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SAMMANFATTNING/ABSTRACT

Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka be-
hov och problem som existerar hos hemlösa samt 
att ta fram en lösning som underlättar för dem i 
vardagen. Eftersom hemlösa är en förhållandevis 
stor utsatt grupp i Sverige skulle deras vardag på 
många sätt kunna göras lättare.

En tydlig definiton av målgruppen är samman-
ställd för att skapa en bra utgångspunkt. Vad 
som görs för att hjälpa hemlösa och hur de upp-
fattas är också relevant och har dokumenterats. 
En sammanställning av  personers situationer har 
gjorts för att tydligt se problemen som existerar 
i deras vardag. 

Flera intressanta problem har definierats utifrån 
researchfasen där accepterande i samhället, vilja 
att bli sedd och hörd samt bristande självförtro-
ende är de främsta behoven. Second hand bu-
tikerna med sitt stora utbud av produkter gav 
också mycket inspiration.

Genomförandet resulterar i ett verksamhetsför-
slag där en värmekudde ska tillverkas av hemlösa 
för att sedan säljas och därmed spridas i samhäl-
let. Tillverkningen ska ske av utbudet i second 
hand butiker för att utnyttja en redan befintlig 
verksamhet. Tabeller, funktionsanalys, skissfas 
och enklare tester har gjorts för att kunna arbeta 
fram tydliga och väl motiverade val. Processen 
har lett  fram till den färdiga prototypen, en lös-
ning som ska underlätta för hemlösa i vardagen.

Abstract

The aim of this project is to examine the needs 
and problems that exists amongst homeless 
people and to develop a solution that will help 
them in their everyday life. Since the homeless 
are a relatively large vulnerable group i Sweden, 
their everyday lives could be made easier in 
many ways. 

A clear definition of the target group is put to-
gether to create a good starting point. What state 
and help orginazations do to help the homelss 
and the society’s view of the homeless is also 
relevant and has been documented. Four personal 
stories have been put together to desicribe cases 
of clear problems existing in everyday life. 

Several interesting problems has been defined 
from the research and acceptance in the com-
muntiy, desire to be seen and heard and a lack 
of  confidence were the main needs. Second hand 
stores also gave a lot of inspiration.  

The implementation results in a business sug-
gestion where a thermal pillow will be made by 
the homeless, then sold and spread in society. 
Supplies from second hand stores will be used 
in the manufacturing process to take advantage 
of an already existing business. Tables, functio-
nal analysis, sketches and simpler tests have been 
done to develop clear and reasoned choices. This 
process has led to the finished prototype, a solu-
tion that will make it easier for homeless people 
in their everyday life.
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Bakgrund

Det finns många utsatta världen över som behö-
ver akut hjälp med mat och vatten, boende eller 
någon form av skydd. Naturkatastrofer, konflik-
ter och fattigdom bidrar till många människors 
lidande världen över.1 Biståndsorganisationer 
hjälper katastrofdrabbade länder med exempelvis 
provisoriska bostäder för de hemlösa som mist 
sina hem. Tack vare allt hjälparbete minskar fat-
tigdomen långsamt. På 18 år har antalet lågt ut-
vecklade länder minskat med nästan hälften.2

Trots att Sverige är ett väl utvecklat land utan 
större konflikter, hotande naturkatastrofer och 
fattigdom existerar utsattheten även här. Tusen-
tals i Sverige står av många mer eller mindre 
komplicerade anledningar utan bostad.3 Hemlös-
heten ökar ständigt samtidigt som regeringen ar-
betar med olika strategier för att minska antalet 
drabbade.4

Då lågt utvecklade länder minskar och hemlöshe-
ten i Sverige ökar, är det viktigt att hjälpa utsatta 
även på hemmaplan. Just hemlösa är en grupp 
människor som lätt glöms bort i dessa tider där 
hemlösa efter katastrofen på Haiti istället får 
mycket uppmärksamhet. 

Design för hemlösa är ett intressant område att 
arbeta med eftersom den primitiva levandsstan-
darden de ofta har kan förbättras på många sätt. 
Att exempelvis formge ännu en stol när det re-
dan existerar en uppsjö stolar på marknaden kan 
tyckas något onödig. Att istället utveckla något 
som det finns tydliga behov av är mer utmanande 
och inspirerande, inte minst när det är riktat mot 
en utsatt grupp i samhället.

1 FN:s utvecklingsprogram
2 SIDA
3 Regeringskansliet, Hemlöshet
4 Regeringskansliet, ”Strategi för att motverka hem 
 löshet och utestängning från bostadsmarknaden”

INLEDNING

1 FN:s utvecklingsprogram
2 SIDA
3 Regeringskansliet, Hemlöshet
4 Regeringskansliet, "Strategi för att motverka hem-
 löshet och utestängning från bostadsmarknaden"
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Arbetet innehåller mindmaps, tabeller funktions-
analys och skissfas för att visa på en tydlig pro-
cess från början till slut. Enklare tester kommer 
genomföras där observationer görs utifrån använ-
daren.

Syfte

Syftet med detta arbete är att med designpro-
cessen som grund redogöra för en lösning som 
underlättar för hemlösa i dagens samhälle. un-

derlättar

Frågeställning

Hur definieras hemlösas problem och behov och 
hur kan en lösning skapas och utformas för att  
underlätta vardagen för hemlösa. underlätta vard-

agen för hemlösa?

Avgränsningar 

Att erbjuda tak över huvudet är den främsta prio-
riteringen att ta hänsyn till för att lösa hemlöshe-
ten. Missbruk och droger är också stora problem 
för många hemlösa. Eftersom dessa frågor är 
mycket komplexa och kräver en stor organisa-
tion, pengar och kunskap för att reda ut kommer 
dessa faktorer att bortses ifrån. Tanken är heller 
inte att lösa hela hemlöshetsfrågan utan att hitta 
ett sätt att underlätta för hemlösa.

Arbetet är begränsad till den svenska hemlöshe-
ten för att skapa en mer överskådlig grupp män-
niskor. Det kan även ses som en naturlig av-
gränsning då en förändring till en början bör ske 
i liten skala på hemmaplan. 

Metod

Arbetet kommer till en början beskriva hemlöshe-
ten. Vilken hjälp de kan få, vad staten och hjälp-
organisationer bidrar med, hur hemlösa uppfattas 
i samhället, samt vad för typer av produkter som 
finns tillgängliga på marknaden. Detta kommer i 
sin tur följas av personskildringar, en metod för 
att tydligt se behoven i vardagen hos hemlösa. 
En väl genomförd researchfas kommer ligga till 
grund för genomförandet och styrka de val som 
görs regelbundet under arbetet.

INLEDNING
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Definition

Hemlöshet beskriver den situation en person 
befinner sig i under en längre eller kortare tid 
och de förknippas ofta med socialt utanförskap, 
arbetslöshet, brist på utbildning, fattigdom och 
segregation. Ofta har de också någon form av 
missbruk och/eller psykiska problem.5

Socialstyrelsen pratar om hemlöshet med en bred 
definition, det vill säga de som saknar en egen 
permanent bostad och är hänvisade till tillfäl-
liga boendealternativ. Uteliggare och härbärges-
boende ingår i denna grupp som hittar tillfälliga 
sovplatser utomhus, i portar, på härbärgen eller 
campingar. Även personer som bor tillfälligt el-
ler ofrivilligt hemma hos släkt och vänner samt 
personer som vistas på institutioner och krimi-
nalvårdsanstalter klassificeras som hemlösa om 
de vid frigivandet inte har en bostad att komma 
hem till.6

Det uppskattas finnas upp emot 17000 personer i 
Sverige som kan kalla sig hemlösa. 3600 av dem 
tillhör gruppen de mest utsatta och befinner sig i 
akuta situationer, de som saknar tak över huvu-
det och tvingas bo utomhus och på härbärgen.7 
Dock är det svårt att få fram exakta siffror ef-
tersom målgruppen är svår att dokumentera. De 
lever utan fast adress och rör sig oregelbundet 
från plats till plats. 

Vad görs för hemlösa?

Volontärarbeten och donationer
Allt fler intresserar sig för volontärarbete i Sve-
rige och trenden är uppåtgående. Det kan handla 
om att arbeta ideellt inom vård/omsorg, idrotts-
verksamhet eller socialt arbete där människor får 
hjälp på olika sätt. Det visar statistiska central-
byråns studie där 1200 personer intervjuats.8 In-
tresset tycks vara stort och många unga vill göra 
en insats. Ungdomar i IT- och mediebranschen 
är vanligast förekommande samtidigt som frisör 
och hantverksyrkena är mer frånvarande. För 
nuvarande är det främst gruppen hemlösa som 

5 Regeringskansliet, ”Hemlöshet, mångas ansikten  
 mångas ansvar”
6 Socialstyrelsen, ”Hemlösa i Sverige”
7 Socialstyrelsen
8 Sveriges radio, ”Allt fler svenskar jobbar ideellt”

får mest uppmärksamhet bland de frivilliga då 
många psykiskt sjuka och missbrukare rör sig på 
gatorna och väcker medlidande hos många.9

Svenskarna har även blivit mer givmilda när 
det gäller att skänka pengar till hjälporganisa-
tioner. Då gäller det främst vid naturkatastrofer 
såsom Tsunamin 2004 och jordbävningen på 
Haiti 2010. Undersökningar visar att svenskarna 
skänker sammanlagt fem miljarder kronor per år 
till någon organisation. En anledning kan vara 
att alla kampanjer berättar om specifika fall och 
att många känner medlidande med exempelvis 
barnen på Haiti och vill skänka pengar till dem 
speciellt.10

Samhällets ansvar
Staten, kommuner och frivillighetsorganisationer 
hjälper de hemlösa på olika sätt. De erbjuds bo-
enden på olika nivåer eller får hjälp att anpassa 
sig och göra sig redo inför flytten till egen bo-
stad. Ofta är det så att dessa människor av någon 
anledning inte kan ta hand om sig själva, betala 
hyran eller ta hänsyn till sina grannar. I andra 
fall kan det vara så att de inte haft någon egen 
lägenhet på väldigt länge och glömt bort hur det 
fungerar.                               

Härbärgen erbjuds som en tillfällig lösning där 
även mat, toalett och dusch samt tvättmaskin 
finns tillgängligt. Samtalsgrupper av olika slag 
erbjuds på flera ställen. Även stödgrupper finns 
tillgängliga för de som kan tänkas behöva det och 
ofta är de riktade till utsatta kvinnor. Verksam-
heter och aktiviteter anordnas också för hemlösa 
vilket kan vara ett bra sätt för de hemlösa att få 
upp livsgnistan igen och tänka på något annat 
än sitt beroende och var sovplatsen blir i natt. 
Tryggheten är viktig och det sociala nätverket, att 
få umgås med andra och träffa nya vänner. En 
del bjuder på fika och mat och delar ut kläder 
till behövande. Situation Stockholm är en verk-
samhet där man får chansen att tjäna sina egna 
pengar, samma gäller för second hand butiker 
som hemlösa driver som sysselsättning.11

9 Forum för frivilligt socialt arbete, ”Många vill  
 jobba ideellt”
10 Uppsala nya tidning
11 RIA i Gävle, Carl Erik Mårtensson

RESEARCH

5 Regeringskansliet, "Hemlöshet, mångas ansikten mångas  
 ansvar"
6 Socialstyrelsen, "Hemlösa i Sverige"
7 Socialstyrelsen
8 Sveriges radio, "Allt fler svenskar jobbar ideellt"
9 Forum för frivilligt socialt arbete, "Många vill jobba 
 ideellt"
10 Uppsala nya tidning
11 RIA i Gävle; Hans Swärd "Hemlöshet"



12

ligga på kan finnas att tillgå för de behövande 
tack vare second hand butiken de driver. Där kan 
de utsatta hjälpa till för att ha något att sysselsät-
ta sig med och kläder finns tillgängligt för de som 
behöver. De ordnar aktiviteter som exempelvis 
friskvård med promenader, lägerverksamheter ute 
i naturen och ishockey har de exempelvis varit på 
ett par gånger vilket verkligen uppskattats av del-
tagarna. "De får möjlighet att göra saker det inte 
har möjlighet att göra på egen hand säger Carl 
Erik Mårtensson och de syns på dem i flera dagar 
efteråt hur speciellt det är för dem".14

Samhällets syn på hemlösa

I samhället sprids många fördomar om hemlös-
heten och många negativa tankar dyker upp i 
samband med hemlöshet. 42 personer har till-
frågats i en studie där frågorna "Vad förknippar 
du med hemlöshet?" och "Vilka ord associerar 
du med hemlöshet?" ställdes för att få en bild av 
vad samhället förknippar. Frågorna tycktes inte 
vara svåra att svara på och svaren kom för många 
fort utan någon längre betänketid. Orden var av 
varierande karaktär men nästan övergripande ne-
gativa. De syftar tydligt till den mest utsatta grup-
pen hemlösa, nämligen uteliggarna och är även 
ett tecken på hur alla fördomar om hemlösa ser 
ut. Det är tydligt att få är medvetna om de hem-
lösa som inte utgör sig för att vara just hemlösa 
utan enbart ser den mest utsatta gruppen. Flera 
av orden nämndes flera gånger. De vanligast före-
kommande orden är sammanställda nedan.  

