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Sammanfattning 

__________________________________________________ 

Förvaltningshusets nya entré är ett examensarbete som handlar om att skapa en ömsesidig 

kommunikation mellan förvaltningen Samhällsbyggnad i Gävle och dess invånare. Detta ska 

göras med hjälp av en fysisk mötesplats, vilket i det här fallet är entrén i förvaltningshuset i 

Gävle kommun. 

Förvaltningen Samhällsbyggnad i Gävle kommer att bygga om i deras entré. Entrén är en 

central punkt då receptionen och kundtjänst finns där. Entrén gör plats åt bygglov och på 

torsdagar ska invånare kunna komma dit och få rådgivning. Det händer alltså mycket saker på 

en begränsad yta vilket gör det viktigt att det är strukturerat och tydligt. I entrén visar 

förvaltningen även upp detaljplaner vilket i den nuvarande entrén kräver stora väggytor som 

kommer att försvinna, det finns dessutom lagkrav på att Samhällsbyggnad delger dessa till 

invånarna.  

Hur skapar jag en ömsesidig kommunikation mellan Samhällsbyggnad och invånarna i en 

kommun med hjälp av en fysisk mötesplats? Detta är en fråga som ställs under projektet och 

detta kopplas även till hur jag kan inkludera så många som möjligt med min lösning. 

Arbetet har huvudsakligen skett genom en designprocess där principer från området "Design 

för alla" tillämpats. Under projektet har det förts samtal med kunniga personer inom olika 

områden, det har även genomförts enkäter, marknadsundersökningar, fältstudier och 

kundmöten. 

Projektet resulterar i ett koncept på en ny entré i förvaltningshuset samt en interaktiv skärmvägg 

som underlättar för människor att hitta den information som de söker. Utvecklandet av 

skärmväggen resulterar i en ökad delaktighet men förhoppningsvis även ökad kommunikation 

och bättre informerade invånare.  

Sökord: Tillgänglighet, Design för alla, Kommun, Samhällsbyggnad, Högskolan i Gävle 

  

 

 



Förord  

________________________________________________________________ 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 15 veckor 22,5 HP som utförts på helfart 

under vårterminen 2016 vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet är det avslutande momentet 

på utbildningen Industridesign. Jag vill rikta ett stort tack till Elisabet Jonsson, förvaltningschef 

på Samhällsbyggnad i Gävle som gav mig chansen att göra arbetet tillsammans med dem. Jag 

vill även tacka alla personer som har varit delaktiga i min process, engagerat sig i mitt arbete 

och visat intresse för det jag har arbetat med. Jag vill även rikta ett väldigt stort tack till Ola 

Jeppson som har hjälp mig otroligt mycket med verkstadsarbetet och främst när det gäller 

laserskäraren. Jag vill även tacka min handledare Annika Viding som hjälpt mig att hitta en 

struktur i mitt arbete. 

  



Innehållsförteckning 

_______________________________________________________________ 

Sammanfattning      

Förord       

1 Inledning       1 

1.1 Bakgrund     1 

1.2 Problem      1 

1.3 Syfte      3 

1.4 Mål      4 

1.5 Avgränsningar     4 

1.6 Målgrupp     4 

2 Metod       5 

3 Genomförande     7 

3.1 Planering      7 

3.2 Förvaltningshuset     8 

3.3 Invånare/besökare     11 

3.4 Tillgänglighet     14 

3.5 Konceptframtagning      17 

3.6 Modellbygge     25 

4 Resultat      30 

4.1 Konceptet     30 

4.2 Skärmvägg     31 

4.3 Bygglov       34 

4.4 Reception     37 

 

5 Reflektion      40 

6 Slutsatser      42 

Referenser      43 

Bilagor      45 

 



1 
 

 

  



1 
 

1 Inledning  

________________________________________________________  

1.1 Bakgrund  

Samhällsbyggnad i Gävle kommun har planer på att göra om sin nuvarande entré i 

förvaltningshuset vilket kommer bli en stor förändring då många utrymmen försvinner. 

Förvaltningen planerar att entrén ska vara klar under sommaren 2017 och planeringsarbetet 

startar under hösten 2016. Vi såg därför examensarbetet som en möjlighet för mig att ta fram 

en ny entré åt dem. Vid framtagningen av en ny entré är det viktigt att ha en tydlig struktur, så 

att de som är besökare vet var de ska vända sig. Jag tyckte att det här projektet kändes väldigt 

intressant då det är något som jag inte har så mycket kunskap inom än.  Som designer kan 

bidraget bli att hitta nya lösningar på befintliga problem så att fler personer kan inkluderas i 

nyttjandet av entrén. 

1.2 Problem  

Enligt Gävle kommun (2016) så arbetar Samhällsbyggnad i Gävle för en hållbar användning av 

kommunens vatten, mark samt infrastruktur och byggnation. Samhällsbyggnad är därav en 

viktig del av samhällsutvecklingen och Gävlebornas vardag. Vid planeringen tar 

Samhällsbyggnad fram en så kallad detaljplan. En detaljplan är kortfattat ett dokument 

bestående av en karta över planerat område, en beskrivning av det som ska göras och en 

beskrivning av genomförandet. Det finns krav på att Samhällsbyggnad ska delge detaljplanerna 

och i nuläget så hängs de upp på en anslagstavla. Se figur 1. Problemet med att visa upp de på 

det här sättet är att det ser slarvigt ut. Enligt Elin Byström, planarkitekt på Samhällsbyggnad i 

Gävle är det tråkigt att det upplevs på det viset då de lägger ner mycket arbeta i att ta fram 

detaljplaner. 

 

Figur 1, Anslagstavla med detaljplaner. 
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Under torsdagar har kommunen bygglovs-dag, det innebär att de har drop in i förvaltningshuset 

vilket innebär att besökarna kan få rådgivning gällande bygglov. Under rådgivningen sitter man 

i nuläget i små samtalsrum utifall att ärendet är privat. Samtalsrummen kommer att försvinna i 

samband med att de bygger om entrén. Det här innebär att samtalsrummen också behöver få en 

ny plats i entrén så att bygglov kan fortsätta att erbjuda samtal gentemot de invånare som har 

frågor.  

