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Förord 
Innan jag låter läsare ta del av denna rapport vill jag först bara visa mitt tack till 
alla de personer som jag kom i kontakt med under processens gång.  
Att fått delta vid spännande pilotprojekt, nyfiket åka med i tågloket eller 
samtala med olika personer under jaktens färd till den rätta källan, har varit en 
mycket rolig del av mitt examensarbete som jag verkligen inte hade velat gå 
miste om.  
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1. Inledning 
 
Med detta stycke vill jag tydliggöra för kommande läsning och presenterar i detta kapitel min 
bakgrund, syfte, och problemformulering. Jag definierar även mitt mål och specificerar mitt 
studieområde.  
 

1.1 Bakgrund 
Mitt intresse att studera gestaltningen och dess påverkan vid stationers 
plattformar väcktes i samband med akademins val av temat säkerhet för årets 
uppsatser. Eftersom jag bor i närheten av Eskilstuna station började jag fundera 
över den begränsade yta som ska skydda individer från framrusande tåg, och som 
dessutom ska klara av att kommunicera faror till alla de resenärer som vistas på 
plattformen. Genom min research fann jag nyhetssändningar som pekade på 
problemet av den komplexa plattformsmiljön som både upplevs otrygg och som 
kan vara farlig rent fysiskt (Västnytt, 2008). Den texten gjorde mig motiverad att 
studera hur jag kan applicera min kunskap inom rumslig getsaltning och 
informationsdesign på problemet.  
”The initial phase of any design process is the recognition and the decision to 
find a solution to it” (Ching,  2007, introduction /IX).  
 Mitt projekt har drivits på egen hand med akademin Innovation, design och 
teknik, avdelning Informationsdesign som bestämd uppdragsgivare. Under 
arbetsprocessen har jag kommit i kontakt med representanter för Trafikverket och 
personal för Green Cargo samt DSB First. Tack vare dem fick jag delta vid ett 
arbetsmöte för det pågående pilotprojektet Obehörigt spårspring, samt möjlighet 
att åka med i loket tillhörande ett godståg för att kunna uppleva känslan av att 
passera plattformsmiljön.  

1.2 Problemformulering  
Området plattformar är en begränsad yta som dessutom har direktkontakt med 
trafikleder för fordon som väger över hundra ton och som passerar i höga 
hastigheter. Placerar man sig nära kanten kan man hakas fast och svepa med ett 
tåg, eller tappa balansen av de vindlaster tåget medför (Svedberg, Björn, 
lokförare Green Cargo, 100427).  
 Det finns idag information som varnar för avstånd och passerande tåg. 
Trots detta finns problemet att resenärer överraskas av passerande tåg eller 
placerar sig nära kanten, de befintliga varningarna respekteras dåligt eller är inte 
tillräckligt effektiva (Johansson, Lena, lokförare DSB First 100406).  

1.3 Syfte och egen målsättning 
Eftersom varningssystem inte alltid klarar av att hålla resenärer på angivna 
avstånd har syftet med mitt projekt varit att studera den rumsliga gestaltningen 
och dess betydelse för säkerheten. Avsikten har därmed varit att finna lösningar 
på de problemområden som mina empiriska data visat så att gestaltning och 
information integreras med varandra och rummet når önskad funktionalitet.  
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Med min design vill jag skapa en gestaltning som blir säkrare för resenären och 
upplevs tryggare för lokföraren. 
 Målet med projektet har varit att stärka min egen kunskapsbas inom ramen för 
informationsdesign och rumslig gestaltning.  Dessutom har min motivation varit att 
arbeta med en studie där resultat visar vikten av kunskap för den rumsliga 
gestaltningen som ett medel för att nå väl anpassade miljöer. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan jag med hjälp av form och rumslig gestaltning locka resenärer att vidta 
placering vid skyddade zoner? 
 
Hur kan en sådan gestaltning integreras med varningssystem såsom 
kantmarkering och informationsskyltar? 

1.5 Avgränsning 
Fokus har endast varit att studera den rumsliga gestaltningen, hur den används av 
resenärer samt hur väl den integreras med de varningssystem, det vill säga 
kantmarkering och informationskylt. Jag har inte lagt något fokus på utveckling 
eller diskussion kring varningssystemens utseende eller representation, det tillhör 
inte mitt kompetensområde. Jag har därför i min design arbetat fram ett förslag 
som ska fungera med redan befintlig informationsskylt och kantmarkering. 
Övriga skyltar på plattformen har jag i min design valt att bortse ifrån, på grund 
av att dessa är enkelt flyttbara och inte aktuella att ta ställning till i 
sammanhanget. 
 Gestaltningen applicerades till plattformens ursprungsform, med det menar 
jag att längd, bredd och entré inte har förändrats. Val av plattform baserades på 
hämtad information från min empiri.  
 I min design planerade jag inte för taktila ledstråk, däremot tog jag hänsyn 
till allmänna riktlinjer för tillgänglighet. Konstruktion och materialdiskussion är 
inte heller specificerat då jag anser att dessa detaljer inte är nödvändiga eller 
påverkar resultatet.   

1.6 Begreppsbeskrivning 
• Arkitektoniska element – fast gestaltning som finns på plattformen, det vill 

säga regnskydd, trappor, trappräcken eller hissar.  
• Rumsliga element – objekt som syftar på den lösa inredning, det vill säga, 

bänkar, papperskorgar eller sandboxar som påverkar rummets form. 
• Rumslig gestaltning – formgivningen på plattformen i sin helhet.  
• Informationsskylt – den elektroniska skylt som informerar tågets ankomst, 

försening eller förbipassering.  
• Kantmarkering – den benämns från Trafikverket som skyddszon. Det 

begrepp upplever jag motstridigt mot vad den innebär, och väljer att 
benämna det som kantmarkering, den yta som man inte vill att resenärer 
ska placera sig på.   
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2. Teori 
 
I detta avsnitt redovisar jag de teorier som har bidragit med information för utveckling och 
förståelse av min design. Jag kommer även visa hur jag använde mig av dem samt min källkritik 
gentemot dem.  
 