Ölburkar  Kundvagn Parkbänk

Smutsig  Kartong  Icakasse

Plastkasse Pantburkar Alkohol15

14 Ibid
15 Bilaga 2

En strategi har sammanställts av regeringen för 
att motverka hemlösheten och den beskriver 
fyra mål för det framtida arbetet. Denna strategi 
innebär att:

•	 Alla ska vara garanterade tak över huvudet

•	 Alla hemlösa, dvs. även de intagna på krimi-
nalvårdsanstalt, behandlingshem och stödbo-
ende ska minskas

•	 Det ska bli lättare för kvinnor och män att 
komma in på den riktiga bostadsmarknaden 
om de vistas i träningslägenheter eller så 
kallade boendetrappor

•	 Antalet vräkningar ska minskas samt att inga 
minderåriga får vräkas12

Hjälporganisationer
Det finns hjälporganisationer som hjälper utsatta, 
i nästan varje svensk stad. Trots varierande vär-
deringar och grund att stå på bedrivs arbetet och 
verksamheterna på liknande sätt.13 En hjälporga-
nisation dvs. Hela människan har valts ut för att 
tydligare visa hur en organisation kan arbeta. 

Hela Människan är en del av svenska kyrkan och 
driver ett socialt arbete. Uppgiften är att ge stöd 
till utsatta människor och de vill vara en operativ 
och förebyggande resurs. Hela människan finns 
utspridd över hela Sverige på ett hundratal or-
ter.  Den öppna verksamheten som bedrivs kallas 
Ria och välkomnar utsatta och/eller svaga med 
eller utan missbruk och psykiska problem. De 
erbjuds boendestöd, arbetsträning, särskilt arbete 
för kvinnor, stödgrupper och övriga aktiviteter. 
Ria står för ”råd och information i alkoholfrågor” 
och har drivits sedan 50-talet.

Carl Erik Mårtensson, föreståndare på RIA i Gäv-
le berättar under ett samtal om verksamheten de 
bedriver i Gävle. Där erbjuder de sina besökare 
frukost och fika under dagarna och morgonguds-
tjänster med lite sång. Det är ett sätt för utsatta 
att träffas och umgås. Något härbärge finns inte 
tillgängligt men någon varm filt eller något att 

12 Regeringskansliet, Hemlöshet, mångas  
 ansikten mångas ansvar
13 RIA i Gävle, Carl Erik Mårtensson

RESEARCH

12 Regeringskansliet, "Hemlöshet mångas ansikten  
 mångas ansvar" 
13 RIA i Gävle, Carl Erik Mårtensson
14 Ibid
15 Bilaga 2
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Marknadsanalys

Sociala verksamheter
I Sveriges storstäder bedrivs tidningsförsäljning 
av hemlösa. Situation sthlm i Stockholm, Faktum 
i Göteborg och Malmös Aluma är de främsta i 
landet och de arbetar alla tre för att förbättra livs-
situationen för hemlösa genom att erbjuda dem 
en tidning att sälja till stadens invånare. Tanken 
med verksamheten är att de hemlösa ska aktive-
ras, integreras och uppmuntras till att bygga upp 
ett självförtroende som ger dem styrkan och vil-
jan att förändra sina liv, få en chans att uttrycka 
sig, göra sin röst hörd samt att visa att ”här finns 
jag”. De köper själva det antal tidningar de vill 
sälja och säljer sedan dem vidare för en dyrare 
slant. Mellanskillnaden får de själva som lön för 
arbetet. För att få sälja tidningarna krävs att man 
är skötsam och ansvarstagande. De får inte vara 
drog- eller alkoholpåverkade under arbetstid men 
får göra vad de vill med pengarna de tjänar utan 
att bli ifrågasatta av övrig personal.16

Second hand

Second hand butiker finns i nästan varje svensk 
stad och drivs i många fall av välgörenhetsor-
ganisationer. Kläder, möbler och prylar av alla 
slag skänks av privatpersoner och företag och 
säljs vidare till andra. Det är en verksamhet som 
i många fall skapar sysselsättning, arbetsträning 
och överskottet på försäljningen används till att 
förbättra verksamheten för utsatta människor. 
Stockholms stadsmission driver en second hand 
verksamhet på flera platser i Stockholm med oli-
ka inriktning.17 RIA i Gävle driver sin verksamhet 
där även inkommande kläder kan användas till 
annat än försäljning. Vid behov delas dem ut till 
behövande såsom hemlösa.18

Tillverkning – remake
Stockholms stadsmission driver en verksamhet 
där second hand artiklar används och görs om 
för att förändra färg och form och skapa mer 
ekonomiska, miljövänliga och attraktiva produk-

16 Situation sthlm, Faktum, Aluma

17 Stockholms stadsmission
18 RIA i Gävle, Carl Erik Mårtensson

ter. Designers och studenter är med i processen 
och bidrar till ökade intäkter. Ett exempel på 
en produkt är en tygkasse designad i samarbete 
med Claesson Koivisto Rune som av återvunna 
tyger låter de hemlösa sy enkla tygkassar.19     

Lånegarderob
Stadsmissionen har på prov anordnat ett klädbib-
liotek där modeintresserade kan vända sig och 
låna kläder. Genom att erbjuda lite galnare plagg 
finns möjligheten att bära dem en kortare period 
istället för att köpa det själv, något som många 
kanske avstår från när plaggen sällan skulle an-
vändas. Verksamheten verkar vara en succé efter 
att ha gjort en test. Nu arbetar stadsmissionen för 
att dra igång verksamheten på riktigt.20 

19 Stockholms stadsmission

20 Stockholms stadsmission

RESEARCH

Figur 1

Figur 2

16 Situation sthlm, Faktum, Aluma 
17 Stockholms stadsmission
18 RIA i Gävle
19 Stockholms stadsmission
20 Stockholms stadsmission

Figur 1:  Tidningarna Faktum, Aluma och Situation sthlm
Figur 2:  Designad tygkasse från Stockholms stadsmission
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Produkter formgivna av studenter finns det även 
exempel på. En handspegel med texten ”jag är 
fin” ska uppmuntra till bättre självförtroende, 
en smörask med tryck av hemlösa på sidorna är 
tänkt att väcka en diskussion, En spargris för dess 
symboliska värde samt en kopp med en hemlös 
handavtryck har också designats.24

24 Cult design, Design till förmån för   
 hemlösa

Hopfällbara sovplatslösningar

Det finns åtskilliga idéer på lösningar där förva-
ringsvagnar kombineras med vindskydd för att 
underlätta för uteliggare. Urvalet nedan visar på 
ett par exempel.

I ett exempel är utgångspunkten en kundvagn 
som utvecklats ytterligare för att erbjuda förva-
ring av material, sovplats och skydd mot varie-
rande vädertyper. Pantburkar och annat använd-
bart ”skräp” ska i denna lösning förvaras separat 
från personliga ägodelar som kläder med tanke 
på hygienen. En sovplats kan fällas ut och an-
vändas med eller utan det omslutande tältet. Med 
vind och vattentäta material skyddas användaren 
mot väta och håller sig torr. En uppladdningsbar 
ficklampa ger ljus om kvällen. Vagnen är utrus-
tad med reflexer och bromsar.21 

Även ett hopfällbart skydd som lätt kan trans-
porteras tack vare det behändiga handtaget och 
hjul har designats. Den kan användas som förva-
ringsvagn under dagtid och fällas ut till tält under 
nattens mörka timmar. Mönster och tryck kan 
skapas på utsidan för ett mer attraktivt utseende.22

Bidragande produkter

Det finns en uppsjö produkter som designats 
med en anknytning till hemlösheten. De säljs till 
köpare som vill hjälpa genom att bidra med en 
slant till de utsatta.” Organisationer har ofta en 
liten verksamhet där de säljer sådana produkter. 
Faktum i Göteborg erbjuder på sin hemsida lin-
nen och t-shirts med trycken "det ordnar sig".23 

21 Designboom, Shopping cart with camp  
 bed and tent

22 Designboom, Sheltercocoon
23 Faktum
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21 Designboom, Shopping cart with camp bed and tent
22 Designboom, Sheltercocoon
23 Faktum
24 Cult design, Design till förmån för    
 hemlösa

Figur 3:  Sov- och förvaringslösning utifrån en kundvagn
Figur 4:  Ihopfällbar sov- och förvaringslösning
Figur 5:  Linnen och t-shirts med uppmuntrande ord
Figur 6:  Spargris, kopp, ask och spegel
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Personskildringar

Vi alla stöter på svårigheter i vardagen som tar 
mycket energi, inte minst för de hemlösa men 
vad exakt är det för problem de stöter på? Frågan 
är inte om de stöter på problem i vardagen utan 
vilka problem det handlar om. 

Ingen hemlös är den andra lik och trots att de 
har hemlösheten gemensamt skiljer sig deras var-
dagliga liv mycket åt. För att ge en tydlig bild av 
vardagen en hemlös lever i och vilka problem de 
kan tänkas stöta på har fyra personers situation 
skildrats. En är skriven utifrån ett samtal med en 
före detta hemlös. Två av berättelserna är sam-
manställda från en bok om hemlöshet och en är 
sammanfattad från en dokumentärserie. 

Peter
Peter kom jag i kontakt med på RIA där han 
vistas regelbundet på grund av sin utsatthet. Han 
har varit hemlös i två år och har under en period 
bott på gatan. Nu är han på väg ur hemlösheten 
och jobbar för att bli kvitt sitt beroende. Det 
var en skilsmässa och därefter ett heroinmissbruk 
som fick honom att bli hemlös. Han påstår även 
att hans diagnos ADHD har bidragit till den si-
tuation han satte sig i och säger att många i hans 
situation har någon typ av autistiskt handikapp. 
Han tog på sig skulden till skilsmässan och såg 
sig själv som ett offer. Trots sitt ointresse för att 
leva och ta hand om sig själv sade han upp lägen-
heten innan han blivit vräkt. En handling som 
bidrog till att han lättare kunde komma tillbaka. 

Han sov till en början hos kompisar på soffan 
men hade ständigt känslan av att belasta sina 
vänner och tvinga dem att låta han bo hos dem. 
Allt eftersom bröt han banden med dem som 
en gång var hans vänner, han ville vara ifred 
och slippa känna att hela tiden vara i vägen och 
belasta. Den period han bodde på gatan sov han 
oftast i tält. Han har alltid haft camping som in-
tresse och hittade sin plats i skogen. Med närhet 
till utedass och vatten kunde han sköta sin hy-
gien och med ett avstånd från civilisationen fick 
han vara ifred. Inga poliser som kom och körde 

iväg honom och inte mycket folk som stördes. 
Cykeln var en tillgång han använde sig av varje 
dag. Han tog ryggsäcken på ryggen och cyklade 
in till centrum för att umgås med likasinnade, 
köpa några bärs på systemet och fixa mat. På 
eftermiddagen/kvällen bar det iväg tillbaka till 
tältet vid sjön. Fördelen var att det var sommar 
då det viktigaste inte var att hålla sig varm. Han 
kunde sova ute utan större problem och det är 
ljust större delen av dygnet då behöver man inte 
vara lika orolig för att bli rånad, ivägkörd eller 
nedslagen helt oväntat. Naturligtvis finns otrygg-
heten där hela tiden menar Peter, "när man inte 
har någon riktig stans att ta vägen". 

En dag blev Peter medveten om sin situation 
och det slog honom att han inte kan hålla på 
som han gjorde när stödgruppen tog farväl av 
en hemlös med tända ljus. Han sade till sig själv 
”det kunde lika gärna varit jag ”, ”det kan vara 
mig de talar om” Efter den dagen tog han sig 
i kragen och sökte sig till ett behandlingshem 
för missbrukare. Tack vare att han är utan vräk-
nings- och betalningsanmärkningar fick han lätt 
tag i en bostad. Det svåra är idag den sociala 
biten, att träffa och umgås med människor och 
att anpassa sig till samhället. Naturligtvis är be-
roendet något han kämpar med också då det är 
lätt att falla tillbaka i gamla spår. 

Peter tror det är viktigt med den sociala biten, att 
få umgås med andra och uppleva olika aktiviteter 
som livar upp vardagen och sprider lycka. Om 
det så bara är för en kortare stund någon gång 
ibland.25

Gösta
Gösta har varit hemlös i flera år men har till slut 
fått tillgång till eget boende. Han arbetar starkt 
för att förbättra situationen för de hemlösa. Han 
är aktiv i samhällsdebatten och vill att så många 
som möjligt aktivt ska arbeta mot hemlösheten. 
De hemlösa om några vet hur systemen fungerar 
och han vill bli hörd och kunna påverka, han 
som vet. Gösta är i fyrtioårsåldern och bor i en 
av Sveriges större städer. Egentligen vill han inte 
berätta så mycket om sin tid som hemlös efter-

25 RIa i Gävle, Samtal med hemlös 
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orkar inte med. Hon väntar bara på att bli 18 så 
hon har chans att få en egen lägenhet.27

Heléne
Helene Westerlund är som hon kallar sig själv i 
dokumentärserien Hemlös, ”en hemlös narkoman 
som jobbar på ”streetan”. Hon har varit hemlös i 
sju år och lever på gatorna i Stockholm. Hon har 
en vuxen dotter som hon håller kontakten med 
även om de hör av varandra mycket sällan. Det 
var panikångestattacker som orsakade det hela. 
Helene blev sjuk och tvingades flytta. De blev 
senare vräkta från lägenheten och Helenes dot-
ter blev omhändertagen. Helene själv började leva 
sitt liv på gatan, missbruka och prostituera sig för 
att överleva.  

