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ABSTRACT
Experiencing stress is a part of life. It is a state where 
imbalance occurs between resources and demands. A 
condition that is not dangerous but has helped us 
humans survive by activating the body at acute danger 
for millions of years. Today the acute dangers are 
completely different from predators. It can be a deadline 
to pick up at preschool. There is no quick-fix for stress, 
but we need to learn methods in order to handle stress. 
One of the most important methods for humans is tal-
king to each other.

Initially I did a research to find out what stress is, who 
are at risk and what methods there is to handle stress. I 
contacted Aleksander Perski, psychologist and 
researcher within stress, which led to a meeting with 
Giorgio Grossi, psychotherapist and researcher within 
stress at Stressmottagningen in Stockholm, and Linn 
Almlöf, psychologist at Stressmottagningen. Contact 
were also made with the Social Insurance Agency, to find 
out their view on stress and to take part of statistics.

Based on the research, a probe-kit was made with tools 
and methods to use at work and at home, both to use 
for themselves and together with others. Two women 
at risk, according to reports from the Swedish Social 
Insurance Fund, tested the kit for two weeks. The tool 
”How do I feel” - a method to do with the ones who you 
live with, to reflect on your day individually and then talk 
about it – was noticed by both of the women’s families 
and therefore chosen for further development.

After this, user tests and workshops were made with one 
of the women and her family, as well as with two new 
families that consisted of adult and children and also two 
adults. The result was the design proposal Yoy – the 
barometer of emotions. A tool to use at home that 
invites reflection and conversations on our feelings and 
moods.

By reflecting on our day, we can use Yoy to show others 
how and what we feel. The design proposal strives to 
convey mood by placing beads on a stack. This 
visualizes – both to ourselves but also to family members 
- how we feel. The beads also convey feelings in a way 
that the beads have different colors and tactility. Each 
stack where the beads are being placed, is unique to 
each family member.

To talk about our feelings and moods together creates a 
sense of unity and safety. We humans are strengthened 
mentally by speaking to someone we trust. Also, 
listening to others and sharing experiences strengthens 
the feeling of ‘we have each other.’ In user studies, Yoy 
has started to create a deeper conversation about how 
each family member feels. It has made them pay more 
attention to each other and also dare to show feelings.

To Yoy - the barometer of emotions there is also a lamp 
that portrays the family’s feelings. Each arm around the 
lamp represents a member of the family. The beads on 
the arms are being placed depending on the mood. 
Thereby the lamp changes expression and gives an 
overview of the family’s status.
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1.0 INLEDNING
Stress är någonting som alla har en relation till i någon 
form. Även olika metoder för att hantera den. Det här 
projektet började med stress - dels som utgångspunkt 
och dels som ett personligt ämne då jag själv mådde 
dåligt på grund av stressproblematik när jag var ung. 
Inriktningen jag valde för projektet var att förebygga 
stress genom att undersöka metoder för att hantera 
stress. Men för att kunna förebygga stress behövde jag 
reda ut olika aspekter av stress och stressforskning.

Till hjälp för att reda ut detta träffade jag Giorgio Grossi, 
psykoterapeut och forskningsansvarig på Stress- 
mottagningen i Stockholm. Grossi berättade om hur vårt 
samhälle har ändrats under åren och vilka metoder som 
anses mest effektiva idag för att behandla utmattade - ur 
ett forskningsperspektiv. Jag träffade även Linn Almlöf, 
psykolog på Stressmottagningen. Hon berättade om 
metoderna som Grossi nämnt fast ur ett psykolog-
perspektiv. Almlöf har tidigare jobbat med barn och 
ungdomar och berättade om de metoder som används 
för att kommunicera och behandla den sortens stress-
problematik.

Efter min undersökning om ämnet stress gjorde jag ett 
probe-kit med verktyg för arbete och hemmet, både att 
använda själv och tillsammans med andra. Två kvinnor i 
riskzonen, enligt Försäkringskassans rapporter, testade 
kitet under två veckors tid. Verktyget “Hur mår jag?” 
utmärkte sig hos båda kvinnornas familjer och valdes 
därför att vidareutvecklades. 

