Vid denna presentation godkändes inredningskonceptet. 

Detta skedde före examensperiodens början. 

 

När examensperioden startade blev vi mera insatta i det vetenskapliga arbetet, därför valde vi, 

som tidigare nämnts i stycke 2.2.2.6 att testa inredningskonceptet på en fokusgrupp. Med hjälp av 

fokusgruppen kände vi att det sista steget i designprocessen var fullgjort. Även om det inte i 

efterhand gick att påverka resultatet av inredningskonceptet så lärde vi oss mycket på det. Det 

gav oss en djupare insikt i hur viktigt det är att testa och göra utprovningar på arbeten.  

   

3. Presentation av förslag 
 

Det utformade inredningskonceptet som godkänts av vår uppdragsgivare är resultatet av en lång 

och komplex arbetsprocess. Vi har tillämpat teorier samt resultat från våra undersökningar för att 

styrka våra val under projekteringsprocessen. Resultatet av behovsanalysen ligger till stor grund 

för de val vi gjort i designprocessen. Vi har arbetat utefter de tre ledorden; funktionalitet, 

flexibilitet och innovation. Dessa ledord arbetades fram tillsammans med våra uppdragsgivare 

som en del av behovsanalysen. Då kårpuben ska erbjuda olika aktiviteter dagtid, kvällstid samt 

vid sittning behövs ett flexibelt inredningskoncept. Inredningskonceptet innehåller många olika 

delar, och här nedan presenteras ett urval av inredningskonceptets innehåll.  

 

Då kårpubens personal till största delen består av ideell arbetskraft har vi tagit hänsyn till 

underhållet av den dagliga verksamheten när vi formgett miljön. Exempelvis bör ommöblering av 

interiören vara en lättutförd handling då kårpubens personal arbetar efter rullande schema med 

stor personalomsättning. Detta har vi löst genom att ha mindre bord och stapelbara stolar som lätt 

kan flyttas runt. Det finns heller ingen väggfast möblering för att underlätta städning samt 

ommöblering efter behov. På så sätt kan lokalen lätt anpassas efter de tre olika 

verksamhetsbehoven; dagtid, kvällstid samt sittning, se figur 1-3. Rummet har delats in i zoner 

som fyller olika funktioner beroende på vilken aktivitet som utförs. Till exempel har scenen 

dagtid, då den ej används för uppträdanden, fått en funktion som nivåskillnad med sittgrupp. 

Kvällstid tas vissa möbler undan för att öppna upp fria ytor för dans och mingel. Dessutom har 

kriteriet varit att så mycket av den lösa inredningen som möjligt ska kunna användas i alla de tre 

olika aktiviteterna. Detta för att underlätta för personalen som arbetar på kåren, samt att 

förvaringsmöjligheterna är ytterst begränsade. Vi vill att människor med enkelhet oavsett 

aktivitet ska kunna röra sig i rummet utan att störa övriga besökare. En öppen planlösning 

underlättar för interaktion mellan studenterna och möjliggör att de själva kan sätta samman flera 

bord för att anpassa antalet sittplatser efter situation.  
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Fig1.Möbleringsförslag dagtid. Illustration av: Ann Christine Nilsen & Linda Höglund 

 

 

Fig 2. Möbleringsförslag kvällstid. Illustration: Ann Christine Nilsen & Linda Höglund 
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Vår vision är en livfull kårpub med lokaler som tilltalar hela målgruppen. För att åstadkomma 

detta har vi noga övervägt den valda färgsättningen. Rummet har som bas en ljus färgsättning 

som går i en grå neutral färgton. Vi har valt en ljus färgsättning på väggar för att ljusa upp den 

förbestämda svarta golv- samt takfärgen men också för att skapa rymd då lokalen är relativt liten. 

Den grå färgsättningen är också praktiskt, då smuts inte syns lika tydligt på en grå vägg som 

exempelvis på en vit. Den neutrala färgsättningen bryts av med en varm lila accentfärg som finns 

på få och väl utvalda ytor. Den lila accentfärgen har vi valt med tanke på att varma färger med 

starkare kulörthet kan ge upphov till positiva känslor och ge en livfull atmosfär vilket vi beskriver 

i rapportens teoriavsnitt. Valet att placera accentfärgen på de utvalda ytorna är inte bara baserat 

på estetiska aspekter, färg kan också ses som ett tecken att det händer någonting i vår omvärld. 