I den nuvarande entrén finns det även problem i att navigera då det är dåligt skyltat och det 

finns heller ingen vägledning för besökare med nedsatt syn. Detta är en påtaglig brist då 

kommunens tjänster ska vara enkelt tillgängliga för alla invånare. 

 

Hur skapar man en ömsesidig kommunikation mellan Samhällsbyggnad och invånarna i en 

kommun med hjälp av en fysisk mötesplats? Svaret på denna fråga blir en vision på hur allt ska 

fungera.  Se figur 2. 

 

Figur 2, Vision av hur kommunikation ska fungera. 
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept på en ny entré till förvaltningshuset i Gävle. 

Entrén ska göra det enkelt för besökarna att ta del av den information som de söker och även 

underlätta för besökarna att navigera sig i entrén. Besökarna ska känna att de enkelt kan ta del 

av de olika projekt som ligger under förvaltningen Samhällsbyggnad i Gävle kommun. 

Anledningen till detta är för att besökarna ska känna sig delaktiga och förhoppningsvis leder 

det här till ökat intresse som bidrar till ömsesidig kommunikation. Med ett ökat intresse och en 

ökad tillgång till information av vad som händer i kommunen, ökar även demokratin i samhället 

och det bidrar med en större transparens mellan kommun och invånare. 
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1.4 Mål   

Under projektet fanns det vissa mål som skulle uppfyllas, dessa löd:  

 Jag ska ta fram ett genomarbetat koncept på en ny entré där kommunikationen ökar. 

 Jag ska utveckla någon form av produkt som har fokus på att visa detaljplaner och annan 

information. 

 Konceptet ska underlätta för besökare att navigera sig i entrén och ta del av den 

information som de söker. 

 Konceptet på entrén ska vara trivsamt för alla samt erbjuda sittplatser för besökande som 

inväntar möten. 

 

1.5 Avgränsningar  

Under projektet har det funnits en avgränsning. Detta är att fokusera på entrén och den fysiska 

mötesplatsen. Förvaltningen Samhällsbyggnad i Gävle kommunicerar även med invånare 

genom kommunens hemsida, e-post och telefon, men sådan kommunikation inkluderas inte i 

detta projekt.  

1.6 Målgrupp 

Målgruppen som projektet vänder sig till är invånare i Gävle, med tanke på att det är dem som 

främst besöker förvaltningshuset. De som arbetar på förvaltningshuset är också en målgrupp 

som jag kommer att arbeta mot. Detta är för att de dagligen vistas i förvaltningshusets entré. 
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2 Metod 

_______________________________________________________ 

Under mitt arbete så arbetades det utifrån en designprocess, designprocessen är i regel uppdelad 

i 4 olika faser analys-, syntes-, utvärderings- och kommunikationsfas enligt Lawson (2006). 

Denna uppdelning fanns även i detta examensarbete, med fokus på tillgänglighet eller så kallad 

Design för alla. Design för alla handlar om att man arbetar för att skapa en plats eller produkt 

som inkluderar personer oavsett förutsättningar. Detta är viktigt då området som behandlas är 

en offentlig plats som ska vara tillgänglig för alla invånare oavsett fysiska och psykiska 

förutsättningar. Enligt Clarkson et al. (2013) borde det vara en bredare målgrupp i 

designprocessen, detta för att inte missa några svårigheter som kan uppstå för personer med 

olika förutsättningar.  



I designprocessen genomfördes flertalet aktiviteter. Bland annat så genomfördes 

litteraturstudier för att ta reda på vad andra har skrivit om fenomenet kommunikation. Sedan 

genomfördes även samtal med personer från målgruppen med syftet att diskutera olika 

problem och lösningar. Samtalens upplägg kan jämföras med en ostrukturerad intervjumetod. 

Enligt Blomkvist och Hallin (2015) är en ostrukturerad intervjumetod bra i början av en 

process då man vill utforska problembilden och få en bredare uppfattning av området i fråga. 

Det skickades även ut en enkät för att nå ut till fler personer. Enligt Blomkvist och Hallin 

(2015) passar det bra att skicka enkäter om man vill göra en kvantitativ studie och få generella 

svar på de frågor som ställs. Detta är något som jag tror kommer att vara viktigt då det är 

viktigt ha en överblick av vad som är intressant för målgruppen. Blomkvist och Hallin (2015) 

skriver även att om det utlovas någon form av belöning till de som svarar bidrar det med ökat 

deltagande. Att ha ett belöningssystem är något som jag skulle kunna använda mig av, jag är 

dock lite kritiskt till att det fungerar. De personer som involverades i projektet behandlades 

etiskt och det accepterades ifall någon inte ville delta eller önskade vara anonym.  

 

Det har även genomförts fältstudier där olika sorters entréer undersökts med syftet att 

upptäcka problemområden och få inspiration. Skisser i 2d och 3d togs även fram både digitalt 

och analogt med hjälp av olika verktyg. Syftet med skisser är utvecklandet av nya idéer och 
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koncept. Skisserna gick i ett senare skede över till ett modellbygge för att rumsligheten 

tydligare skulle bli visualiserad. 