2.1 Tidigare forskning 
Då syftet var att finna en förståelse för styrkan hos en gestaltning som 
dragningskraft och dess funktion i offentliga sammanhang har jag valt att stödja 
min design genom att tillämpa teorier som behandlar rörelsen i rummet, 
designprinciper och urban design. 
 Inger Bergström har i sin avhandling Rummet och människans rörelse 
(1996) studerat hur rörelsen i rummet förhåller sig till olika formelement, eller 
hur formen själv kan påverka till rörelsen eller aktiviteten (1996, s.60). 
Bergström menar att en form antingen kan vara attraherande, repellerande eller 
ledande, beroende på dess placering i rummet eller tillsammans med övriga 
formelement (1996, s. 59). Jag har använt mig av den del i teorin där det konkava 
och det konvexa diskuteras. 
 Francis D.K. Ching beskriver i Architectur form, space and orders (2007) 
Ching belyser vikten av ordning för att en gestaltning ska vara funktionell  
(2007, s.337). Ching menar att man kan uppnå en funktionell gestaltning med 
hjälp av de olika principerna som behandlar form, yta, ordning och konstruktion, 
antingen tillsammans med varandra eller genom att låta några principer styra, han 
anser även att i den kontext som gestaltningen presenteras bör beaktas (2007, 
Introduktion /IX/11). Jag har tagit stöd av hans teorier som behandlar det linjära 
uttrycket eftersom det är plattformens typiska karaktärsdrag.  
 Jan Gehl beskriver genom Life between buildings (2010) hur man uppnår 
en bra planering för urban design. Hans utgångspunkt har varit att studera 
människan i stadsrummet och dess användning och beteende vid offentliga 
miljöer. Även om teorin behandlar design för stadsrummet har jag ansett att den 
varit ett stödjande underlag eftersom plattformen precis som stadsrummet 
behandlar en offentlig miljö. De delar som varit relevant för tillämpning till min 
design är de kapitel där Gehl beskriver hur människan väljer att röra sig i det 
offentliga rummet, samt vilka faktorer som påverkar för att individen ska vilja slå 
sig ner eller känna sig bekväm vid placeringszoner.  
 Eftersom projektet behandlas under ämnesinriktningen Informationsdesign 
har jag använt mig av Ronnie Lipton och hennes bok The practical guide for 
Information design, för att ta hjälp och stödja att mitt egna tankar och planeringar 
förhåller sig till detta.   
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2.2 Källkritik 
Författarna anser jag vara trovärdiga eftersom de alla har varit verksamma inom 
arkitektur, som antingen professorer vid universitet eller doktorander. I sin 
avhandling Rummets och människans rörelse vid Chalmers Tekniska högskola, 
utförde Bergström experiment som styrker kvaliteten av hennes resultat. Tilliten 
och styrkan till Gehl styrks på grund av att resultaten kan kopplas till dess rätta 
kontext. Direkta studier av människan i stadsrummet och har kunnat visa resultat 
av olika företeelser.  Ronnie Lipton visar med en bakgrund från visuell 
kommunikation och lärare av journalistik sin syn på vad innebörden av god 
informationsdesign betyder. Liptons verk var min egen litteraturbas som 
introduktion till begreppet Informationsdesign och anser att den kan ge förklaring 
till när den visar styrkan av funktion.    
 Övriga litteraturer i rapporten använde jag för att ge styrka åt mina 
metodval samt rollen som observatör och intervjuare. Idar Holme och Bernt 
Solvang samt Bengt Molander, har jag använt mig av vid tidigare kurser vid 
utbildningen och anser att de är båda tillförlitliga källor som kan ge mig 
förståelsen och innebörden av kritisk granskning. Genom att också använda mig 
av Pål Repstad, docent inom samhällsvetenskaplig har jag låtit de tre författarna 
komplettera och styrka varandra.  
 Med utvalda teorier och vägledande litteraturer kan också tilliten till mig 
styrkas. De flesta av mina utvalda är skrivna på engelska, vilket kan medföra 
skeva tolkningar från min sida, därför har jag om problem med tolkning uppstod 
även diskuterat med de lärare som undervisat inom närliggande kategorierna eller 
studerat liknande litteraturer.  

2.3 Förstudier 
Andra skrifter som jag använt mig av för att nå en bättre förståelse har varit 
böcker som behandlar rummet och dess gestaltning, exempel på dessa böcker är 
Rumsperception skriven av Rikard Küller och  Analyzing Architecture av Simon 
Unwin. Jag har även tagit del av material från Trafikverkets utveckling av 
plattformar och anpassning av tillgänglighet som tilldelades från Håkan du Rietz. 
Anledningen var att  jag önskade vägledning över vad som krävs vid planering av 
plattformar. För att kunna ta fram en funktionell design. Neufert Architecture 
data använde jag för egen vägledning av rekommenderade måttanvisningar.  
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3. Metod och empiri 
 
I detta kapitel presenterar jag de vetenskapliga metoder som jag har tillämpat i mitt 
studiearbete och redovisar insamling av empirisk data.  
 

3.1 Val av metoder 
Jag använde mig av kvalitativa metoder. Holme och Solvang menar att de 
kvalitativa metoderna kan visa på en helhetssyn, vidare att man kan nå väsentlig 
information från fåtalet enheter (1997, s.78,79). På grund av metodens flexibilitet 
ansåg jag att denna metod skulle vara mest lämplig för mitt projekt, eftersom: 
 

Undersökningens planering präglas både av ringa styrning från forskarens sida 
och av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. Detta kommer också till 
uttryck i det praktiska genomförandet av undersökningen  
(Holme& Solvang 1997, s. 80).  

 
När jag började mitt projekt hade jag endast planerat att utföra observation och 
analys som senare i projektet skulle styrkas med intervjuer av informanter. Under 
arbetsprocessens gång blev jag inbjuden att delta vid ett möte för pilotprojektet 
Obehörigt spårspring, och att åka tåg i förarhytten med en lokförare. De två 
dagarna gav mig fakta som gynnade min undersökning och jag har efteråt kunnat 
reflektera över fördelen med den kvalitativa forskningens flexibilitet.  