Det har vi utnyttjat och informativt placerat accentfärgen som direkt blickfång i entrén runt en 

informations-tv, se figur 4. Vidare är accentfärgen placerad runt öppningen till 

garderobsinlämningen, se figur 5. Vi har också valt att måla rummets enda bärande takbalk i 

accentfärgen vilket ger en färgstark kontrast mot det i övrigt svarta taket och samtidigt delar upp 

rummet.  

Fig 3. Möbleringsförslag vid sittning. Illustration: Ann Christine Nilsen & Linda 

Höglund 
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     Fig 4. Accentfärgen lila har strategiskt målats bakom en informations-tv för att öka uppmärksamheten till den     

      information som visas.  Illustration: Ann Christine Nilsen & Linda Höglund 

 

 

 

Fig 5. För att tydligt markera garderobsinlämning har öppning målats med accentfärgen lila.  
Illustration: Ann Christine Nilsen & Linda Höglund 
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När vi utformat lokalerna har vi försökt balansera funktion med det estetiska intrycket. Vi valde 

att helt undvika mönstrade tapeter då dessa kan upplevas röriga, framkalla stress och dessutom 

går mönster ofta snabbt ur mode. Som resultat från våra undersökningar har det framkommit en 

negativ attityd mot den gamla kårpubens studentelement som till exempel linjeföreningsflaggor. 

På grund av denna negativitet har dessa element plockats bort och ersatts av innovativa 

imagebilder och väggfasta ord som associerar till studentlivet, se figur 6. Orden är 

studentyttranden som framkommit genom enkätundersökning. Vi tror också att borttagandet av 

linjeföreningsflaggor gör att fler studenter kan känna sig välkomna i miljön då alla inte är 

engagerade i den typen av studentliv. Då lokalen har krav på många ljudabsorbenter valde vi att 

samla ihop och placera dessa på ett estetiskt sätt utmed vissa av väggarna. Ljudabsorbenterna 

fyller en viktig funktion då de bidrar till ett lugnare och mer harmoniskt rum. Under 

observationer av andra offentliga miljöer har vi upplevt ljudnivån väldigt viktigt för 

helhetsintrycket.  

 

 
 

 

 

 

Möblernas formspråk, flexibilitet och funktion har vi tänkt igenom ordentligt för att de ska passa 

den konceptuella stilen. Vi har varit konsekventa vid färgval av möbeltextilier. Textilierna går 

även de i gråa toner för att hålla den konceptuella stilen men också av praktiska skäl, då 

gråmelerade textilier döljer slitage och smuts på ett fördelaktigt sätt. För att följa 

inredningskonceptet fullt ut har vi även valt accentfärgen lila på vissa textilier och möbler. För att 

bryta av färgsättningen applicerar vi få och väl valda möbler och detaljer i en varm petrolblå 

kulör. Som beskrivet i teoriavsnittet bör rummets och inredningens färgsättning samspela för 

skapa en harmonisk atmosfär.  

 

Fig 6. Vy över möbleringsförslag dagtid. Illustration: Ann Christine Nilsen & Linda Höglund 
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Vid val av möbler har vi kombinerat både mjuka och hårda material. Det är allt från stapelbara 

skalstolar till mjuka soffor och sittpuffar. Inga möbler är väggfasta och vissa mjuka möbler har 

avtagbar klädsel för enkel rengöring. Eftersom laminat och melamin är slitstarka material har vi 

valt dessa på bord och stolar. För att hålla de olika möblerna enhetliga har vi valt kromade ben. 

Vid observationen av offentliga miljöer uppmärksammade vi att besökare oftast placerade sig i 

närhet till fönster. Detta har vi tagit fasta på och placerat barskivor i fönsternischer med 

tillhörande sittplatser. Genom observation noterade vi att menysystemet i den gamla kårpuben 

inte var strukturerat och därför svårläst. För att undvika detta problem och möjliggöra ett 

enhetligt menysystem som är lätt att uppdatera målas en svart griffelfärg på tre olika ytor i 

anslutning till baren där menysystemet kan hållas samlat. 

 

Vi har valt att arbeta med ljus som informationsbärare. Då den upphöjda scenen och golvet är 

svarta kan det i mörker vara svårt att uppfatta nivåskillnaden. För att undvika olyckor har vi valt 

att placera en ljusslinga utmed scenens underkant samt en scenkant i aluminium som reflekterar 

ljuset ytterligare. Detta är inte bara funktionellt utan innebär också ett estetiskt inslag i miljön. 