Hon har tillgång till ett stödboende på bostället 
i Stockholm där hon kan lämna sina saker och 
möblera om som hon vill. Gäster får komma på 
besök där men inga övernattningsgäster är till-
låtna vilket är ett problem för Helene då hon har 
en pojkvän hon vill spendera nätterna med. Här-
bärgen tycker hon inte om då man är tvungen att 
passa tider. Dessutom är de så uppdelade. Män 
och kvinnor sover separat och eftersom Helene 
har fler män som vänner än kvinnor samt pojk-
vän föredrar hon istället att sova ute. Det blir ofta 
långa promenader innan de hittar någonstans att 
sova. Vanligast hittar de någon trappuppgång, 
toalett eller källarförråd där det åtminstone är 
varmare än ute. Hon tycker inte om att frysa 
och att bli ivägkörd från sovplatsen under natten. 
Hon är ständigt orolig för att mista sitt boende 
när hon inte utnyttjar det regelbundet.

Hon vill inte se ut som en hemlös så hygienen 
är viktig för henne. Det finns många ställen som 
erbjuder dusch och hon brukar gå dit när det är 
öppet. Har hon mens duschar hon bara lite of-
tare än vanligt och tamponger finns att tillgå på 
flertalet ställen så det är inte heller några problem 
för Helene. Skulle det köra ihop sig vilket det 
har gjort några gånger för henne har hon snattat 
ett paket. Smink använder hon främst som en 
”mask” som hon uttrycker det. För att inte visa 
att hon har en jobbig dag eller är ledsen eller 

27 Hans Swärd, Hemlöshet

som det lätt målas upp en allt för negativ bild av 
hemlösa men berättar gärna allmänt om hemlös-
heten. Han har dels mycket erfarenhet själv men 
också hört många vänner berätta deras historier.

Det tär mycket på kroppen och tar mycket kraft 
och energi att hela tiden tvingas leva i ovissheten 
om var man kan sova och att ständigt tvingas 
leta reda på dem. Han menar att man inte kan 
leva ett normalt liv när man ständigt är i under-
läge gentemot myndigheter och hyresvärdar. Att 
behöva skämmas för sin situation men samtidigt 
gömma det inom sig för att inte visa det utåt. 
Gösta tror det är viktigt att känna sig trygg och 
ha sin egen "lägenhet" för att kunna förändras 
som person och vilja bryta sina mönster. Kraven 
som staten sätter upp är bra menar han, så länge 
de är realistiska. Att hålla sig inom vissa ramar 
går bra så länge målet är inom rimligt räckhåll.26

Wilma
Wilma är tonåring och lever med sin mamma 
som hemlös. De har ingen fast adress och tvingas 
flytta runt bland vänner och provisoriska lägen-
heter. Det hela började med att hennes föräldrar 
separerade. Hennes pappa flyttade utomlands 
och skaffade sig en ny fru efter en tid som kri-
minell. Wilma och hennes deprimerade mamma 
flyttade till storstan där de fick tag på en lägen-
het. De blev till slut vräkta från lägenheten då 
de inte hade möjlighet att betala hyran, för att 
sedan tvingas flytta mellan olika bostäder. En 
ny man till modern blev lösningen en period 
tills även det sprack. I tre år har de levt som 
hemlösa. Alla Wilmas saker har försvunnit, skol-
böcker och kläder försvinner i flyttarna och hon 
har ingenting hon kan kalla sitt egna. Hon lever 
i sin väska och vaknar upp varje morgon och 
undrar var hon är. Hon berättar inte för någon 
om hur hon lever och hon tvingas alltid komma 
på lögner när hennes kompisar frågar var hon 
bor någonstans. Fast innerst inne vill hon be-
rätta. Hon har försökt att prata med lärare om 
sin situation men de tar henne inte på allvar. 
Det gör inte myndigheter eller journalister heller. 
Eftersom ingen lyssnar har hon gett upp. Hon är 
arg och deprimerad, skolan går inte bra och hon 

26  Hans Swärd, Hemlöshet
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rädd använder hon sminket. Rädd är hon ofta 
precis som många andra men hon vill absolut 
inte visa det, det gör henne till ett offer och hon 
blir då automatiskt mer sårbar.

Mat äter hon inte särskilt ofta. Hon går ständigt 
hungrig men äter bara när det är absolut nöd-
vändigt. Det kan gå upp till tre-fyra dagar mellan 
måltiderna men vätska måste hon få i sig ofta. 
Det erbjuds mat, frukost och lunch på flera stäl-
len så hon vet vart hon kan gå. Även kyrkor och 
frivillighetsorganisationer bjuder på fika dit hon 
kan söka sig. Där kan hon även bli erbjuden nya 
kläder. Hon äter inte vad som helst. Hon tänker 
inte på om det är nyttigt eller onyttigt men det 
ska vara ätligt det hon stoppar i sig. Skulle hon 
av förmodan stå utan mat kan drogerna vara en 
tillfällig lösning. Det hämmar hungerkänslorna 
för tillfället. 

Helene har accepterat sin livssituation och ser 
sig själv som hemlös även i framtiden. Hon tror 
inte hon skulle må bättre om hon har ett riktigt 
boende och känner inte att det skulle vara värt 
att kämpa för det. Hon säger också att ingen kan 
hjälpa henne, hon måste ha viljan själv. Även hon 
har sina lyckliga stunder. Hon känner sig hemma 
på de platser där hon vistas mest. Det är inte all-
tid så fina och fridfulla platser men ändå ser hon 
det som sitt hem. Hon känner ingen skam över 
att vara hemlös och påpekar att det finns många 
andra saker att känna skam över precis som för 
alla andra.28

Sammanfattning av personskildringar
Skildringarna ovan har mycket gemensamt trots 
att personerna i fråga lever utifrån helt olika för-
utsättningar. De kommer alla från olika bakgrund 
och har passerat olika stadier i livet men alla 
berättar om viljan att bli sedda och hörda samt 
om ovisshet och otrygghet. Det tar på krafterna 
att inte veta var natten ska spenderas eller hur 
länge ”boplatsen” finns tillgänglig och att inte ha 
någonstans att få vara ifred och låsa om sig för 
att skydda sina saker. Det poängteras att de inte 
har möjlighet att göra vad de vill, umgås med 
vilka de vill och kunna vara ärlig och uppriktig 

28 UR, Hemlös

mot sin omgivning. Flera påpekar också rädslan 
att bli överfallna eller bli av med sina saker. De-
pression, dåligt självförtroende och självkänsla är 
vanligt bland hemlösa samt beroenden av narko-
tika och missbruk. För att sammanfatta de behov 
och problem som nämnts i texterna ovan har de 
grupperats i sex grupper. 

•	 Beroende
•	 Ovisshet
•	 Sociala svårigheter
•	 Vill bli sedd och hörd
•	 Begränsning
•	 Självförtroende

Analys

Flertalet av de hemlösa lider av någon form av 
beroende och lever i miljöer där alkohol, dro-
ger och tobak ingår vilket är ett stort problem 
bland de hemlösa. Det framgår även som en 
punkt från personskildringarna men eftersom 
staten och många hjälporganisationer arbetar ak-
tivt med detta kan detta läggas åt sidan. Samma 
sak gäller boendefrågan och ovissheten, att inte 
veta var sovplatser finns för kvällen. Det är ett 
stort problem som kan styrkas genom att titta på 
antalet uteliggare i Sverige. Men det finns redan 
en uppsjö produkter som löser detta och staten 
arbetar med den bostadsgaranti som råder så den 
punkten kommer också läggas åt sidan. Dessa 
två punkter nämns även under rubriken avgräns-
ningar vilket gör att de inte ska behandlas när-
mare på grund av sin komplexitet.

Istället kan arbetet koncentreras på de mer so-
ciala frågorna som tydligt framgår i personskild-
ringarna. Flera av punkterna syftar till sociala 
bitar såsom själförtroende, accepterande och um-
gänge. De är alla intressanta områden och den 
sociala biten är något samhället förväntar sig 
att alla människor har och jämlikhet och social 
kompetens är heta ämnen på arbetsplatsen. Två 
punkter kan kännas mer intressanta än de andra 
dvs. den sociala biten där umgänge, accepterande 
och självförtroende ingår samt begränsningarna 
som bidrar till att de inte kan göra vad de vill. 
Dessa två punkter kan med fördel ligga till grund 
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28 Utbildningsradion, "Hemlös" 



18

för en lösning som i slutändan påverkar flera av 
ovanstående punkter.

Remake verksamheten och lånebiblioteket som 
beskrivs i marknadsundersökningen bedrivs på 
ett intressant sätt där second hand butikerna ut-
nyttjas i ett gott syfte. Där finns mycket att tillgå 
och genom att studera de möjligheterna ytterli-
gare kan en sådan verksamhet vara till hjälp. 

Produkter som säljs i välgörenhetssyfte och låter 
en viss summa per såld produkt gå till utsatta så-
som hemlösa kan vara ett bra sätt att få samhället 
mer medveten om hemlösheten. När produkten 
har ett tydligt budskap, en tydlig anknytning till 
målgruppen eller förmågan att väcka tankar kring 
ämnet kan det fungera ännu bättre. Frågan är 
bara hur produkterna når ut till samhället från 
första början, dvs. hur köpare som inte har någon 
som helst tanke på hemlösa kommer i kontakt 
med produkten? 

RESEARCH
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Mindmapping

Alla tankar och idéer kring projektet angående 
lösningar har dokumenterats i form av en tan-
kekarta eller mindmap. Den visar på flera alter-
nativa områden att inrikta sig på som kommit 
fram med hänsyn till tidigare nämnda behov och 
är dokumenterad i sin helhet i bilaga 2. Kartans 
mest intressanta delar är uttagna och redovisas 
nedan.

Ett sätt kan vara att informera samhället om 
hemlösheten och låta hemlösa själva berätta sin 
historia. Klotterplank i centrum där människor 
kan komma i kontakt med varandra och berätta 
sina historier kan vara en idé. Att skicka pap-
persflygplan genom luften med aktuella budskap 
på för att göra folk mer medvetna kan vara en 
annan. Grundtanken kring dessa förslag är att 
bygga upp personliga relationer till hemlösa där 
hemlösa blir mer accepterade i samhället.

En verksamhet kan startas där hemlösa har möj-
lighet att sysselsätta sig med något av intresse. 
Det kan vara kreativt skapande där saker tillver-
kas av “skräp” eller av redan befintliga produkter. 
De kan själva sätta sin egen prägel på sakerna 
med varierande färg och form och därmed känna 
sig unika och få möjlighet att bestämma själva.

Tjänster utförda av hemlösa för att erbjuda dem 
sysselsättning där de känner sig behövda. De kan 
reparera och tvätta cyklar som ett exempel.

Produkter kan också säljas i välgörande syfte där 
en viss summa av pengarna går till att förbättra 
hemlösas situation. Det kan vara användbara pro-
dukter eller produkter med ett symbolsikt värde 
liknande rosa bandet. Informativa produkter eller 
upplevelser är också ett alternativ där hemlöshe-
ten är i centrum. Upplevelseindustrin spelar allt 
större roll så varför inte erbjuda sightseeingturer 
som visar var och hur de hemlösa lever eller en 
prova-på-weekend som hemlös utan varken mat, 
pengar eller tak över huvudet.

Någon specifik produkt eller lösning ska inte 
fastställas i det här stadiet men en avgränsning 

och inriktning kan med fördel väljas. Idéerna är 
bara exempel på sådant som kan göras i respek-
tive verksamhet. Grenarna från kartan grundar 
sig i olika varianter på lösningar men det ena be-
höver inte utesluta det andra. Alla grenarna sitter 
på bättre och sämre egenskaper där de positiva 
delarna kan plockas ihop till en kombination som 
löser flera punkter. 

Mindmappingen har lett fram följande
För att uppfylla så många av punkterna som möj-
ligt ska lösningen beröra så många i samhället 
som möjligt, och bidra till att de hemlösa får kän-
na sig behövda och delaktiga i något. Lösningen 
ska berätta en historia på ett eller annat sätt och 
de berörda ska få chansen att sätta sin egen prä-
gel på slutresultatet. Lösningen ska vara något 
folk efterfrågar och för dem något användbart så 
det kommer till användning eller utnyttjas. Lös-
ningen ska vara enkelt uppbyggd så att den kan 
erbjudas helt av eller delvis av hemlösa. Den ska 
vara miljömedvetet uppbyggd och inte påverka 
naturen allt för negativt. Ansvaret för verksam-
heten bör ligga på någon, en organisation eller 
företag som har möjligheten att strukturera upp 
och driva projeket framåt.

Informera samhället

Pappers-
fl	ygplan

KlotterplankBerätta en historia

Sysselsättning

Tillverkning

Skapa av 
skräp

Kreativ verksamhet

Försäljning

Reparationer

ToalettguideErbjuda	produkter/
tjänster

Prova på livet
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Figur 9

Figur 8

Figur 7

Figur 7:  Mindmap, informera samhället
Figur 8:  Mindmap, sysselsättning
Figur 9:  Mindmap, försäljning
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lika lätt ligga till grund för nytt skapande istället 
för vidare försäljning.

Köksartiklar, fritidsartiklar samt leksaker består 
ofta av många smådelar som kan vara svåra att 
göra någonting med. Det är även en bred grupp 
med artiklar som ofta har skilda utseenden vilket 
kan vara svårt att använda till något enhetligt. 

Analys av tabell

Att utnyttja materialen som finns i second hand 
butiker är ett bra sätt att finansiera en verksam-
het. Där är också mycket samlat när det lämnas 
in av personer med välgörenheten i baktanke. 
Materialen skänks i välgörande syfte och kan 

GENOMFÖRANDE

Second hand

Efter att ha studerat utbudet i en second hand butik har en tabell sammanställts för att skapa en tydlig 
överblick av vilka typer av produkter och material som finns tillgängliga. Slutsatsen att second hand 
butiker ser förhållandevis lika ut var i Sverige de än är placerade har dragits utifrån egna erfarenheter 
och efter att ha besökt två butiker på skilda orter. Med stora likheter i sortimentet säljs ungefär samma 
saker i hela landet. Tabellen visar vilka huvudgrupper av produkter som finns, vad de innehåller, vad 
som kan tillverkas av materialet samt vad de kan används till. För- och nackdelarna syftar till tillverkaren 
och eventuella köpare vilka är två vikiga målgrupper. 