3.2 Urval  
För att på bästa sätt bestämma och dra slutsatser gällande den rumsliga 
gestaltningens betydelse vid plattformar valde jag att i mitt projekt studera detta 
område vid tre olika stationer. Repstad skriver att man genom jämförelser kan nå 
en bättre undersökning:  

 
När man börjar reflektera över olika egenskaper i en miljö, skärps ofta förmågan 
att både iaktta och tolka, om man kan göra jämförelser med en annan miljö  
(1999, s.26).  

 
De olika platserna valdes efter eget intresse för de olika stationerna, men också 
då det skiljer sig åt och ser olika ut då det gäller planering av information. De 
studerade stationerna har varit Halmstad, Kungsbacka och Eskilstuna.  

3.3 Observation 
Med observation menar Holme och Solvang att man ”genom att se, höra och 
fråga få tag i det som egentligen sker ” (1997, s.110).  Eftersom jag studerade en 
miljö som var för mig okänd rumsyta och gestaltningsområde, var denna metod 
en givenhet för att komma närmare och bestämma dess behov.  
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Under mina tre år vid utbildningen har observation varit ett ofta använt 
tillvägagångssätt för att studera hur individen använder rummet och därefter 
finna dess användningsområden. Förberedelse av observationerna skedde genom 
att skapa en mall. Mallen utarbetade jag efter egen erfarenhet och med den kunde 
jag vara konsekvent med mina observationer (Bilaga 2).  
 

Slarvfel vid… observationer går inte helt att komma ifrån. Sådana kan 
kompenseras genom att man gör upprepade observationer … minnets 
bristfälligheter kan kompenseras genom att man för anteckningar  
(Molander 1998, s.97).  
 

Med utgångspunkt från ovanstående citat, valde jag att utföra mina observationer 
under två heldagar för var och en av de tre olika stationerna. På grund av att jag 
observerat en utomhusmiljö och att tågavgångar kan variera i antal, tog jag 
hänsyn till yttre påverkningar såsom väder, veckodag och tid vid planering av 
observation. Genom skissanteckningar och fotografier dokumenterade jag 
resenärens användning av rummet och detta hjälpte mig minnas det jag sett vilket 
vid ett senare tillfälle underlättade för renskrivning.  
 

 
 Bild 1. Att minnas vad jag sett 
Bilden visar mina egna minnesanteckningar. Gröna markeringen visade placering och röda 
hjälpte mig att minnas flödet.   
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3.3.1 Insamlad data från observation 
 
Observationerna skedde vid följande datum:  
 

Station  Dag  Tid  Väderförhållande 

Halmstad  Måndag 5/4‐10           
(sön, annan dag påsk)

09:00 ‐ 14:00 
fm. uppehåll, dimma, 5° 
Regn,  7°  

   Onsdag 7/4‐10 
06:00 ‐ 10:30 
15:00 ‐ 18:30 

fm. sol, 5°                             
ef. sol, 15°  

Kungsbacka  Tisdag 6/ 4 ‐10  
06:30 ‐ 10:00 
15:00‐17:00 

fm. uppehåll,3°                      
ef. regn, blåst, 5°  

   Torsdag 8/4‐10 
06:30 ‐ 10:30 
14:00 ‐17:00 

fm. molnigt, mulet, 3°  
 ef. regn, mulet, 6°  

Eskilstuna  Fredag 9/ 4 ‐ 10  13:00 ‐ 17:30  regn, blåst, 4°  

  
Måndag 12/5 ‐10 

06:00 ‐ 08:30 
11:00 ‐ 15:00 

fm. molnigt, dimma, 4°  
ef. Sol, 10°  

 
Tabell 1. Schema över mina observationsstillfällen.  
 
Observationen visade att resenär drog sig till de arkitektoniska och rumsliga 
element som fanns på plattformen. Resenärer lutade eller satte sig exempelvis 
mot informationsskyltar, papperskorgar, trappräcken och sittbänkar  
(se bild 2a-b). Det visade sig också att arkitektoniska element användes mer ofta 
än de bänkar som finns till för detta syfte. 

 
Bild 2a. Eskilstuna station.                                          Bild 2b. Kungsbacka station.  
Bilderna visar hur övriga gestaltning och arkitekttoniska element används för placering.  
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Gällande flöde kunde jag vid Halmstad och Kungsbacka observera hur flödet 
stoppades upp i början av plattformen medan det i Eskilstuna samt ena 
plattformen vid Kungsbacka blev mer jämnt fördelat över hela ytan. Sällan 
använde resenärer ytan efter regnskydden, denna observation var tydligast vid 
Kungsbacka och Halmstad.  
 Den största skillnaden som jag observerade gällande olika 
väderförhållanden var resenärers placering. Det visade att vid soliga förhållanden 
valde många resenärer att placera sig utanför regnskyddet. Då många bänkar är 
placerade under regnskyddstaket förblev dessa åter outnyttjade. På de plattformar 
där bänkar även fanns utanför skydden kunde jag däremot se att de drog till sig 
resenärer även om det innebar ett avstånd från övrig gestaltning.  