Takbelysningen som förekommer inne i publokalen går att ställa in på olika sätt för att skapa 

stämning och atmosfär. Belysningen går även att öka till en nivå lämpad för städning. Bakom 

baren finns det egendesignade ljuskuber som har två funktioner. Kvällstid fungerar de som 

exponeringsyta för flaskor och dagtid som effektfull ljusinstallation. Dagsljus upplevs oftast mest 

behagligt och vi har därför valt att ha fönster som löper hela vägen ner till golvnivå, detta för att 

maximera ljusinsläppet.  

 

Vid observation av den gamla kårpuben noterade vi att toaletterna inte konceptuellt liknade 

övriga lokalen. Vi tolkade det som att toalettutrymmena har en sekundär status. För att inte låta 

den nya kårpubens toaletter bli de bortglömda rummen har vi valt att följa inredningskonceptet 

även där. Med varma accentfärger på fondväggar som kontrast till den i övrigt gråa färgskalan får 

rummen liv. Med stora speglar på både dam- och herrtoalett samt kristallkronor i taken vill vi ge 

rummen en inredd känsla som visuellt kommunicerar konceptet. Fokusgruppen bekräftade vårt 

val att följa inredningskonceptet även på toaletterna då de ansåg att en trevlig toalettmiljö bidrar 

till visad hänsyn av rummet.   

 

Inredningskonceptet är anpassat utefter kårpubens förutsättningar samt behov. Särskild hänsyn 

har tagits till studentkårens policy vad det gäller jämställdhet och alkoholkultur. Vi har också följt 

de säkerhetsföreskrifter som gäller för en offentlig miljö. Då kårpuben ska vara tillgänglig för alla 

studenter har vi till exempel valt att använda oss av pelarben på alla bord då detta gör det lättare 

för rullstolsburna att sitta vid borden. Studentkårens alkoholpolicy har beaktats då vi valt att 

placera ut positiva imagebilder relaterade till hela målgruppen som ska förmedla vad 

Studentkåren står för. Tidigare har det funnits kollage fyllda med påtagligt alkoholpåverkade 

människor med drinkar i händerna vilket vi tycker ger fel associationer för en verksamhet som 

förespråkar en sund syn på alkohol. Bilderna har också varit för personifierade för att passa 

kårpubens verksamhet. Då kårpuben är en offentlig miljö har vi av säkerhetsskäl även valt att 

endast använda oss av brandskyddade textilier. Möbleringen har anpassats utefter de 

säkerhetsföreskrifter som finns, exempelvis har inga möbler placerats vid utrymningsvägar i 

lokalen.  
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4. Slutdiskussion 
 

Syftet med projektet har varit att formge ett inredningskoncept till den nya kårpuben i Eskilstuna. 

Uppdragsgivarens önskan var att vi skulle skapa ett innovativt, flexibelt och funktionellt koncept 

som dessutom är målgruppsanpassat. Dessa tre ord har under projektet gång varit i fokus. Vår 

vision är att kårpuben ska kännas som studenternas naturliga mötesplats. Vi har hela tiden arbetat 

utefter kårpubens målgrupp och behovet att aktivitetsanpassa rumsligheterna, och därmed har vi 

lyckats uppfylla kraven som uppdragsgivaren ställde vid projektets start. Den gamla kårpubens 

inredningskoncept var inte målgruppsanpassat och attraherade därför inte tillräckligt många 

studenter för att gå med gott resultat. Inredningskonceptet har därför utgått från uppdragsgivarens 

önskemål men har också påverkats av målgruppens åsikter angående den gamla kårpuben. 

Genom att strukturera upp vårt arbete utefter designprocessen har vi sett till att inga viktiga delar 

försvunnit utmed arbetets gång. Utifrån projektets förutsättningar dvs. tidsplan, budget och att 

lokalen vid starten ej existerade, har vi på bästa sätt skapat en miljö som är flexibel och 

funktionell. Detta har vi åstadkommit genom väl avvägd färgsättning, möblering, ljussättning 

samt dekor. Vi vill att rummet ska ha en god användbarhet och förstås av besökaren. För att 

uppnå detta har vi använt oss av visuella signaler i form av färgsatta ytor, skiftande belysning och 

möblers placering för att underlätta besökarens orientering och rörelse. De visuella signalerna ger 

även besökaren en förståelse för verksamhetens karaktär. Vi har valt att frångå de traditionella 

studentelementen som dekorerade den gamla kårpuben och har istället applicerat en innovativ 

ersättning i form av imagebilder och studentyttranden som dekor. Detta för att hela målgruppen, 

det vill säga alla studenter oavsett studentengagemang, ska känna sig välkomna i miljön.  