 

Under hela arbetet bokades det även in avstämningar med kommunen, med anledning att 

arbete nära kunden är viktigt. Detta är för att kunden då känner sig mer delaktig och detta 

leder till att den förhoppningsvis känner igen sig i slutresultatet. Om det sker utvärderingar 

med kunden bidrar även detta med viktigt feedback. Under hela projektet fördes loggbok över 

processen som inkluderade bland annat protokoll från möten och egna reflektioner. Syftet 

med detta är att kunna gå tillbaka under projektets gång och se vad som har gjorts. I nästa 

kapitel går det att läsa mer om själva utförandet av de olika aktiviteterna och metoder som 

använts. 
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3 Genomförande 

________________________________________________________ 

3.1 Planering 

Innan projektet startade togs det fram en planering och det var i syfte för att kunna arbeta 

strukturerat och veta vad som ska göras. Enligt Clarksson och Eckert (2005) bör 

designprocessen vara skräddarsydd efter produkten, designerns kompetens och användarens 

aspirationer. Med tanke på vad Clarksson och Eckert skriver är schemat därav flexibelt då det 

är svårt att förutse vad som händer. Schemat i övrigt gick att jämföras med ett Gantt-schema 

vilket är en planeringsmetod där olika aktiviteter skriv in på en tidslinje. Tidslinjen kan sträcka 

sig över olika långt tid, i detta projekt sträcker den sig över 13 veckor. Se figur 3. 

 

Figur 3, Schema.  
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3.2 Förvaltningshuset 

Under projektet fördes det samtal med personer som arbetar på förvaltningshuset om vad deras 

uppgifter är. De har även gjort en inventering på vad som finns i den nuvarande entrén. Samtal 

genomfördes med Karl Bergström, kundkommunikatör och som arbetar i förvaltningshusets 

kundtjänst, och arbetar därav i receptionen. Samtal genomfördes även med Elin Byström, 

planarkitekt och Emma Olofsson, planingenjör.  

Syftet med att det fördes samtal med Karl var för att han som tidigare nämnts arbetar i 

receptionen som är placerad i förvaltningshuset entré. Samtalet resulterade i kunskap om vilka 

frågor och funderingar som var vanligast bland invånarna. Enligt Karl var det generellt vanligast 

med bygglovsfrågor, klagomål på gatu- och parkdrift, frågor om bostadsförtur, 

bostadsanpassning, färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Samtalen resulterade 

även i vetskapen om hur många besökare som vistas i entrén på samma gång. Enligt Karl så är 

det som mest 10 personer på plats samtidigt, detta innebär att det åtminstone behövs 10 

sittplatser, eventuellt fler för att det ska finns en viss marginal. 

Syftet med att det fördes samtal med Elin Byström och Emma Olofsson var att få en klarare 

bild av vad en detaljplan är. Dessa två har också förvaltningshuset som arbetsplats vilket 

innebär att det kan berätta ifall det är något som de känner skulle behöva ändras. Samtalet 

resulterade i vetskapen om att en detaljplan är ett dokument med en karta över det område som 

berörs, det går att läsa om till exempel planerat utförande, när det ska utföras och vilka visioner 

som finns. Enligt Elin och Emma var den nuvarande entré väldigt tråkig och inte särskilt modern 

och fräsch. Samtalen resulterade även i kunskap om att det brukar vara cirka 4-5 detaljplaner 

uppe på samma gång, som mest har det varit 10 stycken men detta var väldigt ovanligt. 

Det gjordes även en inventering av vad som fanns i den nuvarande entrén med syftet att ta reda 

på vad som var nödvändigt och vad som inte är det i en entré. I entrén fanns en rad olika saker 

så som skalmodeller, soffor, bord, stolar, roll-ups, tv-skärmar mm. Se figur 4. Efter diskussion 

med Karl visade det sig att allt inte var nödvändigt.  
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Figur 4, Bild på några av det saker som finns i entrén. 

Inventeringen resulterade i en lista med saker som var nödvändiga i entré. Det nödvändiga var:  

 Sittplatser åt minst 10 personer. 

 En yta där arbetare ifrån bygglov kan ta emot besökare som vill ha rådgivning under 

torsdagar. 

 Samtalsbord åt besökare som är på rådgivning. 

 En yta där skalmodeller av områden kan stå. 

 En receptionsdisk. 

 Yta där detaljplaner visas. 

 Brandsläckare. 

 Hjärtstartare. 

Denna lista gjordes för att minska risken att något skulle glömmas bort i framtagandet av 

koncept. För en mer detaljerad lista se bilaga 1a, 1b och 1c. 
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Nedan i figur 5, visas en planritning på entrén där den inplanerade receptionsdisken var utritat. 

Detta var med syfte att veta vilka mått som entrén hade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 

5, 

Planritning över entrén. 
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3.3 Invånare/besökare 

För att ta reda på vad besökarna och invånarna i Gävle hade för åsikter genomfördes det samtal, 

en enkätstudie och sen observerades även entrén i förvaltningshuset.  

Samtal genomfördes med Mac Nyberg, arkitekt på Maxim Arkitekter AB i Gävle. Mac kommer 

ofta i kontakt med detaljplaner i sitt yrke. Syftet med att det samtalades med Mac Nyberg var 

för att han arbetar som arkitekt och ofta använder sig av detaljplaner. Det som var intressant 

var att se hur han tog del av detaljplaner och hur han uppfattade den nuvarande entrén. Samtalet 

med Mac resulterade i vetskapen om att arkitekter inte hämtar sina detaljplaner fysiskt i 

förvaltningshuset utan hämtar ner dem från internet eller får dem skickade till sig via mail. 

Enligt Mac var den nuvarande entrén inte särskilt välkomnande och den upplevdes kal. I entrén 

finns en tv-skärm där Samhällsbyggnad visar allmän information och olika projekt, det här 

tyckte han var en bra sak att ha med i entrén då det finns något att titta på medan möten 

inväntades. Det som var mindre bra med skärmen var att det var dålig kvalité och den flimrade 

även mycket.   

Enkäten i enkätstudien bestod av 8 stycken frågor som löd: 

 Är du man eller kvinna? 

 Hur gammal är du? 

 Hur många gånger har du besökt förvaltningshuset i Gävle? 

 Hur tycker du att den nuvarande entrén fungerar? 

 Vilken typ av information skulle du enkelt vilja ta del av i samband med en ny entré? 

 Hur tar du enklast in information? 

 Hur tycker du att en bra entré ska vara? 

 Vad är Gävle för dig? 