Därefter gjordes användartester och workshops med fyra 
olika konstellationer av familjer. Resultatet blev design-
förslaget Yoy - Känslobarometer. Verktyg som synliggör 
mående och känslor i hemmet, som syftar till att öppna 
upp för reflektion och samtal. För att förtydliga syftet 
med Yoy kommer nästkommande kapitel att diskutera de 
olika aspekterna av stress och stressforskning. 
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1.2 METODER1.1 SYFTE
Stress föds av en tanke eller känsla som skapar en 
reaktion i kroppen. De metoder som finns för att hantera 
stress idag har de flesta ett fokus på att lära oss att vara i 
nuet. Att skapa ett accepterande förhållningssätt genom 
att lägga märke till tankar, handlingar och beteenden - 
så kallad medveten närvaro. Hur kan design påminna om 
vikten av detta?

Antal metoder för att hantera stress är oändliga men 
trots det är många människor stressade idag. Varför? 
Enligt psykoterapeuten Giorgio Grossi saknas det en 
medvetenhet och kunskap om stress - om varför det är 
viktigt att inte leva med stress långa perioder. Grossi 
poängterar vikten av att stanna upp, reflektera och 
förändra situationen. Alltför ofta körs det på i samma 
tempo i hopp om att stressen försvinner.1  Hur kan stress 
hanteras om människor inte vet hur det ska hanteras? 
Kan design förtydliga och underlätta hantering av stress?

Både psykoterapeuten Giorgio Grossi och psykologen 
Linn Almlöf tror att stressproblematiken är någonting 
som alltid kommer att finnas. Med rätt förutsättningar 
går den att minska men inte att ta bort då samhället är 
uppbyggt kring det. De båda hoppas också att 
kunskapen om stress och hur det kan hanteras är 
någonting som kommer att öka i hushållen.

1     Grossi, G.; psykoterapeut Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 8 januari.

Med denna utgångspunkt vill jag ur ett förebyggande 
perspektiv undersöka metoder för att hantera stress. 

     • I vilka vardagssituationer känner kvinnor, som är i   
        riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom  
        (30–49 år), stress? 
     • Hur skiljer sig stressen på arbetet jämfört med i 
        hemmet? 
     • Vilka metoder har kvinnorna för att hantera stress? 
     • Vilka av dessa metoder fungerar och inte? Varför? 

En av de viktigaste metoderna människor har för att 
hantera stress är att prata med varandra. Därför vill jag 
även undersöka om dessa kvinnor pratar om stress.

     • Med vilka pratar de och delar med sig av känslor 
        och mående? 
     • I vilka situationer känner de att de håller upp en 
        fasad och i vilka situationer kan de släppa den?  
     • När vågar dem visa sig svaga och med vilka? 

Då forskning visar att risken för att drabbas av utmatt-
ningssyndrom för många kvinnor börjar i redan tidig 
ålder, vill jag också undersöka en kvinnas resa från barn 
till vuxen. Finns det behov under resan där det går att 
förebygga stress och stärka kvinnan så att risken för att 
drabbas av utmattningssyndrom senare i livet minskar? 
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Genom samtal med kvinnor runt åldern 40 vill jag under-
söka hur och när de upplever stress. Jag vill även under-
söka hur unga kvinnor idag upplever stress och hur den 
stressproblematiken går att förebygga. 

Utifrån denna undersökning samt de metoder som 
erhållits av forskare och psykolog kommer jag att göra 
ett probe-kit. Syftet är att hitta ett behov eller en 
situation där stress kan förebyggas. Kitet kommer bland 
annat att innehålla uppgifter och metoder att utföra på 
jobbet, i hemmet och på språng. Uppgifterna är dels 
utformade så att användaren kan genomföra metoden 
själv, dels tillsammans med andra. Kitet kommer att 
testas under två veckors tid så chans ges att komma in i 
användandet. Dokumentering i form av fotografering 
under dessa veckor väljs medvetet bort då fokus ska 
ligga på att vara i nuet och inte i att fota under 
användandet. Användarna dokumenterar istället i en 
bok som följer med kitet - innan och efter användning av 
metod samt vad för situation som skapade stress. 