 

Att arbeta fram en interiör från idé till verklighet är en komplex och tidskrävande process. Det 

krävs en god förståelse för hur rummet ska användas och dess målgrupp. För att få bästa möjliga 

förståelse för rummet bör en observation av miljön ske men detta har ej varit möjligt.  Att vi inte 

har haft tillgång till lokalen har därmed varit ett problem, men också en utmaning. Som vi 

tidigare berört hade det varit en fördel för projektets framgång om vi i dess startskede hade haft 

större förståelse för det vetenskapliga arbetet. Vi hade möjligtvis utnyttjat fler metoder för att få 

fram mer information att analysera och ha som grund i vår formgivningsprocess. Det är svårt att 

veta om vi har lyckats skapa en miljö som bjuder på en upplevelse och om inredningskonceptet 

fungerar på bästa sätt och tilltalar hela målgruppen. Detta kan bara mätas genom att observera hur 

besökarna rör sig i lokalerna, samt låta dem utvärdera den färdiga kårpuben. Det skulle också 

vara intressant att i efterhand jämföra besöksstatistik mot tidigare år. Eftersom vi inte kunde 

observera miljön fick vi visualisera rummet i 3D för att få förståelse för rummet, men också för 

att gestalta våra idéer för andra. Trots att det inte går att få människor att uppleva ett rum på 

riktigt genom 3D visualisering, går det att skapa en bild av hur det skulle kunna se ut och fungera. 

I efterhand inser vi att det hade varit fördelaktigt att ta fram en digital 3D värld med möjlighet för 

besökaren att navigera sig runt i miljön eller att bygga en skalmodell. På grund av 

examensarbetets omfattning prioriterade vi att lägga mest tid på framtagning av konceptet istället 

för att visualisera det slutliga förslaget.  

 

Vi har hela tiden haft i åtanke att vi själva tillhör målgruppen och därför försökt att hålla oss 

objektiva och bortse från vårt eget tycke och smak. Vi tycker att det är viktigt att arbeta 

professionellt och har därför verkat aktivt för att ha uppdragsgivarens önskemål och hela 

målgruppen i åtanke. Detta har varit en utmaning men vi har sett till att strukturera arbetet så att 
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det aldrig har inneburit något problem. Vi är själva nöjda med inredningskonceptet och utifrån de 

förutsättningar som varit och våra tidigare kunskaper har vi arbetet fram bästa möjliga lösning. 

Syftet från uppdragsgivaren var att skapa ett inredningskoncept som passar för alla studenter och 

enligt vår feedback från uppdragsgivare, enkätundersökning och fokusgruppen har vi tänkt rätt i 

vår formgivning av det nya inredningskonceptet.  
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Bilaga I 
Gruppintervju inför behovsanalys 
 
Funktion 
Hur vill ni använda lokalen? 

Har den olika funktioner vid olika tidpunkter? 

Vad fungerar bra i de lokaler ni har idag? 

Vad fungerar mindre bra i de lokaler ni har idag? 

Behövs tv? Placering av dessa? 

 

Ljussättning 
Bör ljussättningen vara flexibel? 

Vilka olika funktioner behövs på belysningen? Disco, mys, sittning, praktiskt, städ? 

 

Zonindelning 
Kan rummet delas in i olika zoner under t.ex. kvällsaktivitet? Dansgolv, barhäng, scenen, 

sittplatser, ståplatser. 

Behövs det fler zonindelningar vid olika tidpunkter/aktiviteter? 

Ex. Tacobuffé, kårkväll, sittningar, lunch. Detta kan vara avgörande för placering av eluttag. 

Behövs det till exempel golvutrymme för salladsbord?  

 

Möblering 
Vad har ni för krav på inredningen? 

Hållbarhet, flexibilitet, väggfast, lätt att tvätta av? 

Hur många sittplatser behövs? Kväll respektive dagtid? 

 

Barens funktioner kvällstid 
Behövs exponeringsutrymme för alkohol bakom baren?  

Har ni behov av skåp med dold förvaring?  

Hur mycket utrymme behövs för t.ex. matmenyer och drinkpriser? 
 

Barens funktioner dagtid 
Kan bestick och glas finnas på ett annat ställe än just baren? Ex löst bord? Andra idéer kring detta? 

Behövers det bricklist?  

Fungerar dagarbetet även vid en hög bardisk? 

Hur mycket utrymme behövs för lunchmeny och cafépriser?  

 

Entrén 
Behövs en fast plats för kassa? 

Garderob? 

Hur stor bör den vara?  