3.3.2 Analys och tolkning av data 
I samband med observation av plattformarna gjorde jag även en 
gestaltningsanalys, där jag utgick ifrån min känsla och upplevelse samt vad som i 
gestaltningen påverkade det mina observationer visat. Precis som inför mina 
observationer utarbetade jag en mall som jag följde och kunde stödja mig på 
(Bilaga2).  
 När det endast fanns en entré till plattformen var det mer vanligt att 
rörelsen i rummet höll sig till plattformens början, och därmed fortsatte inte 
vidare förflyttning till ytan efter regnskydden. Detta var en negativ företeelse 
eftersom flödet stannade upp, det var också mer tydligt vid de plattformar då 
regnskyddet låg i nära placering till entré. Vid högt tryck av resenärer påverkade 
detta till att ytan innan regnskyddet blev trångt (se bild 3). Vid de plattformar 
som hade fler entréer som angränsade till övriga stationsområden, alltså 
sidplattformar, blev flödet mer jämnt fördelat eftersom de olika entréerna tillät 
resenärer att välja olika vägar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Halmstad station. 
Exempel på områdets problematik gällande dess flöde. Båda korten är från början av 
plattformen 
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När gestaltningen breder ut sig från dess mitt, exempelvis i Kungsbacka och 
Eskilstuna på grund av en bred konstruktion av arkitektoniska element, bidrar 
detta till att mindre yta finns tillgodo för gångstråk och ytan till kantmarkering 
minskas. I Kungsbacka fanns möjligheten till passage genom regnskyddet men 
på grund av central placering av rumsliga element samt en smal och ansträngande 
passage kändes det mer naturligt att runda dem på utkanten  
(se bild 4a-b).  

 

 
Bild 4a. Eskilstuna       Bild 4b. Kungsbacka 
Vänster bild visar skydd som hindrar för passagen i dess mitt, och höger bild visar den yta som 
pelare upptar av den ytan för passage samt att bänkar i dess mitt hindrar för genomfart. 
 
 Många resenärer placerar sig längst med de yttre element och min 
uppfattning är att de önskar uppsikt för tågspåren och informationsskyltar. I de 
skyddade utrymmena är det svårt att ha överblick och jag kände själv att 
informationen var svåravläst från dessa platser. Genom denna analys kan jag tyda 
att de rumsliga element som skyddas bakom konstruktion som på något sätt 
skymmer uppsikten, ofta blev outnyttjade, och påverkad av dess placering. 
 Ett tydligt fenomen som uppmärksammades vid Eskilstuna station var den 
effekt trappräcken hade. Utan problem lutade sig resenären mot detta och 
placering skedde tätt bland individerna, vilket jag tolkar beror på att längden 
bidrar till att det inte känns påträngande att inta placering, även om någon redan 
står lutande mot den. 
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Vid Kungsbackas ena plattform påverkades sikten av arkitektoniskt element på 
ett negativt sätt (se bild 5). Vid bättre placering av arkitektoniska element kan de 
däremot ha en positiv påverkan, som i Eskilstuna där regnskyddstaket gör 
informationen enklare att läsa utan hinder. När regnskyddstak placeras över 
informationsskylten var det enklare att avläsa dess information eftersom den inte 
blev påverkad av solens bländning eller skymd bakom arkitektoniska element.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5. Kungsbacka station  
Bilden visar hur taket skär ner över skylten och blir därmed inte synlig. Även om bilden är tagen 
på motsatt sida plattformen visar den ändå det problem jag vill påvisa. Se åter bild 2b för vy från 
samma plattform. 

3.3.3 Observation från lokförarens perspektiv  
När jag blev erbjuden att åka tåg med Green Cargo var det från början meningen 
att resan skulle gå från Göteborg till Varberg, och därmed passera Kungsbacka 
station. Då dagen när observationen skedde (100427) blev resan inställd, istället 
fick jag åka med på sträckan fram och tillbaka mellan Göteborg och Allingsås. 
Detta är en sträcka med många smala pendelplattformar, som tydligt kunde visa 
på problemområden fast från lokförarens sida. 
 Denna resa gav mig ingen information av resenärens beteende då det var 
tomt på plattformarna vi passerade. Däremot gynnade det mig att se olika 
gestaltningar där lokföraren Björn Svedberg, kunde peka på det problemområden 
som han har anmärkningar på. Min egen upplevelse var att många plattformar 
som låg i kurvor eller efter krön, var svåra att få en uppsikt över. Dels på grund 
av att man kom fram till dem snabbt efter skymd sikt men också på grund av att 
olika arkitektoniska element såsom trapphus och mindre regnskyddskurer kunde 
skymma för aktivitet på området, en åsikt som jag delar med Svedberg.   
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3.4 Kvalitativa intervjuer 
Med genomförda intervjuer önskade jag finna mer information som kunde styrka 
eller förklara det som mina egna observationer och analyser visat, vilket Holme 
och Solvang menar är syftet med de kvalitativa intervjuerna (1997, s. 101).
 Samtliga intervjumallar utformades allteftersom jag valde att vända mig till 
en informant som jag ansåg kunde ta mig vidare i arbetet (bilaga 2). På grund av 
detta kunde jag inte ställa konsekventa frågor eftersom jag fann dessa personer 
längs med projektets gång och önskade olika information från dem.  
 Jag vände mig till gruppen som arbetar intill plattformsmiljön och till dem 
som arbetar med planering av plattformar. Det var en ansträngning att finna fram 
till rätt personer men när väl kontakt var funnen, var de givmilda med 
information och visade engagemang för att hjälpa mig finna rätt förståelse. De 
lokförare som jag förde intervjusamtal med fann jag genom nyhetssändningen 
Smal perrong livsfarlig (Västnytt 2008) och genom en insändare Chansa inte vid 
tågspåren (HN 100126). De båda hade tidigare kommenterat kring säkerheten 
vid stationsmiljön, därför valde jag att vända mig till dem eftersom jag ansåg att 
de hade ett intresse av sakfrågan.  
 Intervjufrågorna kan delvis upplevas ledande men då studien redan var 
inriktad mot säkerhet är beslutet från min sida att svaren inte påverkar resultatet. 
Jag var mer intresserad av att höra hur de upplever och beslöt mig därför att 
frågorna var tillräckliga.  
 Med min sammanfattning av samtalen kunde jag styrka de olika företeelser 
jag skådat även delades med lokförare, och att man är medveten kring de brister 
som kan uppstå på plattformar på grund av dess gestaltning. Samtidigt som man 
också arbetar för att det ska bli förbättringar tillplattformsmiljön.   