Probe-kitet kommer sedan att utvärderas för att hitta en 
inriktning mot att förebygga stress. Beroende på 
resultatet kommer antingen en vidareutveckling av 
probe-kitet att göras, i syfte att testas av unga kvinnor, 
eller vidareutveckling av metod. Om det blir vidare-
utveckling av metod planeras workshops för att under-
söka hur det kan utvecklas.  
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2.0 BAKGRUND OM STRESS
2.1 VAD ÄR STRESS? 

För att kunna reda ut olika aspekter av stress och stress-
forskning kontaktades Aleksander Perski. Han är stress-
forskare, psykolog och en av grundarna till Stressmot-
tagningen i Stockholm som startade år 2000 som en del 
av en behandlingsforskning inom stressområdet. Perski 
befann sig dock utomlands under våren men genom 
honom gavs möjlighet att ha samtal med kollegan 
Giorgio Grossi, som också är stressforskare och arbetar 
på Stressmottagningen i Stockholm. 

Giorgio Grossi är stressforskare och psykoterapeut. Han 
berättade om den forskning som drivs på Stress-
mottagningen idag och att den främst fokuserar på 
sömnen hos kvinnor. Vidare berättade Grossi om 
behovet av Stressmottagningen, hur vårt samhälle har 
ändrats under åren och vilka metoder som anses mest 
effektiva idag för att behandla utmattade - ur ett 
forskningsperspektiv. 

Idag är Stressmottagningen inte enbart en forsknings-
mottagning utan också en reguljär rehabiliteringsklinik, 
där personer med utmattningssyndrom får professionell 
hjälp tillbaka i arbete.2  För att veta mer om vilka 
metoder som finns idag för att hantera stress träffade jag 
Linn Almlöf, psykolog på Stressmottagningen. Almlöf har 
tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin innan 
hon började på Stressmottagningen. Hon berättade 
bland annat om de metoder som används för att 
kommunicera och behandla stressproblematiken med 
barn och unga, samt de metoder som Grossi nämnde - 
fast ur ett psykologperspektiv. 

2     Stressmottagningen (2017) Om oss. http://www.stressmottagningen.nu/om-oss/ [2016-11-15]
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Kortfattat är stress människans system för att kunna 
reagera på akuta faror. Förr när vi blev attackerade av 
ett rovdjur blev kroppen stressad och förberedde sig  
för kamp eller flykt. I dagens samhälle finns inte längre 
några sådana akuta eller livshotande faror. Stressystemet 
startar idag av alla möjliga orsaker såsom räkningar och 
hämtning på förskola. Problemet är att dessa saker inte 
går att fly från på samma sätt som ett rovdjur. Det gör att 
stressen påverkar kroppen under en längre tid och 
kroppen tar då skada för systemet är inte byggt för s
ådan här typ av stress.3 

Enligt överläkare Mikael Sandström kan kroppen hantera 
korta perioder av stress, så kallad positiv stress. Den 
hjälper till att skärpa koncentrationen och öka 
prestationsförmågan. Kort stress är övergående och 
kroppen kan återhämta sig snabbt. Sandström betonar 
att det är den långvariga stressen, den negativa, som är 
farlig. Den här sortens stress låter inte kroppen att 
återhämta sig och förmågan att prestera minskar.4  

3     Manzoor, A. (2017) Det här händer i hjärnan vid stress. Dagens Nyheter, 5 januari.  
       http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/det-har-hander-i-hjarnan-vid-stress/
4     TV4 Nyhetsmorgon (2015) Doktor Mikael om hur stress påverkar kroppen. 
       http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/doktor-mikael-om-hur-stress-påverkar-kroppen-3079474 [2017-01-09]
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Giorgio Grossi

Bilden borttagen av 
upphovsrättsliga skäl

Bilden borttagen av 
upphovsrättsliga skäl

Linn Almlöf

Forskningsansvarig, psykoterapeut
Stressmottagningen, Stockholm

Psykolog
Stressmottagningen, Stockholm

KÄNSLA TANKE

FYSISK REAKTION

HANDLING

Stress kan till exempel starta av en känsla eller en tanke. Detta 
skapar en fysisk reaktion i kroppen som leder till en handling.