Syftet med att det genomfördes en enkät var för att det är ett enkelt sätt att nå ut till en större 

mängd människor vilket jag tyckte var viktigt i mitt projekt då målgruppen var bred. Ett annat 

syfte med enkäten var att ta reda på hur en entré vill upplevas och vilken typ av information 

besökare vill kunna ta del av. Med enkäten fanns det även ett syfte att få fram olika värdeord 

och en känsla för vad Gävle är som stad. 

Enkäten skickades ut via sociala medier till 25 personer som varierade i åldrar och kön. Åtta 

personer svarade på enkäten. Av de som svarade var 75% män och 25% kvinnor. Se Figur 6. 
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Figur 6, Kön och ålder på de som deltog i enkäten. 

Trots få svar var enkäten givande. En sak som var intressant var att se vilken information, som 

tillhandahölls av Samhällsbyggnad, som folk var mest intresserad av. De som deltog fick ange 

flera saker som de var intresserade av. Detaljplaner var mest populärt och hela 5 personer ville 

kunna ta del av dem. Bygglov var också populärt och det kändes som att bygglov borde få ta 

mer plats i entrén än vad de gör i nuläget. Det var även intressant att information om gatu- och 

parkdrift, bostadsförtur och parkeringstillstånd delgavs. Se figur 7. 

 

Figur 7, Tabell över vilken information som är intressant. 

Enkäten resulterade även i viss kunskap om hur Gävle uppfattas. På fråga nummer 8 som löd 

”Vad är Gävle för dig” så svarade en person ”En härlig stad som gillar sport! Stadsparken är 

fantastisk, den borde tas tillvara på mer”. Detta svar berättade en del om Gävle som stad, 

stadsparken och resten av staden uppfattas grönskande och invånarna är bortskämd med natur. 
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Denna natur och dess former skulle kunna tillämpas i formspråket med hjälp av mjuka 

organiska former. 

För att deltagandet i enkäten skulle ökat hade jag enligt Ejlertsson (2014) kunnat 

använda mig av yttre motivation. Detta innebär att den som gör enkäten erhåller 

någon form av ersättning eller att deltagaren gör den av sympati för den som skickar 

ut den. Frågan är dock om jag hade fått bättre svar, enligt mig så kan det finnas en 

risk för att det blir kvantitet istället för kvalitét. För att se hela sammanställningen 

av enkäten se bilaga 2. 

Observationer genomförde i förvaltningshuset i syfte att undersöka vilka som besökte 

Samhällsbyggnad. Observationer gjordes 4 gånger och varje observation pågick i ungefär 1,5 

timmar totalt. En av dagarna fördes det statistik på ålder och kön. Se figur 8. 

 

Figur 8, Tabell på besökare under 1 timme. 
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3.4 Tillgänglighet 

För att ta reda på mer om tillgänglighet och vad som krävs i en offentlig miljö fördes det samtal 

med Sören Norman, tillgänglighetssamordnare på Gävle kommun. Det gjordes även en 

fältstudie där rullstolar testades och i samband med det även en undersökning av entréer. De 

studerades även litteratur för att ta reda på vilka mått som gäller för att till exempel en rullstol 

ska kunna ta sig fram. Dessa saker gjordes för att skapa en medvetenhet till vad det innebär att 

ha ett handikapp på en offentlig plats. Med hjälp av att tillgängligheten undersöks arbetas det 

även med design för alla. För att arbetet ska mynna ut i en entré där alla kan vistas är dessa 

studier väldigt viktiga. 

Syfte med att det genomfördes samtal med Sören Norman, var för att han själv har en 

synnedsättning och har stor kunskap inom området tillgänglighet. 

Samtalet med Sören handlade om hur olika problemområden kan lösas och även var problem 

kan uppstå. Enligt Synskadades Riksförbund, SRF (2002) finns det två typer av 

synnedsättningar, de som har svag syn och de som är blinda. Personer med svag syn behöver 

kontrastfärger att följa och blinda behöver någon form av ledstråk. Ett ledstråk brukar oftast 

bestå av någon ojämnhet i marken eller golvet vilket en blind kan följa med sin blindkäpp, en 

vägg kan även den fungera som ett ledstråk. Dessa saker var något även Sören nämnde, då han 

själv är blind tyckte han att ledstråk var otroligt viktigt. Det talades även om hur en person med 

synnedsättning tar del av en detaljplan och det visade sig att det inte gick i nuläget. Som det var 

nu behövde Sören kontakta den som har tagit fram detaljplanen och för att göra det var han 

tvungen att ta reda på vem det var. Enligt Sören upplevdes det besvärligt om han bara ville veta 

lite om vad som var på gång i ett visst område. Sören nämnde att ljud skulle kunna vara ett 

verktyg för att kortfattat delge vad en detaljplan handlar om, även att den som lyssnar får ett 

nummer att ringa om den önskar mer information. Samtalet resulterade även i vetskapen om att 

röststyrning kan användas för att navigera runt bland information så att den med synnedsättning 

inte behöver känna sig beroende av andra. 

 

Det undersöktes vilka mått som till exempel krävdes för att en person i rullstol skulle kunna ta 

sig fram detta med syfte att det skulle underlätta senare vid framtagning av koncept, så att 

slutresultatet landar i något som anammar design för alla. Se figur 9. 
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Figur 9, Bild på mått från Bodin (2015) 

Det genomfördes även fältstudier där det testades rullstolar i olika miljöer med syfte att ta reda 

på vilka problemområden som fanns i nuläget. Rullstolarna testades i olika entréer runt om i 

Gävle. Se figur 10. De testades även i andra miljöer och inte bara i entréer då det kändes viktigt 

att få en helhetssyn av hur det är att vara rullstolsburen.  