Grupp	 	 Innehåll	 	 Verksamhetsförslag	 Produktförslag	 Fördelar	 	 Nackdelar

Glas	och	porslin	 Tallrikar	 	 Mosaik,	måla		 Gytunderlägg	Stora	 Dekorationsföremål,
	 	 Fat	 	 	 	 Tavlor	 	 variationsmöljigheter,	 svårt	med	gemensamt
	 	 Glas	 	 	 	 Ljuslyktor	 	 passar	många,	 yttre,	
	 	 Skålar	 	 	 	 Dekorerat	porslin	 stort	utbud,	 	
	 	 krukor	 	 	 	 Ramar	 	 efter	eget	tycke

Köksartiklar	 	 Handverktyg	 	 Styling	 	 -	 	 -	 	 Spridda	produkter,
	 	 Elektriska	produkter	 	 	 	 	 	 	 svårarbetade

Textilier	 	 Kläder	 	 Sy,	skapa	 	 Örngott	 	 Stora	 	 Litet	intresse?,
	 	 Handdukar	 	 	 	 Kassar	 	 variationsmöjligheter,	 svårighetsgrad
	 	 Dukar	 	 	 	 Värmekuddar		 stort	utbud,	
	 	 Filtar	 	 	 	 Dukar	 	 efter	eget	tycke,
	 	 Överkast	 	 	 	 Tavlor	 	 användarvänliga
	 	 Gardiner	 	 	 	 Fodral
	 	 Mattor	 	 	 	 Bokmärke
      Ramar

Möbler	 	 Soffor	 	 Styling,	renovering	 Möbler	 	 Bred	verksamhet,	 Kräver	stora	lokaler,
	 	 Bord	 	 	 	 	 	 intresse	för	många,	 spridda	föremål,
	 	 Stolar	 	 	 	 	 	 stort	utbud	 	 stora	föremål,
	 	 Hyllor	 	 	 	 	 	 	 	 kräver	verktyg,
	 	 Tavlor	 	 	 	 	 	 	 	 kräver	kunskap
  Lampor

Leksaker	 	 Gossedjur	 	 Konst	 	 -	 	 -	 	 -
	 	 Elektriska	produkter
	 	 Pyssel
  “Saker”

Fritidsartiklar	 	 Skor	 	 -	 	 -	 	 -	 	 -
	 	 redskap

Litteratur	 	 Böcker	 	 Konst,	tapetsering,	 Korgar	 	 Stort	utbud,	 	 Ser	ut	som	pyssel,
	 	 Tidningar	 	 pyssel	 	 Bokmärken	 	 variationsmöjligheter,	
	 	 Serier	 	 	 	 Tapetsering	 	 få	verktyg
      Ramar
	 	 	 	 	 	 Dekorationer

Figur 10

Figur 10:  Sammanställd tabell av second hand butikens  
  utbud
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Möbelgruppen kan vara intressant då det finns 
mycket att göra inom området men tyvärr be-
hövs stora lokaler, verktyg och kanske till och 
med maskiner för att genomföra. Dessutom krä-
ver verksamheten bra kompetens inom området 
och höga krav på säkerheten vilket inte tillåter en 
liten och enkel verksamhet.

De återstående grupperna dvs. glas och porslin, 
textilier och litteratur är däremot tre intressanta 
områden att arbeta vidare med. Utgångsmateria-
len har ett mer enhetligt uttryck samtidigt som 
variationsmöjligheterna är stora. Med förhållan-
devis enkla medel kan spännande produkter ska-
pas.

Underlägg av glas och porslin

Underlägg av olika slag kan användas till 
mycket. De skyddar bordsytor från repor och 
fläckar samtidigt som de håller kastruller varma 
längre. Glas och flaskor ställs ibland på något 
typ av underlägg för att inte lämna ringar eller 
fläckar på bordsytan. De kan även användas 
som smörgåsbrickor eller enbart som dekora-
tionsföremål i hemmet.

Underlägg av mosaik kan kopplas till hemlöshe-
ten på flera sätt. Kartongbitar som hemlösa ofta 
förknippas med används ibland som underlag att 
sova på eftersom kartongen har isolerande egen-
skaper. Grytunderläggen har en liknande funk-
tion och egenskaper som påminner om kartong-
en. Mosaik kan precis som i det här fallet skapas 
av krossat glas och porslin som sätts samman i 
olika mönster vilket kan symboliseras med “ett 
krossat” liv som sakta med säkert byggs upp igen.

I detta förslag är det glas och porslin som ut-
nyttjas ur second hand butikens sortiment. En 
bottenplatta behövs av något slag och kan göras 
av trä eller plast etc. När porslinet ska fixeras 
behöver någon typ av fixmasssa finnas tillgäng-
lig, något som inte finns att tillgå i second hand 
butiken. 

Fördelar och nackdelar
+ Förslaget har en bra anknytning till hemlös-
heten

+ Glas- och porslinsbitarna kan kombineras ihop 
och skapa oändliga mönster och därmed berätta 
unika historier som konstverk.

+ Underläggens konstruktion kan göras enkel 
och i stort sett alla kan då tillverka ett underlägg.

- Verksamheten kan lätt bli smutsig och kladdig. 

- Alla material kan inte hittas i second hand bu-
tiken

- Verksamheten kräver mycket material utöver 
glas och porslin. En bottenplatta skulle kunna 
tillverkas av möbler eller liknande men då blir 
processen genast mer komplicerad.

- Fixmassa av någon typ behövs. Det kan inne-
hålla olämpliga ämnen och lukta starkt vilket le-
der till försämrad arbetsmiljö.

GENOMFÖRANDE

Figur 12

Figur 11

Figur 10

Figur 11:  Koppar till försäljning
Figur 12:  Glas till försäljning
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- Material till innehåll behöver tas någon annan-
stans ifrån

- Förhållandevis dyra verktyg kan komma att be-
hövas

Korgar av böcker och tidningar

Förvaringsmöjligheter är en viktig del i dagens 
hem. Stora ytor ska vara fria från småsaker som 
ligger och skräpar och helst ska allt gömmas 
undan i fina lådor, korgar och backar. Flätade 
korgar i plast och trä är inget nytt men flätat i 
papper är lite ovanligare. Småkorgar för pennor 
och andra småsaker kan vara en både smart och 
snygg inredningsdetalj.

Anknytningen till hemlösheten är här pappret 
som används tack vare dess isolerande egenska-
per. Tidningar och kartonger används som skydd 
och underlag för de som lever livet utomhus. För-
varingen är en annan association. Hemlösa lever 
i sin väska och bär ibland med sig den vart de än 
går. De har sällan sitt egna där de kan låsa om 
sina saker och förvara dem. 

Olika typer av litteratur erbjuds av second hand 
butiker. Pappret därifrån alternativt från tidnings-
insamlingar kan användas till att fläta korgar och 
förvaringslådor. Ett kompletterande material kan 
behövas för att ge korgarna mer stadga. Till den-
na verksamhet är det saxar linjaler, skärbrädor, 
knivar och lim etc. som behövs för att genomföra 
verksamheten.

Värmekuddar av textilier

Värmekuddar ligger i tiden då hälsan står i cen-
trum. Spikmattor och andra produkter används 
flitigt. Avkoppling och att ta hand om sin kropp 
ska klämmas in i den redan stressiga vardagen. 
Kuddar fyllda med vete eller liknande kan an-
vändas både som varma och kalla källor att lägga 
på ömmande muskler eller andra kroppsdelar. 
Att ha en värmekudde tillgänglig i bostaden ökar 
chanserna till att koppla av en stund efter en 
stressig dag.

Värmekudden sprider värme vilket hemlösa ofta 
saknar. Eftersom både invändig och utvändig 
värme är viktig speciellt för utsatta människor 
kan kudden vara en symbol för detta som väcker 
tankar vid användandet. En form associerad till 
hemlösheten kan koppla kudden ytterligare till 
tillverkarna samtidigt som formen och produkten 
kan förstärka varandras budskap

Genom att utnyttja alla typer av textilier kan va-
riationsrika kuddar skapas. Det materialet kan 
tas från second hand butiker men ett material 
att fylla kudden med behöver kompletteras. Utö-
ver materialen behövs symaskiner, saxar och ett 
mönster att följa till verksamheten.

Ett enhetligt formspråk kan binda samman kol-
lektionen trots den stora variationen av färg och 
mönster som tygerna uttrycker.

Fördelar och nackdelar
+ Kudden ger ifrån sig värme vilket hemlösa ofta 
saknar och har därmed ett starkt symboliskt värde

+ Formen kan koppla kudden till hemlösheten 
ytterligare

+ Kreativiteten kan flöda bland mängder av fär-
ger och mönster

+ Produkten är användbar och ligger i tiden vil-
ket gör den attraktiv på marknaden

GENOMFÖRANDE

Figur 13

Figur 13:  Tyger till försäljning
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Figur 13

Fördelar och nackdelar
+ Produkten har anknytning till hemlösheten

+ En förhållandevis enkel verksamhet tillåter ska-
pande utan förkunskaper

+ Alla material finns tillgängliga 

- Tillverkningen tar lång tid, speciellt för stora 
korgar och är pillig

- Med små format på böcker blir korgarna små 
om pappret inte skarvas vilket blir mer kompli-
cerat

- Papper från böcker är känsligt mot väta och 
hårt slitage

Val av inriktning

Samtliga lösningar uppfyller önskemålen och 
har alla fördelaktiga argument. Underläggen kan 
tyckas ha svagast koppling till hemlösheten av 
de tre förslagen. Verksamheten kan också tyckas 
vara något olämplig. Att välja mellan förvarings-
korgar och värmekuddar är svårare. Men en 
lösning ska väljas och utifrån egna erfarenhe-
ter känns värmekudden mest aktuell. Den har 
en funktion som kan kopplas till hemlösheten 
tydligare än de förvaringskorgarna med värme 
och avkoppling som är en god tanke. Den har 
också möjligheten att utformas på flera sätt som 
stärker kopplingen ytterligare. En produkt som 
ska spridas i samhället behöver vara attraktiv på 
marknaden och eftersom värmekuddar av olika 
slag ligger i tiden är de ett alternativ. De borde 
kunna tillverkas på ett relativt snabbt och enkelt 
sätt om konstruktionen görs enkel. Att maskiner 
och andra verktyg kan behövas är en nackdel 
med inget som ska förhindra genomgörandet av 
verksamheten. Användbara verktyg kan finnas 
tillgängliga på second hand burkar och kan då 
med fördel tas omhand.

Funktionsanalys - värmekudde

För att tydligt se vad som behöver tas fasta på 
vid utvecklandet av en värmekudde och för att 
få med alla delar är en funktionsanalys sam-
manställd. Den visar vad som är viktigt och bör 
uppfyllas för tillverkaren respektive kunden. Det 
är tydligt att de prioriterar olika saker vilka är 
viktiga att ta hänsyn till i slutförslaget.

Det viktigaste för köparen är att den uppfyller 
sin funktion, dvs. sprider värme. Den ska smidigt 
kunna värmas upp, bli varm och hålla värmen 
bra. Tillverkaren däremot prioriterar en produkt 
som tydligt sprider deras budskap vidare. Den 
ska också vara enkel att tillverka och ge dem möj-
lighet att sätta sin egen prägel på slutresultatet.

Funktion:	 	 													Tillverkare:																	Kund:

Sprida	värme		 	 Ö	 HF

Sprida	kyla	 	 	 Ö	 Ö	

Erbjuda	avkoppling	 	 Ö	 Ö

Sprida	information	 	 HF	 N

Tåla	microuppvärmning	 	 Ö	 N

Tåla	ugnsuppvärmning	 	 Ö	 Ö

Tåla	nedkylning	 	 Ö	 Ö

Tåla	rengöring	(tvättmaskin)	 Ö	 N

Hålla	värme	 	 	 Ö	 N

Hålla	kyla	 	 	 Ö	 Ö

Passa	kroppen	 	 Ö	 Ö

Uttrycka	hantverk	 	 N	 Ö

Tåla	slitage	 	 	 Ö	 N

Uttrycka	enkelhet	 	 Ö	 Ö

Äga	estetik	 	 	 Ö	 Ö

Erbjuda	fl	exibilitet	 	 N	 Ö

Erbjuda	Enkelhet	(i	tillverkning)	 N	 Ö

   

HF	=	Huvudfunktion

N	=	Nödvändigt

Ö	=	Önskvärt		

GENOMFÖRANDE

Figur 14

Figur 14:  Funktionsanalys värmekudde
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Skissfas

Nedan visas ett urval av den skissfas som genom-
förts med fokus på utformningen av värmekud-
den. De ord som förknippas med hemlösa har 
använts som inspiration under skissandets gång. 
Även den funktionsanalys som gjorts har delvis 
varit med i tankarna under skissandet.

Värmekuddar kan vara utformade som bokstäver 
där tillverkarna kan välja ut specifika ord som 
är speciella för dem och tillverka varje bokstav 
i form av värmekuddar. Bokstäverna kan sedan 
säljas i grupper om flera som bildar ord för att 
berätta något tillsammans med produkten. Tyd-
liga budskap sprids i samhället och en personlig 
berättelse följer med orden. Nackdelen är dock 
att bokstäverna varken förknippas specifikt med 
hemlösheten eller med värmekudden.