2.3 VAD HÄNDER I KROPPEN VID STRESS?2.2 VARFÖR ÄR MÄNNISKOR STRESSADE?
På grund av samhällets utveckling finns det idag färre 
möjligheter att ta paus. Pressen att ständigt vara 
uppkopplad och tillgänglig, att matas med ett omfångs-
rikt informationsflöde, att ha fullbokat schema samt nor-
mativa krav på lycka och hälsa leder till ökad stress. Att 
vara effektiv, flexibel och engagerad är idag ett tecken 
på framgång. Företag har ett kortsiktigt vinstintresse och 
det ställs höga krav på anpassningsförmågan.5  

Psykoterapeuten och läkaren i stresshantering Russ 
Harris skriver i boken Lyckofällan att den lyckliga yta som 
människor visar upp på bland annat sociala 
medier, är så övertygande att det plötsligt anses 
normalt att kunna stänga av och sätta på sina känslor 
efter behag. Den lyckliga ytan stärker bilden av att 
många människor verkar ha tankar och känslor under 
kontroll. Men faktum är att de flesta människor oftast inte 
öppet visar och berättar om de tankar och känslor som 
de brottas med.6  Harris betonar att de samhälls-
normer som hävdar att människor är lyckliga tenderar att 
ge upphov till mer olycka. I det västerländska samhället 
anses psykisk ohälsa som onormalt, som en svaghet eller 
sjukdom. Detta kan leda till självkritik när smärtsamma 
tankar och känslor uppstår. Tankar och känslor som för 
de flesta är oundvikliga.7  

5     Grossi, G.; psykoterapeut Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 8 januari.
6     Harris, R. (2007). Lyckofällan, sid 28.
7     Harris, R. (2007). Lyckofällan, sid 22.
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Fysiskt sett så börjar stress alltid i hjärnan. När kroppen 
känner sig pressad skickar den signaler till hjärnan som 
tolkar dessa. Hjärnan skickar sedan ut stressimpulser som 
får kroppen att reagera.8  Det som får kroppen att känna 
press och skicka signaler till hjärnan kan var alltifrån en 
tanke, en känsla till något som ögat eller örat uppfattar. 
Minsta lilla företeelse, händelse eller annan yttre eller 
inre påverkan kan sätta igång stressystemet utan att 
medvetandet märker det. 

Den första symptomen på stress är sömnstörningar. Att 
sova dåligt en natt är mänskligt men flera nätter i rad ger 
en allvarlig reduktion av djupsömnen som leder till en 
starkt nedsatt förmåga att återhämta sig och att återupp-
bygga kroppen. I boken Ur balans skriver psykologen 
Aleksander Perski att reduktion av djupsömnen är en 
gemensam störning bakom alla de olika sjukdoms-
tillstånd som ett liv i obalans kan leda till.9  Stressen av 
att ständigt vara uppkopplad är en av de största 
orsakerna till att vi drabbas av sömnstörningar. På bara 
30 år har sömnproblemen fördubblats enligt forskning 
från Stressforskningsinstitutet på Stockholms 
Universitet.10 

8     Manzoor, A. (2017) Det här händer i hjärnan vid stress. Dagens Nyheter, 5 januari.  
       http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/det-har-hander-i-hjarnan-vid-stress/
9     Perski, A. (2006). Ur balans, sid 9.
10   Nosti, H. (2015) Sömnproblemen har fördubblats på 30 år. SVT Nyheter, 26 mars.    
       http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/somnproblemen-har-fordubblats-pa-30-ar 
11   Dagens Nyheter (2017) Så här påverkar stressen din hjärna.
       http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/sa-har-paverkar-stressen-din-hjarna/ [2017-01-09]