Fältstudierna resulterade i att problemområden upptäcktes. De problemområden som 

upptäcktes var ingångar till byggnader. Där förekom det problem med att ta sig in då trösklar 

eller kanter ställde till det. Väl inne i entrén uppstod problem med att ta sig fram då det var 

trångt på vissa ställen. Enligt Bodin (2015) ska gångar vara 1,4 meter breda eftersom det behövs 

ifall en gående ska kunna möta en rullstolsburen. Det ska vara 1,6 meter brett om två 

rullstolsburna ska kunna mötas. Smalare passager som dörrar bör vara 90-100 cm. Ett annat 

viktigt problemområde som märktes av var placeringen av viss information. Exempel på detta 

var broschyrer som inte gick att ta del av då de var placerade för högt upp. Detta bidrog till att 

den rullstolsburna behövde be om hjälp. Placeringen av information bör därför finnas på olika 

höjder så att alla enkelt kan ta del av den. 
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Figur 10, Bilder från testning av rullstol. 

Syftet med att undersökningen av entréer genomfördes i samband med fältstudien var för att 

belysa problemområdena som till exempel höga kanter och trånga passager som kan uppstå. 

Undersökningen av entréer resulterade i nya idéer och inspiration till hur information skulle 

kunna visas och även hur andra arbetar med tillgänglighet. Undersökningen resulterade även i 

idéer om samtalsrum som senare var till stor nytta. Det resulterade även i att en idé om projektor 

för att visa nyheter och projekt väcktes. Detta resultat berodde på att dessa saker förkom på 

några av det platser som besöktes.  
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3.5 Konceptframtagning  

Under projektet har idégenereringen gått ut på att skissa 2-dimensionellt och 3-dimensionellt, 

det arbetades med att ta fram olika koncept för att sedan ställa dessa mot varandra. Enligt Cross 

(2008) har oerfarna designer en tendens att tidigt fastna vid ett visst koncept och får därav svårt 

att släppa det. Enligt mig själv så är det större chans att undvika det som Cross skriver om, och 

därmed undviker att hämma kreativitet, genom att skissa på flera olika koncept. 

I början av skissfasen var skisserna enklare och togs fram med papper och penna. Det framkom 

en idé om skärmväggar där detaljplanerna skulle visas. Detta för att väggytan med 

detaljplanerna skulle försvinna vid ombyggnationen. Väggytan som skulle krävas för att visa 

detaljplanerna på samma sätt som Samhällsbyggnad tidigare gjort kommer inte att finnas kvar. 

De första skisserna på skärmväggar gick ut på att testa olika former. Se figur 11.  Detaljplanerna 

i nuläget kräver stora väggytor därav väcktes det en tanke om att skärmväggarna skulle vara 

digitala med pekskärm. Detta för att det inte skulle krävas lika många, utan att besökaren själv 

söker på det den letar efter. Om skärmväggen är digital så kan även ljud och röststyrning 

användas vilket skulle vara väldigt bra för synskadade. Skärmväggarna har olika höjd på 

skärmarna för att alla ska kunna nå upp till skärmen och söka. 

 

Figur 11, Först enklare skisser på skärmväggar. 
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Arbetet gick vidare i skissande av koncept. Under framtagandet av koncept arbetades det med 

planlösningen och listan på de nödvändiga sakerna användes här. Planlösningen som koncepten 

förhöll sig till var flexibel och det enda som redan var bestämt var placeringen av 

receptionsdisken. Se figur 12. När utformningen av ett koncept var bestämt så togs det fram en 

3-dimensionell bild över konceptet, detta för att skapa en tydlighet jämtemot kommunen över 

hur de olika koncepten såg ut. Detta gjordes även så att en diskussion kunde föras kring bilderna 

på koncepten. 

 

Figur 12, Bild över planerad placering av reception. 

I koncept nummer 1 arbetades det med att föra samman receptionsdisken samt bygglovs 

informationsdisk för bygglovsfrågor. Det var placerat i samband med sittplatserna för att 

besökarna ska sitta och vänta i anslutning till de båda informationsdiskarna. I det här konceptet 

var utställningsdelen med detaljplaner och annan information samlade på en och samma plats 

för att minska förvirring. Det placerades även ut tre stycken skärmväggar i entrén för att flera 

besökare ska kunna söka efter information samtidigt. Det fanns även en projektor och skärm 

där det kan visas olika projekt. Se figur 13. 

Ingång 
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Figur 13, Koncept nummer 1.  

I koncept nummer 2 har receptionsdisken och bygglovsdisk istället kommit längre ifrån 

varandra för att besökare lättare skulle kunna skilja på vilken informationsdisk som var vilken. 

Utställningen av detaljplaner och information var i det här konceptet mer utspritt då det finns 

en tanke om att besökarna lägger märke till detaljplanerna på ett annat sett. Se figur 14.  

 

Figur 14, Koncept nummer 2. 

I koncept nummer 3 blev det en mer öppen planlösning med större fria golvytor, detta för att 

det skulle underlätta framkomsten i entrén. I detta koncept var bygglovs informationsdisk, 

detaljplaner och annan information tillsammans då bygglov lockar många besökare. Om 

besökarna vistas vid bygglov blir det att det automatiskt börjar kolla på utställningen. Även i 

detta koncept fanns det en projektor där projekt visas. Se figur 15. 

Ingång 

Ingång 

Skärm 
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Figur 15, Koncept nummer 3. 

En utvärdering av de tre olika koncepten tillsammans med kommunen resulterade i att arbetet 

skulle fortsätta i att kombinera de olika koncepten och den gjordes tillsammans med Elisabet 

Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad. I samtliga koncept finns det stolar där besökare 

kan få rådgivning vilket var bra, det var dock önskvärt att rådgivningen skulle kunna ske mer 

privat. Detta resulterade i vidare arbete med någon form av samtalsrum eller avskärmning kring 

borden. 

Att bygglov skulle få en stationär informationsdisk var populärt men det fanns dock synpunkter 

på att det skulle kunna vara svårt att urskilja vilken disk som var vilken. Vi diskuterade fram 

att det skulle kunna lösas om bygglovs informationsdisk var betydligt mindre än receptionen. 

En stor disk samt skyltning skulle förhoppningsvis få besökare att förstå att det var 

receptionsdisken.  

Under utvärderingen av koncepten diskuterades även hur många skärmväggar som skulle 

krävas. Diskussionen resulterade i att arbetet skulle fortsätta med en skärmvägg som 

utgångspunkt.  