3.4.1 Lokförare från DSB First och Green Cargo.  
Lena Johansson från DSB First berättar att de främsta brister hon menar finns på 
plattformsmiljön är att resenärer placerar sig nära kanten eller har bristande 
uppmärksamhet för tågets ankomst och blir därefter överraskade. Hon tror inte 
alltid att resenärer förstår faran med att placera sig längst med kanten och vilka 
risker det kan medföra.  
 Båda lokförarna beskriver påpekande att vistelsen för en resenär på 
plattformen handlar mycket om ett beteende, det finns både goda och dåliga 
exempel. Vid det sistnämnda anser de båda att inget kan påverka när någon väljer 
att agera felaktigt gentemot varningsanvisningar, varken skyltar eller inhägnader, 
vill man agera felaktigt finns det inga lagar som kan styra detta.  
 Björn Svedberg säger fortsättningsvis att det dock kan finnas barriärer eller 
liknande såsom trapphus som med sin gestaltning bidrar till motsatt effekt. Det 
kan bli mycket skrämmande om ett barn oskyldigt hoppar fram från dessa, vilket 
ofta sker eftersom de blir nyfikna på det anländande tåget. Svedberg menar att 
dessa situationer är svåra att avläsa, och att skymda utrymmen skapar en 
otrygghetskänsla och med det betonar han vikten av god sikt.  
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Lokförarna beskriver att smala plattformar framkallar den främsta rädslan 
eftersom de blir trängre, som Svedberg också tidigare påpekat i 
nyhetssändningen Smal perrong livsfarlig (Västnytt 2008).  Johansson anser att 
inglasade kurer på smala plattformar fungerar väl på vinterhalvåret men under 
resten av året förblir de ofta outnyttjade och resenärer trängs därmed på en 
mindre yta.  
 Avslutningsvis anser lokförarna att starkare varningssystem kan bidra om 
de inte blir för statiska eller rutinmässiga, men med en underton av att fler 
förbudsskyltar ofta kan leda till en effekt i motsatt riktning.  

3.4.2 Lena Lingqvist – arkitekt och planerare, Trafikverket 
Genom att samtala med Lena Lingqvist ville jag få med mig ytliga fakta kring 
planering för gestaltning och information på plattformar. Jag var inte intresserad 
av exakta regelverk då jag ville arbeta fram en design utifrån min kunskap och 
empir, och inte styras av deras regler. Mitt resonemang hade Lingqvist en positiv 
inställning till, eftersom de själva låser sig på grund av hårt styrda regelverk. 
Efter egen research hade jag funnit information gällande projektet Stationer för 
alla och ville därmed höra Lingqvist i stora drag berätta dess innebörd. Även om 
jag inte hade som syfte att utforma min design styrt av tillgängligheten tyckte jag 
det var givande att få lite information av olika rumsliga element man anser bör 
finnas på en plattform.  
 Sammanfattningsvis menar Lingqvist att det är en mycket komplex miljö 
att gestalta. Det är många aspekter som ska behandlas och samarbeta. Det man 
främst vill föra samman till en funktionell miljö är säkerhet, tillgänglighet och 
flöde, men det tar tid att planera. Man måste se till varje plattform och dess 
speciella form och förhållanden, samt att alla olika regelverk ska länkas samman. 
Planeringsmisstag sker främst när man arbetar in ny gestaltning eller 
informationsskyltar till en redan befintlig miljö. Det tas inte alltid hänsyn till 
existerande formelement utan att nya element placeras dit efter dess 
rekommenderade regelverk, och då menar Lingqvist att det kan uppstå krockar 
mellan de två olika funktionerna.  
 Vid vidare samtal gällande resenärers tendens att placera sig nära 
plattformskanten beskrev Lingqvist att ett formspråk med asymmetriska former 
vore bra för att leda flöde till plattformens mitt, men problematiken är att detta 
formspråk kan vara störa för ledstråk. Med dessa ord understryker hon åter de 
komplicerade förhållanden som finns på denna begränsade yta.  
 Genom projektet Stationer för alla medför det att man ska förbättra 
tillgängligheten för de med olika form av funktionshinder. Exempel gällande 
gestaltningen kan vara att både bänkar och lutningsbrädor ska finnas och att 
avstånd till entré eller utgång inte får vara för långt. Främst gäller förbättring till 
den befintliga miljön.  

3.5 Vad säger pilotprojektet ” Obehörigt spårspring” 
Jag fick under en dag medverka på ett arbetsmöte i Stockholm. På mötet fanns 
representanter från Trafikverket, SL, och Stockholmståg. Under mötet antog jag 
en passiv roll och valde att enbart lyssna på hur de planerar för deras projekt och 
vilka förändringar det medför.  
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Det framkom att mycket av utvecklingen syftar till att arbeta med tekniska 
lösningar för varningssystem, där man vill prova effekten av 
övervakningskameror och fler varningar genom statiska skyltar. För att uppnå en 
bättre plattformsmiljö kommer man främst att arbeta med starkare 
kantmarkeringar, så att avståndet till kanten respekteras bättre, samt att 
plattformen ska vara ren och välvårdad. Efter detta möte blev jag mer motiverad 
att arbeta med plattformsmiljön, för att se om man möjligen kan påverka utan att 
alltid arbeta med varningssystem eller skyltar.  
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4. Designprocess 
 
Med detta avsnitt kommer jag redovisa min utveckling av en formgivning, tillämpad en 
plattform vid Kungsbacka station. Vägledande beslut till förslag av min design har varit att se till 
mina resultat av empirin och med stöd från olika delar av de teoretiska begreppen.   
 