I samma stund som hjärnan uppfattar fara skickas signaler till 
binjurarna som börjar att producera mer kortisol. Stresshor-
monet får hjärtat att pumpa extra hårt för att musklerna ska bli 
blodfyllda och klara av att gå till attack eller springa därifrån.11
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2.4 VILKA ÄR I RISKZONEN FÖR UTMATTNINGSSYNDROM?
I ett avsnitt av tv-programmet Malou efter tio säger Åke 
Pålshammar, universitetslektor i neuropsykologi, att en 
av två känner sig stressade i sin vardag.12  I september år 
2016 var nästan 190 000 personer sjukskrivna i Sverige. 
Drygt 125 000 av dessa var kvinnor, vilket är betydligt 
mer än hälften. Mer än var femte, drygt 22 procent, av 
dessa kvinnor hade fått diagnoser på grund av stress.13  
Den vanligaste åldern för kvinnor att bli sjukskriven på 
grund av stress är 30–49 år, med tyngdpunkten i åldern 
30–39 år.14 Risken är mer uttalad för dessa kvinnor då 
de oftast tar ett större ansvar för barn och familj. Att ha 
minst två arbeten - ett dagtid och ett oavlönat i 
hemmet - genererar en hög sysselsättning och ökar där-
med påfrestningen.15  

I boken Ur balans skriver psykologen Aleksander Perski 
att människor som drabbas av utmattningssyndrom 
skiljer sig från andra i sin personlighet. Dem har ett stort 
engagemang i sina livsuppgifter och en tendens till 
perfektionism. Detta är en speciell kvinnofälla - “duktiga 
flicka”-syndromet. I intervjuer med unga kvinnliga 
patienter har Perski sett att kampen med livets 
utmaningar, prestationskrav och viljan att uppfylla 
normativa föreställningar om bland annat yttre och 
inre välmående, karriär och familj, kan börja i väldigt 
tidig ålder. En 35-årig kvinna kan redan ha 20 år av 
överansträngning bakom sig.16  

12 TV4, Malou efter tio (2013). Så drabbas hjärnan av stress. 
    http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/så-drabbas-hjärnan-av-stress-2485017 [2017-02-01] 
13 Gunther, M., (2017). Forskaren: 90-talskrisen bakom ökningen av stress. Dagens Nyheter, 8 
    januari. http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskaren-90-talskrisen-bakom-okningen-av-stress/ 
14 Lidwall, U., Olsson-Bohling, C. (2016). Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest 
    (Psykisk ohälsa, korta analyser 2016:2), Försäkringskassan, sid 3.
15 Eliasson, D., Olsson-Bohling, C. (2013). Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, Försäkringskassan, sid 18.
16 Perski, A. (2006). Ur balans, sid 9.
17 Perski, A. (2006). Ur balans, sid 37. 
18 Perski, A. (2006). Ur balans, sid 38. 
19 Perski, A. (2006). Ur balans, sid 10.

Perski berättar också i boken Ur Balans om en studie 
som gjordes på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, för att undersöka studenters 
självkänsla. En grupp av studenterna visade sig ha 
mycket av något som kunde kallas grundläggande 
självkärlek - att acceptera sina egna behov, känslor och 
instinkter. Den grundläggande självkärleken ansågs 
uppkomma tidigt i barndomen då viktiga personer runt 
omkring tydligt visar att vi får finnas till och är älskade. 
Det sker ofta då vi ännu är för små för att själva försöka 
få uppskattning och är alltså beroende av att detta bara 
finns där. Denna grundläggande självkärlek bärs sedan 
med hela livet oberoende av vad andra tycker och tänker 
om det.17  I samma studie visade sig en annan student-
grupp sakna denna grundläggande kärlek. Enligt Perski 
kan det bero på att vuxna har svikit dem under barn-
domen, inte varit tillgängliga eller försvunnit tidigt ur 
studenternas liv. Föräldrarna kan ha arbetat mycket och 
inte haft tid för sina barn. De människor som saknar 
denna grundkärlek försöker då genom handlingar 
förtjäna, upprätthålla eller öka självkänslan.18  

Vidare skriver Perski att statistik visar att 50% av 
flickorna i andra årskursen på gymnasiet är på gränsen 
till utmattningssyndrom. 20% av flickorna i årskurs 6–8 är 
det. Detta är flickor vars självkänsla bygger på prestation 
snarare än egenvärde.19  
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Linn Almlöf, psykolog på Stressmottagningen, har 
tidigare jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon 
menar att unga har all möjlig stressproblematik som 
visar sig i form av bland annat ätstörningar, tvång, social 
fobi och depression. Främst är det unga flickor som är i 
riskzonen. Flickor som bland annat har höga krav på sig 
själva, relationer, socialt liv och skolan.20 