Kommunen hade synpunkter på att de vill ha en fri passage framför dubbeldörren vid 

receptionsdisken. Anledningen till detta var att det ibland var stora föreläsningar och många 

personer som var i rörelse där. Detta resulterade i vetskap om att det var viktigt att ha fria ytor 

mellan receptionsdisken och fönsterpartiet. 

Efter utvärderingen av koncepten fortsatte arbetet och i det här läget var utvecklingen av ett 

slutligt koncept på gång.  

Ingång

g 

 

Ingång 

Projektor

g 

 

Ingång 



21 
 

Arbetet med det slutliga konceptet började på samma sätt som de andra, med planlösningen 

som utgångspunkt. Nu fanns vetskapen om att det i planlösningen skulle få plats någon form av 

avskärmning kring borden. Det skissades vidare på avskärmningar och samtalsrum till slut 

fanns det två alternativ.  

Alternativ 1 var ett förslag där besökaren satt i bås när det var på rådgivning, båsen skulle vara 

i något mjukt ljudabsorberande material. Detta för att de som pratar inte ska störas av andra 

utan ska kunna koncentrera sig på sitt. Vägarna till båsen var höga och även det på grund av att 

det ska bli mer privat och ostört. Se figur 16. 

 

Figur 16, Skiss över samtalsbås. 

Alternativ 2 resulterade i glasrum. Denna lösning var något som upptäcktes i samband med 

undersökningen av entréer då en bank som besöktes hade sådana. Glasrummen är bra på det 

sättet att de som pratar sitter omsluten vilket bidrar till att samtalen kommer att kännas mer 

privata. Se figur 17. 

 

Figur 17, Skiss över glasrum. 
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Det fördes en diskussion med Samhällsbyggnad och de ville visa upp att de gärna gav besökare 

tid och agerade rådgivare. I fallet med glasrum syntes det att Samhällsbyggnad satt ner med 

invånarna och gav det den uppmärksamhet som behövs beslutade jag att glasrummen var det 

bästa alternativet. Alternativet med glasrum bidrog även till en öppenhet. Glasrummen är också 

bättre ur en säkerhetssynpunkt då alla kan se vad som händer i rummet. 

Under utvärderingen av de 3 första koncepten framgick det att ytan mellan receptionsdisken 

och fönsterpartiet behövde vara fri från saker. Med det i åtanke beslutades det att utställningen 

av detaljplaner och annan information skulle placeras tillsammans med bygglovsdelen i högra 

sidan av entrén.  

Arbetet med skärmväggar fortsatte och istället för flera stycken var det beslutat att det skulle 

vara en skärmvägg. Detta med anledning att det är ont om utrymme då samtalsrummen tillkom. 

Då det inte är många människor i entrén samtidigt borde även en skärm vara tillräcklig. Skisser 

på olika förslag tillkom och då det bara var en skärmvägg som behövdes skulle det vara 2 

skärmar i olika höjder så att ingen ska bli exkluderad. Skärmväggarna med nummer 1 och 2 var 

väldigt enkla i formen. Se figur 18. 

 

Figur 18, Skisser på skärmväggar. 
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Skärmvägg nummer 3 har ett flertal fack i mitten där det skulle finns papperskopior av 

detaljplaner ifall någon vill sätta sig ner och fördjupa sig i den. Dessa fack är något som kommer 

att vara på väggen då det inte finns så mycket annan plats och sen så är det bra om allt är samlat 

på samma ställe. I skissandet av vägg nummer 4 tillkom ett mellanrum mellan den lägre 

skärmen och golvet. Mellanrummets funktion var att om besökare i rullstol vill integrera med 

skärmen kan de åka ända fram till skärmen. Formerna på skärmvägg 1-4 upplevdes under 

skissandet aningen tunga troligtvivs på grund av att de var kantiga och hårda. Skissande 

fortsatte i mjuka mer naturliga former och efter ett tag beslutade jag att arbeta vidare med 

nummer 8. Detta för att den uppfyllde 2 viktiga saker, att den har 2 olika höjder på skärmarna 

och att det skulle finnas plats att ha fack till papperskopior av detaljplanerna. Framtagandet av 

skärmväggen fortsatte i CAD, där även hörlurar och högtalare adderades till väggen. 

Skärmväggen och delen där bygglov håller till var i detta stadium bestämda och det placerades 

ut i planritningen. Nu återstod det att ta fram någon form av yta där besökare kan sitta då detta 

var en av det saker som behövdes. Ytan ska även gärna passa in rent formspråksmässigt.  

Efter att sofforna var klara så placerades allt ut i planlösningen. Det var viktigt nu att jag tog 

hänsyn till de olika kraven så som att passagen mellan receptionsdisken och fönstret inte var 

blockerat. Se figur 19. 

 

Figur 19, slutlig placering i entrén. 

3.6 Modellbygge 
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Efter att placeringen av de olika delarna var bestämda började bygget av en modell i skala 1:50. 

Skalmodellen gjordes eftersom det är ett bra verktyg när det kommer till att visa rumsligheter. 

Enligt Kajsa Hedling på Ah modeller vilket är ett företag i Gävle som tillverkar skalmodeller 

är helvita modeller bäst, detta med tanke på att rumsligheten uppfattas bättre och ögonen dras 

inte mot någon speciell del. I och med att Kajsa har 30 års erfarenhet av modellbygge och 

föredrog helvita modeller bestämde jag mig för att låta min modell vara det. 

Modellen byggdes i MDF vilket är ett spånskivsmaterial. Anledning till detta var att alla delar 

kunde laserskäras och under tiden det gjordes kunde andra saker göras. Till laserskäraren togs 

det fram ritningar i datorprogrammet Illustrator som skulle skäras ut. Se figur 20.  

 

Figur 20, Bild på delar som skars ut. 

Samtliga bitar limmades på plats på en skiva som kommer bli golvet i entrén. Se figur 21. 