Aluminiumburkar symboliserar hemlösheten en-
ligt den undersökning som gjorts. Alkohol som 
öl och vin dricks som en sorts avkoppling, flykt 
från verkligheten och värmekälla; och pantburkar 
fungerar som en inkomstkälla att leva på. Alu-
miniumburkarna blir en produkt som hemlösa 
kan tillverka själva med enkla medel för att sedan 
sprida ut i samhället som en sorts information 
om hemlösheten. Produkten får ett starkt sym-
boliskt värde. 

Ljus och värmeljus som sprider värme utan att 
brinna ner kan tillverkas i tyg. De mest utsatta 
i samhället kan ägnas en tanke vid användandet 
av produkten. Tanken med ljusen är god men 
kopplas inte heller specifikt till hemlösheten utan 
berör en större grupp utsatta. 

Abstrakta former av hemlösa och deras liv i form 
av värmekuddar kan skapas. I det här fallet är 
det mycket upp till betraktaren att tolka formen 
vilken kan vara både positiv och negativ. Använ-
daren skapar då den bild av hemlösheten han 
eller hon vill men formen kan också vara svår att 
tolka. Med en tillhörande historia kan budskapet 
uppfattas som något tydligare.

GENOMFÖRANDE

Figur 15

Figur 15:  Skissfas
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Lösning - Aluminiumburkar 
med värmande egenskaper

Aluminiumburken som form på värmekudden 
uppfyller alla satta krav på symbolik, efterfrågan, 
budskap etc. 

Eftersom aluminiumburkarna säljs vanligsvis i två 
standardutföranden på marknaden, en större och 
en mindre kommer även denna värmekudde er-
bjudas i två storlekar. Fantasin får flöda för att 
hitta användningsområden. Om den ska läggas i 
nacken eller hållas i handen är upp till använda-
ren. När den inte används behöver den nödvän-
digtvis inte gömmas undan. Den kan stå framme 
och sprida budskapet i vardagen.

Kuddarna kommer att sys av tyger från second 
hand butiker. Det betyder att alla värmekuddarna 
kommer variera i färg och mönster beroende på 
var som finns tillgängligt och vilka tyger de väljer 
att sy av. 

Denna produkt relaterar till hemlösheten på flera 
sätt 

- Aluminiumburkar förknippas ofta med hem-
lösa. Ofta syns de i samband med alkohol och öl-
burkar men pantburkarna är även deras inkomst. 
Pantburkar tas upp ur papperskorgar och lämnas 
in mot en slant som det tjänas pengar på.

- Ölburken kan vara något hemlösa tar till för att 
värma sig eller för att koppla av vilket även är 
värmekuddens funktion.

GENOMFÖRANDE

Figur 16

Figur 16:  Värmekuddar formade som aluminiumburkar
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Fyllning

Värmekuddar på marknaden består av ett inne-
håll som främst har som uppgift att sprida värme. 
Innehållet varierar och det finns “kemiska” na-
turliga och elektriska produkter på marknaden. 
De “kemiska” innehåller en gel som aktiveras ge-
nom ett kiselchip som bryts och kokas i vatten 
innan återanvändning.29 Elektriska värmekuddar 
är oftast något större och regelras med en ter-
mostat. De har en av- och påknapp och är varm 
så länge som önskas. I naturliga värmekuddar är 
det varmvatten, korn, gryn eller kärnor som är 
mest förekommande. De framställs på bra sätt ur 
miljösynpunkt och är alla bra värmekällor. Ugn 
eller micro används vanligen vid uppvärmning av 
naturliga produkter.

Sex olika naturliga material har studerats och de 
är alla mer eller mindre vanliga i värmekuddar på 
marknaden. Deras ursprung och relevanta egen-
skaper beskrivs kortfattat och egna observationer 
kring hur de känns och fungerar i sammanhanget 
har gjorts för att hitta det material som är mest 
lämpat för ändamålet.

Vete
Vetekornen framställs genom veteodling på åk-
rar där det sås både på våren och hösten. Det 
odlas mycket i Sverige men då främst i de södra 
delarna.30 Kornen faller automatiskt ur sitt skal 
vid skördning vilket betyder att de inte behöver 
skalas.31 Vanligtvis används vete i värmekuddar 
och är ett bra alternativ då det innehåller fukt 
och olja och håller värme bra.32 Det går inte att 
tvätta och vetet håller värmen mellan 30 och 50 
min beroende på storlek och rumstemperatur.33 
Vetet har en bra tyngd och formar sig bra ef-
ter kroppen och konsistensen påminner något 
om deg. De observationer som gjorts visar att 
den ger ifrån sig ett behagligt ljud då kornen rör 
sig i kudden och en neutral doft sprider sig lätt 
vid användning. Innehållet blir snabbt varmt vid 
uppvärmning och kudden håller sig varm för-
hållandevis länge. Kudden kan uppfattas något 
fuktig i varmt tillstånd, antagligen ett tecken på

29  Sandri Water protection 
30 Den virtuella floran, Vete
31 Saltå kvarn, Vete hel
32 Atelje smått & gott
33 Naprapatcompaniet
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Figur 22

Figur 21

Figur 20

Figur 19

Figur 18

Figur 17

29 Sandri Water protection 
30 Den virtuella floran, Vete 
31 Saltå kvarn, Vete hel
32 Atelje smått och gott
33 Naprapatcompaniet
 

Figur 17:  Vete
Figur 18:  Raps
Figur 19:  Körsbärskärnor
Figur 20:  Druvkärnor
Figur 21:  Ris
Figur 22:  Boveteskal
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Figur 20

Figur 19

att kornen innehåller fukt. Vetet går även bra att 
kyla ner i frysen och håller då kylan bra. 

Raps
Rapskornen kommer från rapsblomman som är 
en stor, klargul växt. De odlas i stora delar av lan-
det på stora fält men kan även förekomma som 
ogräs. Rapsen odlas främst för sina oljerika frön 
som har en oljeprocenthalt på 30-40%.34 Tack 
vare den stora oljehalten och storleken på kor-
nen håller rapsen värmen längre och formar sig 
mycket bra efter kroppen.35 Rapskornen i kudden 
påminner något om sand eller små polyretanku-
lor trots att de är hårda. Doften från kudden på-
minner om hö och den ger ifrån sig ett behagligt 
ljud. Rapskornen går inte att tvätta.

Körsbärskärnor
Körsbärskärnorna är tvättbara och håller värmen 
i 25-50 min beroende på storlek och omgivande 
temperatur.36 Kärnorna är stora och lätta och på-
minner något om varm sylt vid uppvärmning.37 
En kudde fylld med körsbärskärnor får en spe-
ciell känsla. De stora kärnorna kan ha en mas-
serande effekt samtidigt som de värmer. Kudden 
rasslar högt när kärnorna rör sig mot varandra 
vilket leder till att minsta lilla beröring eller rö-
relse hörs mycket väl.

Druvkärnor
Druvkärnorna tas omhand i Europas fruktindu-
stri och ekologiska vingårdar. Kärnorna är tvätt-
bara och ger ifrån sig en söt doft som påmin-
ner om soltorkad tomat.38 Kärnorna är små och 
formar sig på så vis bra efter kroppen. Kudden 
får en behaglig tyngd tack vare kärnornas vikt. 
Ljudet när kärnorna rör sig är någorlunda högt.

Ris
Riset odlas främst i Asien men även i Europa 
som Italien. Användning av ris i värmekuddar 
sker främst vid egentillverkning eftersom riskorn 
är lätta att få tag på i mataffären. Riset håller 

34 Den vituella floran, Raps
35 Medicus produktkatalog, värmekuddar
36 Naprapatcompaniet
37 Nytta Design
38 Ibid

värmen bra och formar sig lätt efter kroppen med 
dess små korn. En tydlig doft av ris sprider sig 
vid värmning. Till och med en något bränd doft 
kan uppkomma om kudden värms för länge. 

Boveteskal
Bovetet kommer ursprungligen från Asien och 
räknas till gruppen örter. Ett svart skal omger 
bovetet och innehåller ett rött färgämne som 
kan skapa allergiska reaktioner hos känsliga per-
soner.39 Boveteskalen har svalkande egenskaper. 
Skalen går att tvätta i tvättmaskin men kan svälla 
något i blött tillstånd trots att de är formstabila. 
Boveteskalen tar varken åt sig eller håller värme 
särskilt bra. Trots sin kylande effekt blir de heller 
inte så kalla i frysen och håller sig kalla efteråt. 
Ljudet när boveteskalet rör sig låter som torkade 
löv. Lukten påminner inte om något särskilt, en 
väldigt neutral doft. Skalen är mycket lätta och 
ger ingen som helt tyngt åt produkten.

Slutsatser
En tabell som rangordnar alla materialen i förhål-
lande till varandra är sammanställd där punk-
ter angående dess egenskaper tagits upp. Tyngd, 
lukt, formbarhet, värme och ljud har rangordnats 
mellan 1-6 där 1 kommer först. Tabellen ger en 
vägledning men är inte avgörande då flera av 
punkterna endast rangordnas i jämförelse med 
varandra. Tyngden exempelvis har mätts från 
tyngst till lättast men inget säger att den tyngsta 
är bättre på något sätt, kanske är den rentav för 
tung för ändamålet.

Boveteskalen är inte lämpat som innehåll i vär-
mekuddar. De kom sist på i stort sett alla pun-
ker som tabellen i figur 6 visar och blir varken 

39 Risenta, Helt bovete
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Rangordning	från	1-6	där	1	är	“bäst”

	 																			 Formar											 Behagligt	Håller								 	 	
Material	 												Värme*	 kroppen	 God	lukt	 ljud	 värmen	 Tyngd								Totalt

Ris																						 4													 2	 6	 1	 5	 5	 23
Raps	 													 2	 1	 1	 3	 3	 3	 13
Vete	 	 1	 3	 2	 2	 1	 1	 10
Bovetekal		 6	 6	 6	 5	 6	 6	 30
Druvkärnor	 3	 4	 3	 4	 2	 2	 18
Körsbärskärnor	 5	 5	 5	 6	 4	 4	 28

*	Hur	varm	kudden	blir	efter	tre	minuter	i	micro Figur 23

34 Den virtuella floran 
35 Medicus produktkatalog, värmekuddar 
36 Naprapatcompaniet
37 Nytta Design
38 Ibid
39 Risenta, Helt bovete 

Figur 23:  Tabell, Fyllnadsmaterial i jämförelse
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burken är den öppningsanordning på burkens 
ovansida som dras upp för att öppna burken. Det 
är en stark symbol som direkt förknippas med 
själva burken. 

För att återskapa burkarna i tyg med samma stor-
lek behöver de måttbestämmas. Detta har gjorts 
för hand med linjal. En mer noggrann mätning 
behövs inte då slutresultatet ändå kommer skilja 
sig åt något i storlek beroende på tillverkare och 
sömsmån. 

Burkarna har samma omkrets oavsett storlek vil-
ket betyder att topp och botten är lika stora på 
de båda burkarna. Det är längden som skiljer 
dem åt och den större burken är drygt 5 cm 
längre. Att skapa en exakt kopia av aluminium-
burken i tyg är en komplicerad process, så för 
att underlätta tillverkningen måste en förenkling 
av formen göras. Se figur 25 på nästa sida. Det 
är viktigt att tänka på att kudden inte tappar de 
typiska dragen en burk äger, då förlorar kudden 
sin symbolik.

särskilt varma eller håller värmen länge. Bove-
teskal i värmekudden är uteslutet.

Enligt egna slutsatser som dragits är inte heller 
körsbärskärnor, ris och druvkärnor några alter-
nativ. De odlas alla långt borta och kan vara 
svåra och dyra att få tag på. De håller värmen 
någorlunda bra men luktade konstigt, var för 
stora, eller rörde sig mot varandra för ljudligt 
för att verka bättre än något annat. Ett stort 
plus för druv- och körsbärskärnorna är dock att 
de går att tvätta men inte ett tillräckligt stort 
argument för att vara det bästa.

Vete och raps var däremot bäst enligt tabellen 
i figur 6. De är närproducerade och håller vär-
men bra. Rapsen odlas i större delar av Sverige 
jämfört med vetet som främst odlas i de södra 
delarna vilket är en stor fördel. De små rapskor-
nen formar sig också bättre efter kroppen än ve-
tekornen och är mycket tilltalande med tanke på 
konsistens. Doften från de båda var olika men 
är inte avgörande vid val av fyllning då ingen 
kunde sägas lukta mycket bättre än den andra. 

I tabellen på föregående sida är det marginella 
skillnader mellan vetet och rapsen men utifrån 
de observationer som gjorts samt rådfrågning av 
andra har det beslutats att värmekudden kom-
mer fyllas med raps. Med raps som fyllning blir 
det lättare för verksamheten att få tag på ma-
terial och värmekuddarna blir härligare att ta i 
och därmed mer attraktiva på marknaden. 

Mönster

Analys av aluminiumburken
Aluminiumburkarna som vanligen används till 
kolsyrade drycker tillverkas i två standardstorle-
kar. Den lilla burken rymmer 33 cl och den stora 
50 cl. Burkarna säljs med olika mönster tryckta 
på utsidan i varierande färger. Burkens form 
kan beskrivas som en cylinder med ihopgående 
kanter i över- och underkant. Kanterna står upp 
något och gör att burkarna kan staplas på varan-
dra. Den mest avgörande detaljen på aluminium-
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Figur 24

Figur 24: Aluminiumburkens och öppningsanordningens  
  mått
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Figur 25

Figur 24

Aluminiumburkens typiska drag får inte försvin-
na vilket de gör i vissa av förslagen. En enkel 
cylinderformad form med uppåtstående kanter 
påminner om burken och har med tanke på 
tillverkningen valts ut ur figur 25.