Placering? 
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Scenen + DJ’bås 
Behövs en scen? 

Hur stor bör scenen i så fall vara?  

Önskad höjd?  

Kan den få användas till annat när inget uppträdande sker? 

Behövs Dj’bås? 

I så fall hur stort, och vart bör det vara placerat? 
 

Budget 
Hur stor är budgeten? 

Finns det några möbler ni kan tänka ta med? 

Kan ni ta med stolar och bord från kåren, att ha vid sittning? 

 

Policys, riktlinjer 
Finns det några restriktioner att följa? 

 

Drömvisionen av den nya kårpuben 
Om ni fick önskedrömma hur skulle den nya kåren se ut? 

Hur skulle det kännas att vara i den miljön som gäst?  

Arbetsmiljön? 

Ljudnivån? 

Atmosfär? 

 

Nyckelord för nya kårpuben! 
Orden bör vara adjektiv, ni får gärna ösa på med massor av sådana ord som ni tycker passar in på 

nya puben. Ju fler desto enklare att sålla bort för att hitta de ultimata för det här projektet.  Det 

vore bra om vi kom fram till minst 3 sådana ord  



 35 

Bilaga II 
Observation 
 
Observationsmall  
 
Hur används rummet och medför den rumsliga gestaltningen några problem?  
Finns det synliga alternativt osynliga problem? 
 
Hur påverkar lokalens layout rörelseflöden och människors placering i rummet? 
 
Har rummets möblering, färgsättning, ljussättning samt ljudnivå påverkan av 
helhetsupplevelsen? 
 
Finns ett tydligt inredningskoncept? 
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Bilaga III 
Enkätundersökning 
 
Enkät för undersökning gällande den nya Kårpuben på  
Mälardalens Högskola i Eskilstuna.   
 

1. Brukade du gå till Kårpuben i Studenternas hus? 

 

 

 

 

2. Om ja, vad var bra med Kårpuben? 

 

 

 

 

3. Vad var mindre bra med Kårpuben? 

 

 

 

 

4. Om nej, vad var det som hindrar dig från att gå till Kårpuben? 

 

 

 

 

5. Vilka offentliga miljöer (t ex café, restaurang, uteställen) i Eskilstuna besöker du idag och 

varför? 

 

 

 

6. Hur skulle du vilja att den nya Kårpuben såg ut interiört? 

 

 

 

7. Vad vill du kunna göra på en Kårpub? 

 

 

 

 

8. Beskriv med fem ord vad studentliv är för dig. Ex…nudlar, kamratskap, sömnbrist 

 

 

Tack för ditt engagemang!  

Din åsikt har ett stort värde i utförandet av den nya Kårpuben i Eskilstuna. 
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Bilaga IV 
Fokusgruppsintervju 
 
Presentera alla för varandra. Skapa god stämning genom att bjuda på fika! 
 
Presentera syfte samt varför just dessa personer är valda att delta. 
 
Förklara varför deltagarna har valts ut 

ni har något gemensamt  
ni är alla är studenter 
har erfarenhet av den gamla kåren 
är åsiktsstarka personer. 

 
Uppmuntra deltagarna att känner sig fria att uttrycka era åsikter o att ha en öppendiskussion 
 

Tema 1 
Känner ni alla till sedan innan att vi ska få en ny kårpub på campus? 
 
Vad är en kårpub för er? 
 
Vad har ni för erfarenhet från gamla puben, jämför varandras erfarenheter. 
 
Varför går ni dit? Varför går ni inte dit? 
 
Vad anser gruppen om den gamla kårpubens inredningskoncept?  
 
För och nackdelar?  
Atmosfären, ljud, ljus, sittmöjlighet, dans, sittning? 
 
Finns det några speciellt som är intressanta att diskutera? 
 
Vad har ni för förväntningar på den nya kårpuben? 
Vad är rimligt att förvänta sig? 
 
Visa konceptet! 
Be gruppen att ha vision och konceptets tre ledord i åtanke 

 
Tema 2 
Ge feedback på det inredningskoncept ni precis tittat på. Positiv och negativ. 
 
Har konceptet inneburit en förbättring? 
 
Fyller konceptet upp de tre ledorden? 
 
Tror ni att visionen kommer att bli verklig?  
 
Lever det upp till de förväntningar ni precis diskuterat?  
 
Känner ni att ni tillhör målgruppen?  
 
Saknas något? 
Ge förslag för fortsatt utveckling av det nya konceptet. 
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Bilaga V 
Presentation av konceptförslaget 
 