Mindre rum i entrén målades separat och limmades fast vid ett senare tillfälle. 

 

Figur 21, Väggarna har limmats på golvet. 

Modellen målades mattvit eftersom det matta i färgen gör att eventuella ojämnheter inte syns 

lika mycket. Se figur 22. 
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Figur 22, Första lagret färg är på plats. 

Mellan målningarna spacklades det för att glipor mellan bitarna skulle försvinna. Detta då det 

är svårt att få det helt tätt när delarna limmas ihop och för att färgen inte ska sjunka in. Se figur 

23. 

 

Figur 23, Spackling mellan målning 

 

 

 

 

Samtalsrummen som i verkligheten är gjorda av glas var i modellen istället gjorda i plexiglas 

som laserskars ut. Dörrhandtagen och karmar graverades även in i plexiglaset. Se figur 24. 
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Figur 24, Samtalsrummen är utskurna och färdiglimmade. 

Inredningen till skissmodellen arbetades också fram, och de tillverkades i Cibatool eftersom det 

är ett material som var enkelt att arbeta i. Se figur 25. 

 

Figur 25, Framtagande av sittmöbler och andra objekt. 

 

Framtagningen av mindre rum gjordes. Dessa gjordes inte i laserskäraren då en av väggarna var 

rundade vilket laserskäraren inte klarar av. Se figur 26. 
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Figur 26, Mindre rum som ligger i anslutning med receptionsdisken. 

Efter att alla bitar är framtagna började arbetet med att placera ut dem. Nu återstår arbetet med 

att få till detaljerna och ytorna. Se figur 27. 

 

Figur 27, Skalmodellen börjar ta form. 
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Modellbygget resulterade i en helvit modell. Modellen är i skala 1:50 och är över hela entrén 

till förvaltningshuset. Se figur 28. 

 

Figur 28, Resultatet av modellbygget. 
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4 Resultat 

________________________________________________________ 

4.1 Konceptet 

Arbetet resulterade i ett koncept bestående av 3 delar. Dessa delar var en skärmvägg, en 

receptionsdel med sittplatser och en del åt bygglov med samtalsrum. Entrén är öppen och luftig 

för en ökad god framkomst. Se figur 29. 

 

Figur 29, Renderad bild på entrén. 
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4.2 Skärmväggen 

Skissandet av skärmväggar resulterade till slut i en skärmvägg där det fanns 2 stycken 

pekskärmar i olika höjder. Det finns plats åt 12 stycken olika papperskopior av detaljplaner. 

Anledningen till att det är många fack är för att det ska vara en god marginal utifall det skulle 

var ovanligt många detaljplaner. Se figur 30. 

 

Figur 30, Resultat av skärmvägg. 

Skärmväggens placering är mittemot bygglovsinformationsdisken. Skärmen buktar inåt mot 

fönstret vilket det finns flera anledningar till. I och med att skärmväggen buktar inåt tar den 

mindre plats och delarna där pekskärmarna sitter på tillåts vara bredare. Som besökare blir det 

inte heller att den står i vägen utan den som integrerar med skärmen hamnar närmare fönstret 

och längre från gången. Skärmväggens placering valdes även för att jag ville integrera den med 

väggen och stolpen för att det verkligen känns som att den är en del av rummet, men även för 

att väggen ska bli stabilare. Se figur 31. 

 

Figur 31, Skärmvägg ovanifrån. 
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Under pekskärmen som är lägre placerad är det ett mellanrum på 70 cm för att en rullstolsburen 

person ska kunna komma in nära på skärmen. Den högst belägna detaljplanen är placerad 135 

cm ovanför marken vilket enligt Arkitekten handbok (2015) ska räcka för att en rullstolsburen 

person ska kunna nå upp. Se figur 32 respektive 33. 

 

Figur 32, Ritning över skärmväggen. 
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Figur 33, Rullstolsburen person använder skärmväggen. 

Det två pekskärmana har ett varsitt par hörlurar för att den som vill eller behöver kan lyssna på 

informationen istället för att läsa själv. Hörlurarna har en mikrofon för att den som använder de 

kan ge kommandon till skärmväggen och kan använda sig av röststyrning. Se figur 33. 

 

Figur 33, Person med synnedsättning använder röststyrning. 

Det går att ha på sig hörlurarna och samtidigt integrera med pekskärmen ut ifall man önskar 

det.  
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4.3 Bygglovsdel 

Samtalsrummen blev placerade vid samma vägg som toaletten. Toalett har även gjorts om för 

att den ska vara tillgänglighetsanpassad. Enligt Bodin (2015) behöver toaletten vara minst 2,2 

m gånger 2,2 m för att rullstolar ska få plats och kunna svänga runt. Detta är något jag har haft 

hänseende till. Se figur 35. 

 

Figur 35, Renderad bild på hur bygglovs del ser ut. 

Samtalsrummen jag har tagit fram är 2,38 m gånger 2,2 m. Anledningen till det är att alla ska 

kunna känna att de kan få rådgivning och kunna prata ostört. I Bodin (2015) skrivs det även att 

passager helst ska vara 90-100 cm breda. Se figur 36. Av denna anledning har samtliga dörrar 

en bredd på 100 cm. Bygglovs informationsdisk är placerad i samband med samtalsrummen då 

det är de som kommer att bruka dem. Se figur 37. 

 

Figur 36, Mått på samtalsrum och toalett. 
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Figur 37, Samtalsrum. 

Informationsdisken till bygglov har en nedsjunkning på större delen av avlastningsytan. Se figur 

38. 

 

Figur 38, Bygglovs informationsdisk. 
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Ritningen tog fram i samband med datormodelleringen och höjden på informationsdisken är 

120 cm respektive 80 cm, detta för att kortare personer eller rullstolsburna ska nå upp. Se 

figur 39. 

 

 

Figur 39, Ritning i cm över bygglovs informationsdisk. 
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4.4 Reception 

Delen där receptionsdisken är placerad är enligt den planritning som gavs i början av projektet. 