Kanter
Kanterna i över- och underkant är en av de de-
taljer som utgör burkens form. Därför är det vik-
tigt att de sys så att de liknar aluminiumburkens 
kanter. Svårighetsgraden varierar beroende på 
hur kanterna skapas och detta precis som formen 
de utger måste finnas i åtanke när mönstret ska 
skapas. 

För att sy burken på lättast möjliga sätt sys först 
en enkel cylinder av två urklippta cirklar och en 
rektangel. På utsidan sys sedan en söm runt om 
topp och botten för att skapa en kant. Denna 
kant visas i Figur 26 och blir utåtstående och 
“bubblig”. Kudden kan associeras till en alumi-
niumburk men saknar ett professionellt uttryck.

Kudden kan utifrån samma delar också sys på 
ett annat sätt, Figur 26. Cirklarna kan sys ihop 
med rektangeln med en förskjutning inåt för att 
skapa en uppåtgående kant av rektangeln. Kud-
den får ett enkelt uttryck men konstruktionen är 
mer komplicerad. Det är pilligt att sy och kräver 
viss skicklighet vid symaskinen.

Slutligen redovisas ett tredje konstruktionsförslag. 
Här består mönstret av fem delar, två cirklar, två 
små avlånga rektanglar och en större rektangel. I 
detta fall utgör de två smalare rektanglarna kan-
ten i över- och underkant och de sys ihop med en 
söm tillsammans med cirklarna och rektangeln 
som i Figur 27. På det här sättet hålls konstruk-
tionen relativt enkel och kanten blir mer uppåt-
stående men kräver flera delar att hålla reda på. 
Denna konstruktion ses som den mest ultimata 
med hänsyn på utseende och tillverkning och 
kommer måttbestämmas senare.
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Figur 28

Figur 27

Figur 26

Figur 25:  Alternativa former på värmekudden
Figur 26:  Utåtstående och bubblig kant
Figur 27:  Uppåtstående kant av tre delar
Figur 28:  Uppåtstående kant av fem delar
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mycket sämre på att hålla kvar innerpåsen och 
har dessutom ett estetiskt tilltalande som väger 
tungt. Det är alltså den vertikala öppningen som 
kommer användas till slutprodukten.

Måttsättning och mallar

Tygbitarna att sy av består av två cirklar, två av-
långa rektanglar och en större rektangel. Dessa 
bitar har måttbestämts genom att utgå från alu-
miniumburkens orginalmått för att få slutresul-
tatet så likt originalet som möjligt. En sömsmån 
ska alltid läggas till vid sömnad då en bit av tyget 
försvinner. 0,5 cm har lagts till och kanternas 
mått har också uppskattats till 0,5 cm. Figur  31 

Avtagbart fodral

Eftersom det utvalda innehållet inte är tvättbart 
är det viktigt att i alla fall tyget går att göra rent. 
Det betyder att innehållet på något sätt måste gå 
att avlägsna från yttertyget. Burkarna kan tillver-
kas som en påse där innehållet kan plockas i och 
ur vid tvätt. En öppning krävs då som kan öpp-
nas och stängas utan att läcka. Eftersom metall 
inte är lämpligt i micro och plast kan smälta vid 
höga temperaturer är inte dragkedjor, kardborre 
och knappar några alternativ. Värmekudden blir 
också mer sladdrig med bara ett lager tyg. Tunna 
tyger skulle vara svåra att använda och innehållet 
kan komma att synas igenom vid användning av 
ljusa tyger. Därför kommer värmekuddarna istäl-
let tillverkas i två enheter med en innerpåse och 
ett tillhörande fodral som även är avtagbart. På 
så sätt får kudden mer stadga och innehållet kan 
separeras från yttertyget som då kan tvättas. Fler 
moment kommer dock till vid tillverkningen men 
det behöver nödvändigtvis inte leda till att det 
blir svårare. Örngottsprincipen är ett bra alterna-
tiv att utveckla som kan användas på fodralet för 
att göra det användarvänligt och bekvämt. 

Principen kan appliceras på olika ställen av kud-
den. Här nedan undersöks hur öppningen ska 
göras och vara placerad för att underlätta så 
mycket som möjligt vid tillverkningen och för att 
smälta in i formen på bästa sätt.

Öppningen kan placeras horisontellt (H) runt 
burken eller vertikalt (V) från topp till botten. 
De två exemplen har sytts upp och testats för att 
få en tydlig bild av det mest lämpade förslaget. 
Frågor kring användandet och estetiken formu-
lerades och förslagen rangordnades utifrån varje 
fråga.

Det är ingen tvekan om att den vertikala öpp-
ningen är mer lämplig med tanke på reslutatet 
från tabellen. Den horisontella lösningen verkade 
bättre till en början men efter att ha testat den 
visade den sig inte alls passa. I den horisontella 
lösningen var det svårare att få i och ur innerpå-
sen men det betyder att påsen också stannar kvar 
i fodralet bättre. Den vertikala öppningen var inte 
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Figur 29 

Figur 31

Vilken	öppning	är	lämpligast?

Fråga	 											 	 	 						 	 	V	 H

I	vilken	är	det	lättast	att	ta	i	och	ur	innerkudden?						 	X			
I	vilken	håller	sig	innerkudden	kvar	bäst	i	fodralet?		 	 X
Vilken	är	lättast	att	sy?	 		 	 							 	X
Vilken	öppning	är	mest	diskret?	 	 								 	 	X Figur 30 

Figur 29:  Fodral med vertikal resp. horisontell öppning
Figur 30:  Tabell “Vilken öppning är lämpligast”
Figur 31:  Måttbestämning av delar
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visar de bestämda måtten på tygbitarna som be-
höver klippas till. Både måtten till den stora och 
lilla burken visas.

När alla delar ska klippas ut ritas först mönstret 
upp på tyget. Detta sker vanligen med mönster-
delar som nålas fast på tyget. I en kreativ process 
kan det av erfarenhet vara svårt att hålla ordning 
på allt och mönsterdelar kan lätt blandas ihop 
med skräp och försvinna. För att samla möns-
terdelarna på ett ställe och slippa laga och lappa 
trasiga delar efter en tids användning kan en 
transparent plastmall göras. Varför mallen görs i 
plast beror på att det är lättare att lägga mallen 
rakt och nära kanter för att spara tyg med en 
transparent mall som lätt går att se igenom. 

Tre enkla former kan skapas ur en rektangel för 
att samla allt på samma ställe och slippa hålla reda 
på flera delar. Två mallar behövs, en till varje stor-
lek. De små markeringarna i kanterna  ska ersätta 
måttbandet och kan med fördel användas vid till-
verkningen för att slippa vara beroende av mått-
band.  

Tillverkning

Tillverkningen sker i flera steg där momenten 
rekomenderas att genomföras i en viss ordning 
för att underlätta processen. 

Till en början behöver fem delar ritas upp på det 
önskade tyget. Detta görs lämpligen med den 
framtagna mallen som läggs på tyget där det pas-
sar. Delarna klipps ut och sicksackas runt om för 
att förhindra att kanterna repas upp, figur 34. 

Den stora rektangeln bearbetas och kortsidan viks 
in dubbelt och sys med raksöm så en fin kant 
skapas, figur 35. Kanten kommer utgöra kanten 
längs öppningen på fodralet. Mallen kommer till 
användning i nästa moment där samma rektangel 
viks på tre med bredden angiven på mallen för 
att skapa en cylinder med omkretsen samma som 
cirklarna, figur 36 på nästa sida. Cylindern fix-
eras något i kanterna längs med öppningen och 
den kant som tidigare sytts. Se figur 37. 

Figur 29 

Figur 34

Figur 33

Figur 31

Figur 30 

Figur 32:  Mall till liten burk
Figur 33:  Mall till stor burk
Figur 34:  Urklippta bitar med sicksackad kant
Figur 35: Insydd kant längs ena kortsidan

Figur 35

Figur 32
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De avlånga rektanglarna viks på mitten och sys 
ihop med raksöm till runda ringar efter mallens 
mått som ovan, figur 38. Ringarna viks dubbla 
som figur 39 visar och kommer i slutändan ut-
göra kanterna på topp och botten.

Tre delar dvs den stora rektangeln, en cirkel och 
en vikt ring sätts samman med raksöm som i 
figur 40. Observera att den stora rektangeln el-
ler cylindern har vrängts ut-och-in. Samma sak 
görs på andra sidan med restererande bitar och 
fodralet är klart, figur 41. Alla hängande trådar 
bör klippas bort och fodralet behöver vrängas till-
baka. fodralet behöver granskas så alla sömmar 
är bra.
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 Figur 36:  Hopsydd cylinder med hjälp av mall
Figur 37:  Raksöm längs kanten
Figur 38: Hopsydda ringar
Figur 39: Vikt ring
Figur 40: Fodralet sys samman med raksöm
Figur 41: Färdigt fodral ut-och-in

Figur 36

Figur 37

Figur 38

Figur 39

Figur 40

Figur 41
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Innerpåsen sys av två cirklar och en stor rek-
tangel som ritas upp på tyget, klipps ut och 
sicksackas runt kanterna. Rektangeln sys sam-
man med cirklarna med raksöm som figur 42 
visar. Påsen sys ihop med en söm från vardera 
håll längs fodralets långsida, figur 43. En öpp-
ning sparas för att kunna vränga tillbaka påsen 
och fylla påsen med raps. 3,75 dl raps går åt till 
den stora och 2,75 dl till den lilla. En tratt el-
ler liknande kan vara att föredra vid påfyllning. 
Öppningen sys ihop med en diskret söm, figur 
44 och påsen kan stoppas i fodralet. 

Öppningsanordning 

Öppningsanordningen behöver återskapas på ett 
enkelt och snyggt sätt för att tydligt visa att det är 
en aluminiumburk det ska vara. Den är mycket 
viktig då formen på burken lätt kan associeras 
med annat såsom pennfodral eller necessärer.

Att använda öppningsanordningarna i ursprung-
ligt skick och sy på dem på fodralet var första 
tanken som dök upp men då den är av metall 
och olämplig i micro blev det snabbt uteslutet. 
Andra tanken var att rita eller trycka symbolen av 
anordningen direkt på tyget men det kändes för 
avancerat och svårt att få det riktigt snyggt. Med 
stormönstrade tyger och mycket färg kan det ock-
så vara svårt att urskilja den. Tredje tanken var 
att sy på färdigtryckta tyglappar med symbolen 
på. Det skulle ge kudden ett professionellt och 
seriöst utryck och synas tydligt då en extra lapp 
sys på. Tyglapparna ser ut att vara den bästa lös-
ningen och ska därför utvecklas ytterligare.

Tyglapparna kan fästas på olika sätt och två varian-
ter har varit aktuella. Antingen trycks rektangulära 
lappar upp och sys fast i alla kanter eller så viks de 
på mitten och sys endast fast i en kant för att sedan 
hänga fritt. Med en hängande lapp blir det färre 
sömmar att sy, produkten får mer liv och burken 
kan se ut att vara både öppen och stängd. Pant-
burkar som är tomma eller i alla fall öppnade samt 
oöppnade ölburkar symboliseras med en hängande 
lapp då den både kan stå upp och ligga ner.
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Figur 45

Figur 42

Figur 43

Figur 44

 Figur 42:  Sammansättning av innerpåse
Figur 43:  Raksöm längs långsida
Figur 44: Raksöm för att stänga öppningen
Figur 45: Fyra monteringsförslag av öppningsanordning: i  
  ursprungligt skick, tryckt, vävd lapp påsydd i en  
  kant samt en fastsydd vävd lapp
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Grått och brunt är mest lämpade som färg på 
tygetiketterna. Eftersom den bruna ger mer liv 
och värme än den grå blir den utsedd som den 
mest lämpade. För att ge ytterligare struktur och 
rörelse åt lappen bör den broderas eller vävas vil-
ket är vanligast. En silverfärgad tråd innehållande 
metall kan dock inte användas vid tillverkningen 
med tanke på microvågsugnen men flera nyanser 
av grå tråd kan användas för liknande resultat. 
Tyglapparna ska beställas färdiga och monteras 
på de färdigsydda fodralen.

Storytelling

När ett budskap ska spridas är det viktigt att det 
är tydligt. Undersökningar visar att personliga 
historier har större påverkan på oss människor, 
något som många organisationer utnyttjar sig av. 
Ju mer konkret insamlingen är desto mer pengar 
skänks.40  

En liten lapp följer ofta med produkter vid köp 
för att berätta varifrån produkten kommer, hur 
den ska användas eller vem som har gjort den. 

40 UNT, ”Att skänka pengar tillhör livs 
 stilen”

Färg och utformning av 
tyglappar

Då tygerna kommer variera bland alla möjliga 
färger och mönster bör tyglapparna göras i nå-
gon diskret färg som passar de flesta tyger. Alla 
lapparna ska ha samma färg för att koppla vär-
mekuddarna samman. Öppnaren på burken är 
vanligtvis silverfärgad och kan därför göras silver-
färgad på tyglappen också. Kontrasten är viktig 
vid valet av färg så en mörk eller riktigt ljus färg 
kan vara att föredra till silverfärgen. Åtta färger 
har valts ut för att jämföras och en ska i slutän-
dan väljas ut som den mest lämpade. 