Slutsatsen utifrån denna egna undersökning om området 
stress samt intervjuer med stressforskare och 
psykologer, är att det finns normativa krav om lycka och 
hälsa. Samhället har utvecklats på ett sådant sätt att det 
finns en ständig press att vara uppkopplad och tillgäng-
lig. Sociala medier skapar en press att visa en lycklig sida 
utåt och människor vars självkänsla bygger på prestation 
snarare än egenvärde leder till ökad stress. Främst unga, 
högpresterande flickor är dem som senare i livet är i risk-
zonen för att drabbas av utmattningssyndrom. 

Hur kan Yoy uppmärksamma och förebygga stress redan 
i tidig ålder? Hur kan Yoy stärka självkänslan? Hur kan 
Yoy hjälpa till i samtal om stressproblematik? För att 
kunna förebygga stress behövs det nu redas ut olika 
metoder och behandlingar som finns idag för att hantera 
stress. 

20 Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari.  
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2.5 METODER OCH BEHANDLING
2.5.1 Kognitiv beteendeterapi

Det finns många metoder idag för att hantera stress, 
alltifrån medveten närvaro till att lära sig att säga nej. 
En metod som människor använder sig av omedvetet är 
att prata, enligt psykologen Almlöf.21  Att våga prata om 
stress och varför vi känner stress skapar förståelse och 
trygghet. Att höra någon annan berätta om sina känslor 
eller att bara höra sig själv säga sanningen om hur vi 
mår, kan öppna nya dörrar och ge ett annat perspektiv. 

Medveten närvaro är en metod och ett förhållningssätt, 
enligt Almlöf, som tränar på att vara här och nu. Det är 
en del av KBT, Kognitiv beteendeterapi, där KBT kan 
ses som ett paraply med olika metoder där medveten 
närvaro är en av dem. KBT delas upp i så kallade första, 
andra och tredje vågen. Första vågen är beteendeterapi 
och inlärningsteori. Detta är själva grunden för KBT och 
används bland annat i behandlingen med unga för att 
uppmärksamma beteenden - varför gör jag på ett visst 
sätt? Andra vågen är det kognitiva och att jobba med 
tankar genom att ifrågasätta dem och hitta bevis för och 
emot att dem stämmer. Den tredje vågen är ACT - 
Acceptance and commitment therapy. Denna våg skiljer 
sig helt från den andra då den inte handlar om att leta 
efter rätt eller fel utan om att jobba med ett 
accepterande förhållningssätt. Att se tankar som bara 
tankar och att hitta ett förhållningssätt till dem som 
hjälper i längden. Detta innebär inte en ändring som 
person utan en beteendeförändring för ett mer hållbart 
och bättre mående. Att acceptera att tankarna finns där 
och därmed ta bort obehaget kring dem. Att skapa 
defusion - ett avstånd till tankarna som hjälper till att 
fatta beslut som är bra på lång sikt. Även att se sig själv 
från ett annat perspektiv är viktigt i behandlingen av 
stress.22  

21   Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari. 
22   Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari.
23   Harris, R. (2007). Lyckofällan, sid 12.
24   Harris, R. (2007). Lyckofällan, sid 9.
25   TV4, Malou efter tio (2013) Så drabbas hjärnan av stress. 
       http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/så-drabbas-hjärnan-av-stress-2485017 [2017-02-01] 

Psykoterapeuten och läkaren i stresshantering 
Russ Harris beskriver ACT i boken Lyckofällan som en 
metod som blir alltmer populär bland psykologer runt 
om i världen. Till skillnad från andra terapimetoder är 
ACT stadigt förankrad i forskningen.23  Metoden har ett 
nytt och okonventionellt synsätt på frågan om lycka och 
meningen med livet. ACT lär inte ut nya sätt att uppnå 
lycka utan bygger istället på tekniker som kan användas 
för att komma bort från kamp och bristande närvaro i 
nuet - sådant som leder till olycka.24  