Receptionsdisken har mjuka organiska former. Detta för att helheten är viktig och då 

bygglovsdisk och skärmväggen har mjuka former bör då också receptionsdisken ha det. Från 

ingången går det ett ledstråk till receptionsdisken för att underlätta för besökare med 

synnedsättning. Se figur 40. 

 

Figur 40, Ledstråk som visar vägen till receptionen. 

Sofforna är avsatta för 3 personer och i entrén kommer det att finnas 4 stycken. Detta innebär 

att det kommer att finnas plats för 12 personer att sitta samtidigt vilket kommer att räcka. Se 

figur 41. 

 

Figur 41, Sittplatser. 
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Mellan receptionsdisken och sofforna vid fönstret är det gott om plats och det står inget i vägen, 

detta av anledning till att det ibland är många människor som ska komma fram när kommunen 

till exempel har föreläsningar. Se figur 42 samt 43. 

 

Figur 42, Receptionsdisk och sittplatser ovanifrån. 

 

Figur 43, Passagen från en annan vinkel. 
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Receptionsdisken är precis som bygglovs informationsdisk höjdanpassad och samma höjdmått 

gäller även här. Se figur 44.  

 

Figur 44, Ritning i cm över receptionsdisk. 
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5 Reflektion 

________________________________________________________ 

Processen under detta examensarbete har varit intressant och väldigt givande, arbetet med 

rumsligheter var väldigt nytt. Jag har arbetat med ett område som skiljer sig en del ifrån den 

klassiska produktdesignen vilket jag tycker har varit väldigt spännande och roligt. I och med 

att jag har arbetat med en offentlig plats så har det under projektet arbetats fram lösningar som 

främjar att människor inkluderas. Detta minskar även utanförskap som annars kan uppstå i det 

offentliga rummet. 

I början av projektet gjorde jag en planering, vilket jag relativt snabbt halkade efter på. Jag har 

dock med hjälp av planeringen fått koll på vad det är som behöver göras och tack vare det lyckas 

arbeta ikapp. 

Under det tidiga stadiet av min designprocess gjorde jag under ett tillfälle en enkätundersökning 

vilket var givande på många sätt och vis. Däremot var syftet med enkäten att jag skulle nå ut 

till ett större antal personer, detta var något som jag inte riktigt lyckades med. I och med att 

enbart 8 personer svarade så var det extra viktigt att jag beaktade det svar jag fick. Det hade ju 

alltid gått att göra om enkäten och möjligtvis öka deltagandet med någon form av 

belöningssystem. Anledningen till att detta inte gjordes var för att jag anser att svaren då blir 

mindre kvalitativa, då personer egentligen inte har något intresse för undersökningen utan gör 

det för att det tjänar något på det.   

Något som jag tycker har gått väldigt bra och var givande var det olika samtalen som fördes då 

jag tycker att jag fick ut väldigt mycket av det som var direkt användbart i designarbetet. Under 

samtalen med Sören Norman så fick jag till exempel stora insikter i hur det var att vara blind 

och vilka svårigheter som fanns och jag tog även del av hjälpmedel som han ansåg vara bra. 

Samtalen med de som arbetade var också väldigt viktiga då jag även hade tillfälle att visa mitt 

arbete och få feedback. Det var många gånger tack vare samtalen som jag kunde ta mig vidare 

i arbetet. 

Jag har under hela min process arbetat väldigt nära kunden och ofta haft avstämningar med 

kommunen vilket har varit mycket givande. Mina avstämningar har varit tillsammans med 

Elisabet Jonsson och vi har suttit ner för att diskuterat det olika koncept och idéer som tagits 

fram. Jag känner att kunskapen man får när man sitter och utvärderar med kunden är ovärderlig. 
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En lärdom jag har fått ifrån detta är att regelbundna möten med kunden motiverar en själv mer, 

då man vill komma med nya tankar till varje möte. 

Jag tycker att arbetet med min modell har gått väldigt bra och jag tar med mig att laserskäraren 

är ett otroligt bra redskap vid framtagning av modeller.  
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6 Slutsatser 

________________________________________________________ 

Målen med mitt examensarbete var att skapa ett genomarbetat koncept på en ny entré 

där kommunikationen ökar och där besökarna enkelt kan ta del av viktigt information,. 

Jag hade även som mål att fram en produkt där fokus är att delge detaljplaner och annan 

information. Det som är nödvändigt i entrén finns med i det nya konceptet och arbetet 

med vad som ska placeras var är väl utfört enligt den feedback jag fått.  

 

Det har tagits fram en skärmvägg som är grundat i ett Design för alla-tänk vilket har 

varit viktigt då den är placerad i en offentlig plats.  Skärmväggen erbjuder flera olika 

sätt att ta in information på, detta bidrar i att alla kan hitta ett sätt som passar dem bäst. 

Enligt mig blir det enklare att ta in information om de får göras på det sättet som är 

bekvämt för en. 

 

Helheten i konceptet kommer det behövas arbeta vidare på, med detta innebär att 

materialval till exempel behöver ses över. Det behöver även funderas på hur 

ljussättning ska vara och om det ska placeras växter i entrén. I framtida utveckling av 

entrén behöver det även arbetas vidare med skärmväggen och dess funktioner. I arbetet 

med skärmväggen är det främst fokus på teknologin med röststyrning och hur layouten 

kommer att se ut. Det skulle även kunna arbetas vidare med någon form av avisering 

ut mot gatan då jag tror att det kunde vara ett sätt att visas sig mer på. Projektor är något 

som har funnits med i några koncept och jag skulle även behöva utforska mer om var 

den skulle kunna placeras och i så fall vad som ska visas på den. 
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 Bilagor 

________________________________________________________ 

Bilaga 1a, Sammanställning av vad som finns i entré i dagsläget. 
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Bilaga 1b, Sammanställning av vad som finns i entré i dagsläget 
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Bilaga 1c, Sammanställning av vad som finns i entré i dagsläget 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Bilaga 2, Sammanställning av enkätresultat. 

 

 