4.1 Behov 
När jag hade samlat ihop min empiri och strukturerat upp all min information, 
analyserade jag vad min empiri hade visat för resultat. För att kunna lämna 
förslag till en förbättring valde jag att applicera mina idéer till den plattform som 
jag ansåg vara minst funktionell, och stödjer mitt val på följande citat: ”You 
might learn the most about how information design works by examining 
examples that don’t work for you” (Lipton 2007, introduction / 2).  
 Valet blev Kungsbacka station och den plattform som låg mellan två spår. 
Som empirin visat hade de stationer med enbart en trappgång vid dess kortända 
sämst flöde vilket påverkade så att trängsel uppkom. I Kungsbacka påverkades 
flödet dessutom av en bredare arkitektonisk konstruktion som krockar med den 
centrala placeringen av plattformens informationsskylt samt övriga skyltar.  
  Regnskyddstaket skymmer informationsskylten på grund av att de står nära 
varandra, samtidigt som takets utseende med dess sluttande form skymmer för 
dess uppsikt.   
 På grund av en lång distans mellan regnskydden upplevde jag att det 
saknades samhörighetskänsla och denna placering påverkar dess användning  
(se bild 6a-b). Inzoomad yta i bilden är den del som behandlas i min design. Jag 
ansåg att denna yta bör arbetas med för att uppnå det jag söker svar på i mina 
frågeställningar.  
 

 
Bild 6a. Kungsbacka plattform ‐ före. 
Bilden visar hela längden på plattformen. Plattformen är 300 meter lång och 7,9 meter bred  
(bild ej skalenlig) Bilden ska vara en guide för vidare förståelse av inzoomad vy i bild 6b.  
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Bild 6b. Plattformens ursprungs gestaltning.  
Bilden visar hur plattformen ser ut idag inkluderat befintliga skyltar, arkitektoniska och rumsliga 
element. Entré till plattformen sker från trapphuset i riktning mot söder, eller från hiss vid sidan 
av trapphuset. Från bilden går det att avläsa den yta som jag genom min empiri noterat inte blir 
använd (mörktonad yta i bilden). Ett avstånd på över 60 meter påverkar kontakten mellan 
regnskydden. En bred konstruktion av två parallella rader från regnskyddets bärande pelare 
upptar mycket yta, och passage genom dem blir påverkad eftersom övriga skyltar och rumslig 
gestaltning är placerad vid plattformens mittlinje. Se åter bild 2b, 4b och 5 för återkoppling.  

4.2 Idégenerering 
För att jag enklare skulle kunna koncentrera min design till behovet och göra 
platsen mer trygg och säker, plockade jag fram tre ledord ur min empiri som fick 
vara grunden och spegla min design.  

 
Illustration 1. Ledord 
Leda – få resenärer att enkelt ta till sig rummet och vilja använda mer yta än vad som kommer 
till användning idag. 
Locka – genom form och placering av elementen locka resenärerna att hålla sig på skyddade 
avstånd, bort från kanten där fara kan inträffa. 
Uppsikt – gestaltningen ska bidra till god uppsikt för resenären och lokföraren.  
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För att få tag i ritningsunderlag på plattformen och mått på informationssystem 
kontaktade jag Lars Karlsson stråkansvarig region Väst, Trafikverket. Med hjälp 
av ritningar skapade jag en egen pappersmodell i skala 1:100, vilket gjorde det 
enklare för mig att arbeta och kunna testa olika formgivningar och placeringar på 
ytan. Jag har gjort många skisser för att finna fram till en bra rumslig gestaltning, 
och jag anser att det svåra i gestaltningen har varit att arbeta med plattformens 
begränsade bredd (se bild 7).  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Idégenerering 
Montage som visar vilka tekniker jag använde för att skissa och arbeta med idéer.  
 
När jag fick en idé var det allt som oftast endast en penna och ett papper som var 
mitt närmsta verktyg för att visualisera det i bild. När jag bestämde mig för 
rapportens bildmanér valde jag att fortsätta använda de snabba skisser. Då jag 
avgränsat mig från materialval anser jag att mina svart/vita linjeskisser klarar av 
att förmedla min design.   
 På grund av en osäkerhet kring konstruktion från min sida och trots en 
avgränsning mot detta, valde jag ändå att föra diskussion med Håkan 
Wannerberg, arkitekt, för att få stöd till mina idéer gällande regnskyddstak så att 
de kan fungera i praktiken. 
 Ett tydligt fenomen som jag skådat genom observationer var den kraft som 
längre arkitektoniska element hade för att locka till sig resenären att inta 
placering intill dem. Denna notis var något som jag tidigt tog med mig i min 
idégenerering och skissade till hur jag skulle nå fram till en funktionell design 
som innefattade jämn placering av både sitt och lutningsbrädor vilket Lingqvist 
rekommenderade vid intervju (100420) (se bild 8a-b).  
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Bild 8a. Luta 
Skissen visar ett tidigt skede i min process, där jag visualiserar det fenomen jag tydligt 
observerat. Genom att utveckla denna iakttagelse skedde utveckling till vad som i ett senare 
skede bidrog till min sittmodul, bild 8b.   
 

 
Bild 8b. Locka 
Bilden visar förslag på min modul som har funktionen av både bänk och lutningsbräda. På 
motsatt sida av bänkryggen finns lutningsbräda. Med modulen har jag samlat funktionen i ett 
element vilket underlättar placering av de olika funktionerna på plattformen. Modulen har fått 
raka avslut så att det enkelt ska gå att placera rullstol eller vagn vid dess sida. Öppningen i 
mitten gör det möjligt till varierad placering.  
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4.2.1 Design  
Jag valde att arbeta med en gestaltning som genom dess placering och en närhet 
mellan de olika elementen ska uppmana resenären till att använda mer yta via 
dess längd på plattformen och inta placering vid skyddade zoner.  
  Jag använde mig av två regnskyddstak, med en närmare placering än vad 
som sker idag för att uppnå bättre användning av dem (se bild 9a). Att ta sig 
mellan två olika platser i det i det offentliga rummet menar Gehl är ansträngande 
om avståndet är för stort, särskilt om målet ligger i individens direkta synfält 
(2010, s.141). I min empiri kunde jag tyda att resenären gärna vid soliga 
väderförhållanden stod vid sidan av regnskydden. Genom en öppning mellan de 
olika skydden, ges möjlighet att visats utanför taken både framför, mellan och 
efter. För att resenären ska ledas längre fram valde jag att arbeta med en linjär 
placering, vilket enligt Ching är en stark princip som uttrycker följe och rörelse 
(2007, s. 62).  
 På grund av informationsskyltens centrala placering stöttas regnskydden 
upp av tre pelare med en placering i samma linje, även detta för att inte påverka 
uppsikten för informationsskylten. Med detta har jag breddat avståndet till 
kantmarkering och även öppnat upp så att ytan under taket inte blir instängd eller 
orsakar skymda utrymmen. Planeringen bidrar också till att gångytan mellan 
rumsliga gestaltningen och kantmarkering inte blir lika begränsad som tidigare, 
och stödjer mig på vad Gehl anser krävs för att passagen ska användas:  
 

Walking demands space; it is necessary to be able to walk resonably freely without 
being disturbed, without being pushed, and without having to maneuver too much 
(2010, s. 133). 
 