Först valdes tre neutrala färger ut dvs. svart, vit 
och grå. Alla tre fungerar bra till de flesta färger 
och de lyfter fram symbolen och gör det väl syn-
ligt. Svart kan till och med vara för stor kontrast 
till silverfärgen och ta för mycket plats på ljusa 
tyger. Vitt fungerar också bra till silver men kan 
kännas något mesig och stället försvinna på grund 
av sin ljuset. Dessutom kan vitt få begagnade ty-
ger att se ofräscha ut. Grått ligger någonstans 
mittemellan och tar varken över eller försvinner. 
Grått kan även passa bra till aluminiumburken 
som är grå eller silvrig i sitt naturliga utförande. 

De fem färger som valdes ut tros även kunna 
fungera bra. De är mer livfulla och glada, vilket 
kan ge burkarna mer energi och synas mer. De 
är en mörkblå, mörkröd, en brun och en beige 
färg. Den beige kan kännas något mesig precis 
som den vita, annars tycks de andra fungera bra. 
En personlig favorit är den bruna som inte är för 
mörk men ändå mörk, mer färgglad än den grå 
och borde kunna passa många tyger. Den bruna 
kan symboliseras med den något smutsiga tillvaro 
som hemlösa iband förknippas med och kan med 
fördel kombineras med mer eller mindre färggla-
da tyger som livar upp intrycket. Rött och blått 
passar bra till den silvriga färgen men har ingen 
anknytning till vare sig burken eller hemlösheten. 
De skulle mycket väl kunna passa flertalet tyger 
men kan i vissa fall vara för utstickande. 
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Figur 46

40 Uppsala nya tidning, "Att skänka pengar tillhör livsstilen" Figur 46:  Färgförslag på tyglappar
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En liten lapp kan följa med även i det här fal-
let också för att berätta syftet bakom produkten 
för att göra det tydligare eller berätta någonting 
om tillverkaren genom en personlig historia. Tex-
ten behöver vara kort och informationsrik för att 
snabbt göra läsaren intresserad och medveten. Är 
texten lång och svårläst läses den troligen mer 
sällan och budskapet har svårare att spridas. 

Texten på informationslappen kan vara poetiskt 
skriven eller bara berätta något beskrivande. Den 
ska associeras med produkten och få människor 
att förstå sambandet och börja tänka till. Texten 
kan exempelvis se ut så här.

”Köp en öl och stöd mig som är hemlös. 
Det som ger värme åt dig,
värmer i förlängningen också mig.”41

Texten kan vara unik och bara förekomma en 
gång, dvs. vara olika på alla lappar. Varje till-
verkare kan ha sin egen text som sätts på varje 
produkt som han/hon tillverkat eller en text kan 
förekomma på alla lappar så att alla lappar är 
likadana. 

I CAN
Burkarna ska döpas eller få ett verksamhetsnamn 
för att tydligt kopplas till verksamheten.  Det 
namn som dykt upp är “I can” ett vitsigt ord 
som associerar till produkten och verksamheten 
på flera sätt. 

"Kan Själv" säger de små barnen som är fyllda 
med självförtroende. Ingen ska hjälpa till och de 
ger sig inte förrän de klarade det. På liknande 
sätt fungerar "I can". Namnet ska stärka det 
självförtroende som ofta saknas bland hemlösa 
och de ska känna att de gör något meningsfullt 
som bidrar till förbättring. 

Namnet är starkt kopplat till formen på värme-
kuddarna med "can" som på engelska betyder 
burk. Både namnet och produkten visar att nå-
got negativt såsom ölburkar hemlösa förknippas 
med, kan vändas till positivt och fortfarande ha 
en stark koppling. 

41 Dagmar Key

Produkten kopplas också till dagens samhälle 
där mycket elektronik har stor betydelse. Apples 
framgång med iKonceptet och produkter som 
iPhone, iPod och iTunes har både varit en inspi-
rationskälla och en koppling till namnet. 

Namnet ska synas på produkten och kan på 
samma sätt som öppnaren skrivas på tyglappar 
med silverfärg. Då blir helheten mer enhetlig 
och tyglapparna varken stör eller försvinner. De 
kan enkelt sys fast vid öppningen på fodralet. 

Verksamhet och försäljning

Prisförslag
Verktyg, tillbehör och material behöver köpas in 
eller erhållas för att erbjuda en välutrustad verk-
samhet. Innerpåsar ska sys, de ska fyllas och sys 
igen. Ett tyg ska väljas ut för att sedan användas 
till tillverkningen av fodralen. Tyglappar ska sys 
på och den lilla informationslappen ska fästas på 
produkten innan den är färdig att säljas. 

Materialkostnaderna för en stor respektive en li-
ten värmekudde uppskattas till ett pris beräknat 
på kostnaderna för tyg, tråd, raps och tyglap-
par. Det kan vara svårt att sätta ett exakt pris då 
kostnaderna för materialet varierar. Tyger i olika 
kvalité, mönster och storlek finns tillgängliga på 
second hand butiker och är svåra att upskatta 
men ett pris har ändå uppskattats.

Rapsen kostar ungefär 3,20-3,30 kr/kilo enligt en 
artikel från sydsvenskan.42 

42 http://www.sydsvenskan.se/hogerspalt/
article434290/Vadret-storre-hot-an-konjunkturen-
for-raps.html 

Figur 47Figur 46

41 Dagmar Key
42   Sydsvenskan, "vädret större hot än konjunkturen för raps"
 

Figur 47:  Färgförslag på tyglappar
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En stor kudde behöver uppskattningsvis 375 g 
raps och en liten 275 g vilket betyder att kostna-
derna för rapsen till en stor respektive en liten 
ligger på 4 och 3 kr/st, grovt räknat. 

Av en tröja från en second hand butik för exem-
pelvis 50 kr kan 7 stycken stora kuddar och 10 
stycken små tillverkas vilket ger ett styckpris för 
tyg på 7 och 5 kr/st.

Vid beställning av 1000 tyglappar ligger priset 
ungefär på 1 kr/st43 vilket betyder att 2 kr/burk 
läggs på tyglapparna. Några meter tråd återstår 
men kan inte kosta mycket. 1 krona kan läggas 
på ytterligare för att täcka kostnader för tråd och 
annat.

Alla ovanstående uppgifter kan läggas samman 
och talar om att en stor stor kudde skulle kosta 
ungefär 14 kr och en liten 10 kr i materialkost-
nader.

Eftersom materialkostnaderna uppskattas till 
mycket låga tack vare det utbud second hand 
butikerna kan erbjuda kan en stor del av för-
sälningspriset gå som vinst. Värmekuddar på 
marknaden säljs vanligen för mellan 100 och 300 
kr men även dyrare produkter existerar uppemot 
600 kr. Flera faktorer har betydelse för priset så-
som hur kuddarna är gjorda, storlek på dem, fyll-
ning, syfte och hur de ska användas samt vilka de 
är riktade till. Ett tydligt mönster är svårt att se 
men handgjorda värmekuddar av naturmaterial 
tycks vara dyrare precis som värmekuddar som 
säljs i medicinskt syfte. Naturligtvis kostar större 
kuddar mer än små. 

I can burkarna är förhållandevis små i jämförelse 
med andra värmekuddar på marknaden. Men de 
är tillverkade för hand och har ett välgörenhets-
syfte vilket har en positiv påverkan på priset. 
Vinsten behövs för att få verksamheten att gå 
runt och för att uppmuntra till att forstätta arbeta 
och det har betydelse när det ligger välgörenhet 
bakom produkten. De kan säljas var för sig men 
även i ett paket om två för en billigare slant. 
Uppskattningsvis kan en stor värmekudde säljas 
för 250kr, en liten för 175 och en av varje för 
400 kr.

43 Mera märken
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Verksamhet

Den tänkta verksamheten välkomnar alla hem-
lösa med intresse, ingen ska behöva tvingas till 
att göra något de inte vill. Verksamheten är 
också tänkt att ske efter egen förmåga. Någon 
kan vara extra duktig på att sy och en annan 
trivs bra med att fylla innespåsarna med raps. 
Att samarbeta med andra för att uppnå ett ge-
mensamt resultat kan inte bara göra arbetet mer 
effektivt utan även bidra till både ökat självför-
troende och sociala band till andra. Vinsten ska 
gå till tillverkarna men istället för endast rena 
pengar i handen kan de få lönen i form av upp-
levelser eller användbara produkter som har en 
positiv påverkan på deras levnad. Detta för att 
påverka hemlösa i rätt riktining, ett steg ifrån 
hemlösheten.

Försäljning

Det finns flera sätt att nå ut på marknaden och ett 
par förslag har det spekulerats i. Många produkter 
säljs via hjälporganisationers hemsidor där främst 
deras målgrupp får reda på utbudet. Människor 
som inte ägnar en tanke åt hemlösa är isolerade 
från dessa produkter och behöver absolut infor-
meras. 

Aluminiumburkar innehållande öl och andra al-
koholdrycker säljs ofta på systembolaget. Det är 
ett statligt ägt företag som har monopol på alko-
hol i Sverige. De arbetar med att sprida kunskap 
om alkohol och hälsa och säljer alkoholhaltiga 
drycker utan något vinstintresse. De vill bidra till 
att begränsa alkoholens skadeverkningar och vill 
skapa ett samhälle där dryckerna njuts med om-
sorg av hälsan.44 

Den utvecklade produkten skulle passa bra i sys-
tembolagets sortiment som en komplettering i 
den alkoholfria avdelningen. En viss procent av 
varje såld burk ska gå tillbaka till tillverkarna och 
den utsatta gruppen av människor.

Flera fördelar med en försäljning på systembola-
get kan listas.

44 Systembolaget
43  Mera märken
44 Systembolaget
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+ Systembolaget blir förknippade med välgörenhet

+ Utbudet vidgas ytterligare med en produkt som 
kan njutas med omsorg av hälsan

+ En större grupp människor nås i samhället med 
en central försäljningsplats.

+ Ett alkoholfritt alternativ

+ Systembolagets kundgrupp kan bara öka

Flera samtal till systembolaget har gjorts för att 
berätta om produkten och försöka sälja in den men 
tyvärr utan resultat. De tyckte idén var bra men 
såg inte kopplingen till sin verksamhet. däremot 
föreslogs Designtorget som eventuell säljare vilket 
kan vara något att fundera på.

Ett annat sätt att nå många i samhället kan vara 
genom företagsjulklappar.  Det förväntas av många 
anställda att få en gåva vid jul av sin chef och det 
blir ett hett samtalsämne på företaget.45 Present-
kort, biobiljetter, spabehandlingar eller extra bonus 
hör till de mest populära sakerna att få. Att istället 
skänka pengarna till välgörenhet är en uppåtgåen-
de trend som uppskattas mer och mer av både de 
anställda och företaget. Företaget förknippas med 
välgörenhet och de anställda slipper ännu en grej 
som de inte behöver en till av. 450 kr får en före-
tagsjulklapp som mest kosta för att inte missgynna 
företaget genom pålagd skatt.46 

Värmekudden kan vara en uppskattad julklapp 
att ge till sina anställda då

+ Trots att pengarna går till välgörenhet får de 
anställda något att använda. Det blir en symbol 
för de pengar som skänkts.

+ Företaget förknippas med välgörenhet

+ Många i samhället blir berörda och uppskattar 
julklappen trots att de inte på eget initiativ skulle 
komma på tanken att köpa något sådant.

45 Chef, ”Julklapp från chefen viktig i  
 kristider”
46 Chef, ”Så ger du rätt julklapp”

GENOMFÖRANDE

45   Chef, "Julklapp från chefen viktig i kristider"
46 Chef, "Så ger du rätt julklapp"
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Resultat

Flera behov och problem i vardagen hos hem-
lösa har identifierats utifrån en researchfas. Fyra 
personskildringar gjordes för att få möjligheten 
att sätta sig in i vardagen för hemlösa. Det har 
konstaterats att situationerna de befinner sig i 
varierar från person till person och att varje per-
son har sin unika historia att berätta. Det har 
även konstaterats att det existerar behov som be-
rör alla medverkande. De gemensamma nämnare 
som framgått ur de fyra skildringarna som gjorts 
var beroenden, ovisshet, sociala svårigheter, vilja 
att bli sedd och hörd, begränsningar samt dåligt 
självförtroende.

En lösning har tagits fram för att underlätta flera 
av ovanstående punkter. Lösningen resulterade i 
en värmekudde ”I can” med formen av en alumi-
niumburk som tillverkas av hemlösa för att sedan 
säljas som exempelvis företagsjuklappar. 

Två mallar är framtagna för att underlätta till-
verkningen. Mallarna innehåller alla mått som 
behövs för att tillverka kudden och allt är samlat 
på ett ställe. 

Tillverkningen sker i flera steg och ska vara 
anpassad så att den är lätt att skapa. De olika 
momenten kan delas upp och genomföras efter 
egen förmåga. Samarbeten med andra är bara en 
fördel. Ingen ska tvingas göra något utan verk-
samheten bygger på egen vilja.

Informationshäftet har en standardform och 
layout där endast den personliga texten varieras. 
Tre texter är sammanställda för att ge ett exem-
pel på hur det kan se ut.

”Den kalla vinden tränger sig ner i sovsäcken, 
Händer och fötter isas av kylan. Var finns den 
gnutta värme jag så väl behöver?”

”Utan bostad, utan säng. Kanske sova på en äng. 
Kylan sprider sig i kroppen, jag blir så fasligt kall 
om snoppen”

AVSLUTNING

Figur 49

Figur 48:  Stor och liten mall i transparent plast
Figur 49:  Framtagen prototyp
Figur 50:  Medföljande informationslapp

Figur 48

Figur 50
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”Köp en öl och stöd mig som hemlös. Det som 
ger värme åt dig, värmer i förlängningen mig” 

Häftet fästs med ett snöre på fodralet och I can 
burken är klar att säljas.