Enligt Christina Doctare, stressläkare, är taktilitet och 
beröring det viktigaste i arbetet med stress. Det kan vara 
att bli berörd av andra människor fysiskt men också att 
bli berörd av att prata med någon - psykiskt. Båda dessa 
stärker känslan av närhet och fungerar som smärt-
stillande medel mot stress.25    

2.5.2 Återhämtning

Att återhämta sig eller vila är inte att titta upp i taket 
menar Åke Pålshammar, universitetslektor i neuro-
psykolog. Under vila måste hjärnan hållas i gång och 
aktiveras för att kunna återhämta sig.26  Enligt 
psykologen Almlöf beror valet av aktivering eller vila på 
om det är fysisk eller mental trötthet. Är hjärnan fysiskt 
trött är det bra att återhämta sig mentalt - efter fysisk 
ansträngning kan vilan vara att sitta ner och läsa en 
bok. Är hjärnan mentalt trött är det bra att återhämta 
sig fysiskt - vilan då aktiviteten har varit att sitta framför 
en dator kan vara att gå en kort promenad. Det svåra 
är att känna av vilken sorts trötthet eller aktivitet som 
utförts och därav veta vilken sorts paus som behövs. Den 
spontana känslan, oavsett trötthet, är oftast att lägga sig 
ner och vila. Detta kan vara den skönaste pausen men 
inte den mest effektiva för hjärnan och kroppen. Att lära 
känna sin kropps energibalans - att växla återhämtande 
aktiviteter med aktiviteter som tar energi - tar tid. Alla 
människor fungerar olika och har olika behov.27  

26   TV4, Malou efter tio (2013) Så drabbas hjärnan av stress. 
        http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/så-drabbas-hjärnan-av-stress-2485017 [2017-02-01]
27   Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari.
28   Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari.

“Våra tankar är som en badboll som vi försöker trycka ner un-
der vattenytan. Men oavsett hur långt ner vi trycker badbollen 
så kommer den alltid att flyta upp till ytan igen när vi släpper 
den. Egentligen hade vi dessutom hellre velat ligga på bad-
madrassen bredvid och ta det lugnt, men vi kan inte det för vi 
är fullt upptagna med att trycka ner badbollen under vatteny-
tan. Med detta menas att bara för att vi försöker trycka undan 
en tanke så kommer den alltid komma tillbaka när vi slutar, våra 
tankar och känslor finns där av en anledning.”28 
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2.6 STRESSHANTERINGSKURS 2.7 INRIKTNING
Studenthälsan i Stockholm höll under början av året en 
kurs i stresshantering. Kursen riktade sig till studenter 
som funderar kring vad stressen betyder i deras liv. Kan 
förmågan att tåla stress påverkas? 

Under kursens gång hölls diskussioner och samtal kring 
ämnet stress. Eliza Cedervall, sjuk- och företagssköterska 
höll i kursen och lärde oss studenter att samhället idag 
bedömer och jämför utifrån prestationer - detta orsakar 
stress. Det finns inga quick-fix för att hantera stress utan 
det är att lära sig metoder för att hantera det.29  

En metod som vi alla studenter i kursen (åtta stycken) 
ansåg hjälpa mot stress var behovet av att prata. Eliza 
förklarade att detta är en av de största skydds-
mekanismerna människor har - att få dela något tungt 
med någon som vi känner förtroende för. Att få berätta 
om det som tynger gör att det inte känns lika tungt 
efteråt. Dels genom att höra sig själv säga det högt ger 
ett annat perspektiv, och dels genom att dela det med 
någon annan stärker känslan av trygghet och 
gemenskap.30  

Under kursen hölls diskussion i par och i helklass. Att 
prata i par kändes jag var mer krävande och ut-
lämnande än i helklass då det kändes lättare och mer 
öppet. Sannolikheten att minst en till i gruppen skulle 
känna likadant som jag minskade pressen på att “säga 
rätt”. Vikten av att känna samhörighet genom att dela 
erfarenheter och våga om prata om tunga saker är en 
insikt som känns viktig att ta med i processen. 