 

 
Bild 9a. Leda 
Bilden visar förslag av placering för regnskyddstaken vilket innefattar att taket löper över 
informationsskylt, se skiss 9b.  



 21

 

 
Bild 9b. Uppsikt 
Skiss över hur funktionen fungerar tillsammans med informationsskylt, bilden visualiserar även 
den öppna gestaltning som designen bidrar till.  
 
Regnskyddstaket fick ett flackt utseende som inte riskerar att skymma 
informationen, dessutom löper taket över skylten för att ytterligare förbättra 
uppsikt till den (se bild 9b).  
 Modulen placeras i en länk efter varandra (se bild 9c). Från plattformens 
mitt får man uppsikt samtidigt som man är står vid skyddade zoner. Jag anser att 
placeringen därmed är funktionell och drar paralleller till Gehls teori som säger 
att individen vidtar de placeringszoner där man kan ha en överblick av vad som 
sker runt omkring (2010, s. 149).  
 Placering förstärker det linjära uttrycket men för att inte bli ett med linjen, 
valde jag att bryta formspråket med en rundad karaktär för att det ska locka och 
uppmärksamma. Enligt Bergström har den konvexa formen kraft att dra 
individen till sig men att den ger uttryck för att repellera rörelsen längs med dess 
båge, och att en konkav form upplevs attraherande och känns trygg när man väl 
stigit in i dess omslutning (1996, s. 96).  
  En modul placeras mellan regnskydden för att ytterligare styrka kontakten 
mellan de rumsliga och arkitektoniska elementen. Placeringen börjar först inne 
under taket för att inte riskera att ta upp för mycket yta i början av plattformen 
mot dess entré. Inte heller sker det någon placering av en modul efter det andra 
regntaket eftersom jag anser att det inte är nödvändigt.   
 Genom att arbeta med en och samma modul anser jag också att 
gestaltningen blir mer ren och får ett enhetligt utseende vilket påpekades skulle 
kunna vara ett gott bidrag för att uppnå en god plattformsmiljö  
(du Rietz, 100422). 
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Bild 9c. Länken sluten 
Bilden visar förslag på hur modulerna har planerats i samband med övrig gestaltning. Genom en 
placering mellan regnskyddspelaren når de en skyddad zon under taket och med ett avstånd från 
entré riskerar inte modulen att stoppa upp flödet.  
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5. Slutdiskussion 
 
 
I detta stycke återkopplar jag till mitt syfte och frågeställning som varit grunden 
för detta projekt. Jag kommer även beskriva förslag på vidareutveckling samt 
reflektion av min egen målsättning.  
 

5.1 Återkoppling och diskussion 
Syftet med projektet var att studera hur den rumsliga gestaltningen påverkar och 
har betydelse för säkerheten på en plattformsmiljö. Som empirin visade fanns det 
tydliga problem i denna gestaltade miljö och säkerhetsbrister då varningssystem 
och plattformens gestaltning krockar.  
 Genom min studie har jag sett ett tydligt samband att där gestaltningen på 
något sätt hindrar resenären att ha tydlig uppsikt över information är det mer 
sällan som denna yta kommer till användning. Jag kan även dra slutsatser från 
min empiri att vid de plattformar som det finns god tillgång till arkitektoniska 
eller rumsliga element används dessa för att inta placering. När placering lockar 
resenärer till skyddade områden sker positiv verkan för säkerheten.  Men när 
rumsliga eller arkitektoniska element hindrar eller tar för mycket utrymme på 
plattformen ger det motsatt effekt.   
 Med stöd av teorier gällande formens karaktär att locka och leda anser jag 
att min design kan klara av att styra resenären till mer skyddade zoner. Det kan 
ses som motsägelsefullt att jag väljer att arbeta med ett formspråk av det 
konvexa, då Bergström menar att denna form ger uttryck för att stöta ifrån sig 
individen (1996,s.60). Detta skulle då betyda att min modul når önskad funktion. 
Jag understryker dock detta med det tydliga fenomen jag iakttagit av resenärers 
placering intill längre och sammanhängande element såsom trappräcken, och att 
mitt förslag till en längre modul med en kontrast till övrigt formspråk skulle visa 
på motsatsen. För att kunna konstatera att det förhåller sig som jag menar, är jag 
medveten om att fler utprovningar behöver göras.  
 Formgivningen på plattformen är öppen och jag är medveten av problemet 
för de olika vindlaster eller olika väderförhållanden som gestaltningen inte klarar 
av att stöta bort. Jag argumenterar ändå för en öppen gestaltning av den 
anledningen att uppsikten både för resenären och lokföraren blir tydligare. 
Dessutom anser jag att med en enkel och öppen planlösning kan olika 
informationsskyltar lättare samordnas till gestaltningen och bli tydliga för fler 
resenärer som vistas på plattformen.  
 För att nå en säkrare plattformsmiljö vågar jag säga att kunskap kring den 
rumsliga gestaltningen bör tillämpas för att uppnå detta, men att det krävs i god 
planering med dess varningssystem och alltså inte låta det ske i olika 
tidsintervaller. Plattformen kan vara en farlig miljö att vistas på men om man 
arbetar med en välplanerad rumslig gestaltning behöver inte det felaktiga 
beteendet uppstå på grund av den. Utan istället klarar den av ett leda, locka och 
ge god uppsikt. 
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5.2 Förslag till vidare forskning 
För att se om min design skulle vara funktionell skulle det vara intressant att 
genomföra utprovningar. Gärna arbeta med utprovningar som verkligen ser hur 
mitt formspråk förhåller sig till sig själv som ensamt element men också hur den 
fungerar i relation med rum eller övriga formspråk.  
 För utveckling av min gestaltning behövs en djupare studie av vilka 
material som är mest funktionella till formspråket, och om dem med sin textur 
också kan bidra till önskad effekt, och hur man kan nå en hållbar utveckling av 
dem.  
 På grund av att jag har låtit en del av de rekommendationer som finns för 
projektet Stationer för alla vore det intressant att föra min design vidare för att 
undersöka hur den skulle kunna appliceras till de utvecklingar som gäller inom 
projektet.  