I can är en skapad verksamhet som ska bidra 
till ökat självförtroende bland hemlösa. De 
ska känna sig behövda och att de åstakommit 
någonting att vara nöjda över. Produkten som 
tillverkas är användbar och sticker ut på mark-
naden vilket ska leda till att fler blir medvetna 
om verksamhetens syfte och bakgrunden till 
den. Mer accepterade i samhället ska de bli av 
produkten och dess starka symbolik. Den med-
följande informationslappen ska väcka en tanke 
och tydliggöra budskapet ytterligare. I en kreativ 
verkstad finns även möjligheten att lära känna 
andra, samarbeta och lära sig ta ansvar för sina 
saker, någonting som ska underlätta den sociala 
biten.

Återkoppling till målgrupp

Ett möte med personal och besökare på RIA i Gävle 
avslöjar att produkten och verksamheten är en bra 
idé. Produkten drar uppmärksamhet till sig och alla 
vill ta i dem och hålla dem i handen. Det var ingen 
tvekan om att värmekudden med dess form fungerar. 
De tillfrågade höll med om budskapet och flera var 
positiva till värmekudden som produkt och kunde 
se den säljas och på så sätt spridas i samhället. Från 
personalens sida kom idéer om att I can burkarna 
kan vara ett redskap som används av hjälporganisa-
tioner i samband med samtalsgrupper och liknande 
som något varmt och lugnande att hålla i och det 
höll även besökarna med om. De såg I can burkarna 
som en värmekälla som kunde underlätta för dem 
när de var frusna. Att hemlösa skulle tillverka kud-
darna själva var de inte lika positiva till, "det får 
gärna någon annan göra" sa flera av de tillfrågade. 
De utsatta som blev tillfrågade kunde inte tänka sig 
sy dem trots att någon hade en bakgrund med rätt 
kompetens. 

Diskussion

Slutresultatet var en intressant lösning som 
växt fram under arbetets gång. Den var inte 
förväntad vid projektets början men visade sig 
vara lämplig  efter avslutad research. Konkreta 
lösningar som tält och sängar var till en början 
mer aktuella men då researchen visade på andra 
behov fick den styra valen mot den slutgiltiga 
lösningen.

AVSLUTNING

Figur 49

Figur 48

Figur 52

Figur 51: Fodral och innerkudde
Figur 52: Burk med informationslapp

Figur 51
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få ut relevant information ifrån. Den mest ut-
satta gruppen som är intressant i många fall kan 
vara svår att få tag på då de lever på varierande 
platser. Det förekommer också att de känner sig 
behandlade som utstuderingsobjekt när många är 
intresserade av att veta mer och hjälpa dem i 
olika projekt vilket gör att de säger nej till inter-
vjuer och liknande. 

Den avlagda tiden på varje område har varit väl 
avvägd och bidragit till ett väl strukturerat arbete. 
Mer kontakt med företag och intresserade organi-
sationer hade uppskattats för att få feedback och 
ytterligare tips på idéer. En bra företagskontakt 
med engagemang ger också bekräftelse på att ar-
betet i fråga är intressant och värt att arbeta för, 
något som har varit efterfrågat under tuffa dagar 
när arbetet körts fast. 

För att uppmärksamma rapporten och resultatet 
ytterligare finns en tanke om att ta kontakt med 
Situation Sthlm, Faktum och Aluma, tidningar 
med hemlösa i fokus där resultatet kan redovisas 
i form av artiklar.

Även om resultatet förblir en god tanke, en skrift-
lig rapport och en prototyp kan information spri-
das som väcker diskussioner och nya tankar.

Fortsatt arbete

De tio veckor som funnits till förfogande för-
svann fortare än väntat. Trots att mycket blivit 
gjort finns det fortfarande mycket att utvecka. Att 
vidareutveckla arbetet och anpassa det ytterligare 
till målgrupp och köpare och eventuellt skapa en 
väl fungerande verksamhet vore en bra fortsätt-
ning på arbetet. Att sälja in produkten hos något 
företag och få ut den på marknaden kan också 
vara något att utveckla vidare. 

En värmekudde kan fyllas med mycket som har 
egenskaperna att hålla och sprida värme länge. De 
material som tagits upp i rapporten är endast na-
turliga material som idag används i värmekuddar. 
Med ett intresse för trä och utbildning på design 

Verksamheten och produkten påminner om 
redan befintliga verksamheter såsom tidningsför-
säljning och remake verksamheten. En kombina-
tion av flera verksamheter har blivit ytterligare 
en lösning som kan vara ett intresse för fler 
hemlösa. Någon kanske inte trivs med att sälja 
tidningar och kan istället ägna sig åt att sy bur-
kar som tycks vara roligare. 

Priset kan uppfattas något högt men genom att 
sätta ett förhållandevis högt pris visar produk-
ten ett tecken på att den är värdefull och har 
tillverkats med omsorg. Att vintsen går till ett 
välgörande ändamål är även en aspekt kunden 
har med sig vid ett eventuellt köp vilket gör dem 
mer toleranta och förstående till prislappen. Att 
dessutom hålla priset innanför ramen för vad fö-
retagsjulklappar får kosta kan vara en fördel om 
produkten ska säljas på det sättet.

Verksamheten har många goda tankar och pro-
dukten har en stark symbolik till hemlösheten. 
Detta tyckte även flera vid återkopplingen till 
målgruppen. Det framkom också att tillverk-
ningsprocessen gärna inte ville genomföras. An-
tingen tycktes kudden vara för svår att tillverka 
eller så var sömnad inte intressant. Att resultatet 
av återkopplingen var något negativ i det här fal-
let behöver inte betyda att så är fallet för alla. Att 
hitta en intresserad  grupp ses inte som omöjligt, 
startar verksamheten igång i liten skala kan fler 
bli intresserade allt eftersom. Verksamheten blir 
känd och fler får upp ögonen för den samtidigt 
som deltagarna påverkar andra och kan tala gott 
om verksamheten.  

Att arbeta med hemlösa som målgrupp har varit 
mycket intressant och många tankar har väckts 
under arbetets gång. Det svåra har varit att ge 
en tydlig bild av hemlösa, de lever så olika och 
har varit svåra att rama in. Tio veckor har varit 
för kort tid för att hinna gå djupare in på deras 
levnadssituation och därmed skapa en tydligare 
definition av behov och problem. 

Trots att hemlösa verkar villiga att berätta om 
sin situation och verksamhet och hjälpa studen-
ter som vill hjälpa hemlösa är de ändå svåra att 

AVSLUTNING
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AVSLUTNING

och träteknik kan en naturlig utveckling vara att 
titta på alternativa trärelaterade material att fylla 
kudden med. Materialet bör ta åt sig värmen bra 
och hålla kvar värmen länge, vara formbart efter 
kroppen och lättillgängligt på marknaden.





43

Källförteckning

Notförteckning
1:  www.undp.se/krisforebyggande
2:  www.sida.se/svenska/lander-regioner/
3:  www.sweden.gov.se/sb/d/6315
4:  www.sweden.gov.se/sb/d/8724
5:  Regeringskansliet, ”Hemlöshet mångas an 
 sikten mångas ansvar -En strategi för att  
 motverka hemlöshet och utestängning från  
 bostadsmarknaden”, 2007, s,3
6:  Socialstyrelsen, ”Hemlösa i Sverige 1999,  
 vilka är de och vilken hjälp får de?”, 2000,  
 s. 19
7:  www.socialstyrelsen.se/hemloshet/definition
8:  www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.   
 asp?artikel=3294702
9:  www.socialforum.se/se/Asikter/I_media/ar 
 tikel12/
10:  www.unt.se “Allt mer pengar går till välgör 
 enhet”
11:  Carl Erik Mårtensson, RIA i Gävle, Samtal  
 2010-03-09; Hans Swärd, Hemlöshet, Stud 
 natlitteratur, andra upplagan, 2008, s. 180
12:  Regeringskansliet, ”Hemlöshet mångas an 
 sikten mångas ansvar -En strategi för att  
 motverka hemlöshet och utestängning från  
 bostadsmarknaden”, 2007, s,5
13:  Se not 11
14:  Ibid
15:  Se bilaga 2
16:  www.situationsthlm.se; www.faktum.nu;  
 www.aluma.nu
17:  www.stadsmissionen.se/secondhand/Ge-  
 dina-gamla-saker-ett-nytt-liv/vanliga-fragor/
18:  Se not11
19:  www.stadsmissionen.se
20:  Ibid
21:  www.designboom.com/contest/view.  
 php?contest_pk=10&item_pk=6175%p=3
22:  www.designboom.com/contest/view.  
 php?contest_pk=10&item_pk=6533&p=1

REFERENSER

23:  www.faktum.nu
24:  www.cultdesign.blogg.se/2007/march/de  
 sign-till-forman-for-hemlosa-sms-rosta-pa- 
 din-fa.html
25:  Samtal med en hemlös på RIA i Gävle   
 2010-03-09
26:  Hans Swärd, Hemlöshet, Studentlitteratur,  
 andra upplagan, 2008, s. 28-31
27:  Hans Swärd, Hemlöshet, Studentlitteratur,  
 andra upplagan, 2008, s. 25-28
28:  www.ur.se/vuxen/Tv/hemlos/
29:  www.sandri.se/catalog/product_info.  
 php?products_id=116
30:  http://linnaeus.nrm.se/flora/monoi/poa/  
 triti/tritaes.htm
31:  www.saltakvarn.se/produkt/produkt  
 blad/7210.htm
32:  www.varmvetekudde.se/vetedesignanvänd 
 ning_funktion.htm
33:  www.naprapatkompaniet.se/beh_fors.htm
34:  http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/  
 brass/brasnap.htm
35:  http://issuu.com/medicus/docs/produkt  
 katalog
36:  www.naprapatkompaniet.se/beh_fors.htm
37:  www.nyttadesign.se/category.asp?CatID=36
38:  Ibid
39:  www.risenta.se/Sv/Vara_produkter/Helt_ 
     bovete/?search_text=helt+bovete&index=  
 0&search=1
40:  www2.unt.se/artikelprint/1,5070,MC=81- 
 AV_ID=1009367-SC_ID=315,00.htm
41:  Dagmar Key
42: http://www.sydsvenskan.se/hogerspalt/       
 article434290/Vadret-storre-hot-an-konjunk  
 turen-for-raps.html
43: http://www.mera.se/vetikett.html
44: www.systembolaget.se/applikationer/pnap 
 par/OmSystembolaget/
45:  www.chef.se/dynamisk/index.php/index/ar 
 tikel/julklapp-fran-chefen-viktig-i kristider
46:  www.chef.se/dynamisk/index.php/index/ar 
 tikel/sa-ger-du-ratt-julklapp



44

Figurförteckning:

Figur 1:  www.faktum.nu; www.aluma.nu; www. 
  situationsthlm.se
Figur 2: www.stadsmissionen.se/Omoss/Press-- 
  arkiv/pressbilder/Pressbild-12/Tygkas 
  sen---design-Remake
Figur 3: www.designboom.com/contest/view. 
  php?contest_pk=10&item_pk=6175%p  
  =3
Figur 4: www.designboom.com/contest/view. 
  php?contest_pk=10&item_pk=6533&     
  p=1
Figur 5: www.faktum.nu
Figur 6: www.cultdesign.blogg.se/2007/march/ 
  design-till-forman-for-hemlosa-sms-  
  rosta-pa- din-fa.html
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BILAGOR





Alkohol

Alkohol 

Alkohol 

Cykel 

Droger 

Dålig andedräkt 

Dålig balans

Dålig hygien 

Dålig hygien 

Dåliga kläder 

Dålig tandstatus 

Faktum 

Fransiga byxor 

Filt 

Frusna 

Fylla 

Fylla 

Gubbar

Hatt

Hopkurade 

Hungrig 

Icakasse 

Icakasse

Icakasse

Kall 

Kartong

Kartongbord

Kartonger 

Kartonger

Kartongskiva

Kisslukt 

Kisslukt 

Kriminalitet 

Kundvagn

Kundvagn

Kundvagn

Kundvagn 

Letar pantburkar 

Lustig person

Man 

Packning 

Pantburkar 

Pantburkar 

Papperspåse

Park 

Parkbänk

Parkbänk

Parkbänkar 

Plastkassar 

Plastkasse 

Plastkasse

Presenning 

Påse

Påverkade 

Rotar i papperskorgar  

Rotar i papperskorgar

Samlare 

Situation Stockholm

Skäggig

Smuts

Smutsig

Smutsiga 

Smutsiga kläder

Smutsiga naglar 

Snatteri 

Social missär 

Sovsäck

Systembolaget 

Taskig hygien

 Tidningsförsäljning

Tigga 

Tiggare 

Tigghatt 

Tigglåda

Tomburk

Torra händer

Trasiga kläder

Tycker synd om

Utan mat 

Uteliggare

Utslaghet 

Tobak 

Wellpapp 

Öl

Ölburk 

Ölburk

Ölburk

Ölburkar

Ölburkar 

För att få en bra bild av vad samhället förknippar hemlöshet med har jag ställt frågan till flertalet på offentliga platser. Jag ställde 
frågan ”Vad förknippar du med hemlöshet?” och ”Vilka ord associerar du med hemlöshet?” och svaren jag fick kommer sedan hjälpa 
mig i min process att finna en lämplig produkt och ge inspiration till utformningen av den. 42 personer svarade på min fråga.

Bilaga 1 - Sammälllets syn på hemlösa





Bilaga 2- Mindmap
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