DESIGNFÖRSLAG

Första idéer

form av lång (uppstyckad) display som visar hållplatserna i dess fak-

information som krävs. -Ta spårvagn nummer 2 till Buketten, -Spårvagn

tiska ordning. Symbolerna släcks ner efter hand för att visa vilka håll

AVSLUTNING

Ett problem har sällan en lösning. När detta projekt genomfördes

till Buketten inkommer om fem minuter etc.

plateser som ligger framåt och vilka som är passerade. Tanken är att

Projektet utfördes som mitt slutgilltiga examensarbete från Indus-

hade jag flera idéer och genomfick flera faser när jag prövade idéer
utifrån olika förutsättningar. Funktionslistan var en god hjälp för att inte

resenären ska få en visuell översikt samt kunna slappna av om nu ens

tappa fokus.

hållplats ligger långt fram. Pilen visar riktning.

tridesignutbildning vid Lunds Universitet i år 2008. Då jag arbetade
med projektet fokuserade jag på en ny spårvagnslinje i Malmö ca
2020, men nu när jag presenterar det som tävlingsbidrag har jag valt

Scaniabadet

Nyhamnen

Tram to Nyhamnen is dealyed
due to an accident..
Extra buses will arrive in 15 minutes.

En god resa

Dockan

Ubåtshallen

Mässan

Turning Torso

att välja ut de bitar som representerar relevant analys och slutgiltigt

Scaniabadet

förslag. Som jag ser det kan mitt projekt ses som ett färdigt avslutat
designförslag eller som en guide för hur kognitiva funktionshinder kan

En hjälpande hand

Riktning

Av:Emma Lööf 2008

Intro

Formmässiga fördelar

I analysfasen underströk jag vikten av att inkludera och att inte gen-

-Projektet har som sagt haft högst fokus på information och tankev-

eralisera. När jag kom in i idéfasen började jag förstå vad svårigheten

erksamhet, men vid formgivning av pelaren spelade även människors

med inkluderande design kan innebära. Att olika förutsättningar kan

Informationspelare/ en hjälpande hand

fysiska förutsättningar en roll.

vara så kontrasterande att det inte blir riktigt bra för någon eller i

-Ger relevant information om individuell resa just nu.

-För att tillfredställa både långa/ korta, barn, rullstolsburna och de

bästa fall en godkänd kompromiss.

-I största möjliga mån har jag försökt minska val och därmed krav på
Den fysiska “produkten“ rörde en infopelare, vars tanke var att finnas på var station.

Slutkonceptet ingår i kategorin tjänstedesign. I detta fall har resenären

Symbolerna är baserad på hypotetisk spårvagnslinje som skulle
kunna gå mellan Kvarnby och Scaniabadet i Malmö.

möjlighet att få den infomation som är individuell och relevant för
stunden. Resenären har även möjlighet att med bilders hjälp uppnå
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högre självsäkerhet. Det vill säga ett förtydligande av var i resan man
är och när det är dags att gå av.

Symboler

Ganska snart snart kom jag fram till att lösningen skulle beröra flera
sinnen, symboler och finnas till hands genomgående i resan.

-Att endast ha ett färgval bygger på att de inte ska blandas ihop
med en linje system som bygger på färger.
-Att symbolerna är föreställande byger på att de ska en igenkän-

-Lösningen består av bilder som var och en symboliserar en hållplats

ningsfaktor. Bilden har i största möjliga mån en association i form av

längs en spårvagnslinje.

ros = Rosengård, hanvsmotiv= Västra hamnen osv.

-Anledningen med symboler är att underlätta för de med läsproblem,

-I den bästa av världar har jag rensat bort reklam och ersatt med

de som är nya i en stad.

extra tydlig information för var hållplats. Namnet är stort och tydligt

-Symbolerna återkommer på spårvagnens exteriör och dess interiör i

liksaom riktningspilar samt symbol.

som använder blindkäpp, krävdes flertalet tester för att nå något som

användaren. Därmed har jag avgränsat bort betalningsalternativ

fungerade för så många som möjligt.

samt planeringsalternativ (använda automaten för att finna informa-

-Resultatet blev en form med smal kropp för att tillåta att även an-

tion för långs sikt).

vändare med rullstol skulle kunna komma så nära som möjligt. Detta

-Informationspelaren ger användaren tre möjligheter att använda

var även skälet till att den fick en bågform. Dock fick den inte sträcka

apparaten.

sig för långt ut med tanke på risken att de med synnedsättning skulle
2) Utan kort direkt tryck på de markerade resealternativ som den

gå in i den. För att minimera risken för detta tillkom en vit cirkel på

1) Lättaste nivån, med hjälp av ett kort. Kortet har information laddad

specifika pelaren erbjuder. Passerar där två bussar och en spårvagn

marken.

endast för den destination ditt användaren ska. Exempel Pelle ska

är det de som är alternativen.

-Färgen är vit för att vara extra synlig även i mörkertid.

hälsa på sin kompis Anna. Han har varit hos henne för, men är ändå

-Display är i största möjliga mån kontrastrik.

osäker. Pelle har även svårt för att läsa karta. Med hjälp av kortet

3) Bokstavering erbjuds via touch screen. Denna funktion är den enda

spelar det ingen roll var i Malmö (eller annan stad) han befinner sig.

som inte erbjuder möjlighet för blinda att navigera. Den förutsätter

Då han drar kortet vid en pelare där han befinner sig kan han få den

kan stava.
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inkluderas i designlösningar.