5.3 Återkoppling till egen målsättning 
Genom detta projekt upplever jag ha styrkt mina kunskaper för hur man kan 
använda sig av den rumsliga gestaltningen och även att det i miljöer av hårt 
styrda regelverk går att använda sig av kunskap för den rumsliga gestaltningen. 
Många av de personer som jag kommit i kontakt med under projektet har varit 
uppmuntrande till min studie, och känner mig därför glad över att min utbildning 
har gett mig kunskap som dessutom uppskattas av andra. 
 Den främsta kunskap som jag känner att projektet har medfört är att kunna 
bemästra de hinder och omvägar som har uppkommit. Jag inser att efter tio 
veckor har jag tagit del av mycket information men att det i slutet endast återstår 
en liten del av allt som nått mina öron och ögon. Nu är det dock det mest 
väsentliga återstår och som förklara det jag önskade att projektet skulle kunna 
förmedla. Med detta inser jag vikten av att verkligen undersöka för att finna 
svaren på problemen, och jag känner mig nu redo för att använda mina kunskaper 
ute på arbetsmarknaden som en rumslig informationsdesigner. Dessutom 
kommer jag ständigt tänka på de ord jag fick höra från en person jag kom i 
kontakt med under arbetet: 
 
- Det är en sådan som dig vi behöver, en som är sådär härligt kreativ och glad 
och tänker helt annorlunda! 
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6.4 Figurförteckning 
 
 

Bild 1.    Att minnas vad jag sett, frihandsskiss  
Bild 2 a&b.    Eskilstuna och Kungsbacka station, fotografi. 
Bild 3.  Halmstad station, fotografi 
Bild 4 a&b .    Halmstad och Kungsbacka station, fotografi 
Bild 5.    Kungsbacka station, fotografi 
Bild 6a .   Kungsbacka plattform – före, ritning frihand redigerad i Photoshop 
Bild 6b.  Plattformens ursprungsgestaltning – ritning frihand och Indesign 
Bild 7.  Idégenerering, montage av fotografier redigerad i Photoshop 
 
Bild 8 a&b.  Luta och Locka , frihandsskisser 
 
Bild 9a.   Leda, ritning frihand och Indesign   
Bild 9b.   Uppsikt, frihandsskiss   
Bild 9c.   Länken sluten, Ritning frihand och Indesign       
Illustration 1.  Ledord, skapad i Indesign   
Tabell 1.   Observationsschema, skapad i excel 

 
Samtliga fotografier är tagna av mig, Carina Åkesson. 
Även alla skisser, illustrationer och tabeller är jag upphovsmannen till.  
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7. Bilagor 
               Bilaga 1.  
 
 
‐ Analysmall för observationer – resenärer är studieobjekt 
 
Resenärer i rummet, vad styr rörelseriktningar?   
 
Plattformens användningsområden 
 
Påverkar rumsliga element för resenärers placering och rörelse på plattformar.  
 
Påverkar olika tider på dygnet beteendet hos resenärer? 
 
 
Analysmall– plattformens uttryck och form är studieobjekt 
 
Plattformens entré hur upplevs den?  
 
Plattformens arkitektoniska element, hur påverkar de ytan? 
 
Plattformens rumsliga element, hur påverkar de ytan?  
 
Hur påverkar de rumsliga – och/eller arkitektoniska element för uppsikten, hur 
samverkar de med varningshänvisningar som kantmarkering och informations 
skyltar? 
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    Bilaga 2. 
 

Intervjumall 
 
Lokförare DSB First och Green Cargo 
Lena Johansson, Datum: 060410. Telefonintervju. Kl 12:00 – 12:30 
Björn Svedberg, Datum 270410. Personligt möte. Kl 12:00 – 15:00 
 
1. Vilka brister upplever du på olika stationer vid din körsträcka? 
 
2. Hur är upplevelsen som lokförare att anlända till olika plattformar?  
 
3. Vad skulle du peka på som skulle kunna förbättra miljön?  
 
Följande fråga ställdes för utveckling från intervjun med Lena Johansson till Björn Svedberg: 
 
4. Förändringar som skett på olika plattformsmiljöer, vad är din åsikt om den? 
  ‐ kan du beskriva vilka faktorer som bidrar till förbättring respektive 
försämring?  
 
Lena Lingqvist – arkitekt och stationsplanerare vid Trafikverket 
Telefonintervju tisdag: 2010‐ 04‐10, kl 15.00 – 16:00 
 
1. Finns det någon standard för utformning på plattformar? 
‐ Vad ingår då i en standard? 
 
2. Hur går det till vid gestaltningsplanering av plattformar? 
‐ gällande säkerhetsanvisningar och övrig rumslig gestaltning 
‐ sker detta alltid i samma tidsperiod? 
 
3. Vad anser du man kan göra mot en förbättring av resenärens beteende att 
placera sig nära kanten? 
 
4. Vad bestämmer vad som ska finnas på en plattform? 
‐ Finns det olika anvisningar p.g.a. exempelvis storlek av station? 
 
5. Hur ser beslutsordningen ut för gestaltning av plattformar? 
‐ Vad är det som bestämmer placering av säkerhetsanvisningar, såsom 
informationsskyltar och vad bestämmer placering av andra element exempelvis 
bänkar? 
 
6. Kortfattat om projekt Stationer för alla vad menas med det? 
 