29   Cedervall, E; sjuksköterska Studenthälsan, Stockholm (2017). Stresshanteringskurs 15 februari.
30   Cedervall, E; sjuksköterska Studenthälsan, Stockholm (2017). Stresshanteringskurs 22 februari.
31   Cedervall, E; sjuksköterska Studenthälsan, Stockholm (2017). Stresshanteringskurs 15 februari.

      
 
       “Vi ska inte vara rädda för stressen men det 
       fallerar då vi inte vet hur vi kan hantera den.”31

Utifrån min undersökning av området stress har jag valt 
att fokusera på att förebygga stress. I utforskningen om 
hur design kan förebygga stress, kommer målgruppen 
att vara kvinnor som är i riskzonen för utmattnings-
syndrom. Vidare vill jag också undersöka hur stress kan 
förebyggas hos unga kvinnor. Jag valde detta område 
för att det känns viktigt för mig att förebygga stress 
redan i en tidig ålder.  

Genom de metoder för att hantera stress som finns idag 
vill jag också undersöka hur de tillämpas i vardagen. Min 
tolkning av denna del av undersökningen är att en av 
de viktigaste metoderna vi människor har för att hantera 
stress är att prata med andra. Dels för att ge perspektiv 
till tankar och känslor, dels för att dela erfarenhet och 
skapa gemenskap. Det är en metod som vi alltid bär 
med oss men kanske inte alltid vågar att använda när vi 
är som mest stressade.
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3.1 DESIGNREFERENSER
3.0 DESIGNPROCESS
För att hitta Yoys verkningsområde började jag med att 
intervjua två kvinnor i riskzonen för utmattningssyndrom. 
Detta för att ta reda på behov i vardagen där stress kan 
förebyggas. Kvinnorna fick testa ett probe-kit under en 
tid och utifrån det användningstestet hittades området 
där Yoy - Känslobarometer skapades. Kontexten för Yoy 
är i hemmet och användarna är familjer.

20

Som designinspiration i det här projektet har jag bland 
annat tagit del av två masterprojekt i Individual Study 
Plan in Design från Konstfack 2016.

Designstudenten Martha Brauers projekt Talking Objects 
är ett undersökande projekt om objekt kan hjälpa oss att 
komma ihåg hur någonting kändes eller hjälpa oss att 
förklara det. Situationen Martha fokuserade på var mötet 
mellan barn och psykolog i terapisamtal.32 

Hur kan Yoy skapa samtal i hemmet? Vilka metoder att 
kommunicera kan Yoy förmedla? Hur kan Yoy hjälpa till 
att uttrycka tankar och känslor? 

Designstudenten Souzan Youssoufs projekt Jag kan 
inte andas! Form följer symptom. Ett projekt med fokus 
på den mest våldsamma upplevelsen av utbrändhet: 
ångest. Ångestmaskinen #1 fick användaren att förflytta 
sig in i ett stadie av ångest genom tryck från vikter och 
vibrationer av ljud.33  

På vilket sätt kan Yoy uttrycka användarens mående och 
känslor? Hur kan Yoy låta användaren se sitt mående och 
sina känslor? Hur kan Yoy bidra till att användarna hjälper 
varandra och delar erfarenheter?  

I boken Making use skriver psykologen John Caroll om 
scenario-baserad design. Caroll menar att design som 
skapas för användare också måste ta hänsyn till kontex-
ten i designarbetet. Att tänka på att designa för ett fram-
tida användande är att skapa scenarier.34  För att skapa 
ett scenario behövs en scen, en aktör, en artefakt och en 
handling eller aktivitet.

32   Konstfack, Brauer, M. (2016). Talking objects. 
       http://www.konstfack2016.se/master/mais/martha-brauer/ [2017-02-04] 
33   Konstfack, Youssouf, S. (2016). Jag kan inte andas! Form följer symptom.
        http://www.konstfack2016.se/master/mais/souzan-youssouf/ [2017-02-04] 
34   Caroll, J. (2000). Making use, förord.
35   Caroll, J. (2000). Making use, sid 19.
36   Sanders, E., Stappers, P. (2012). Convivial toolbox, sid 14.
37   Sanders, E., Stappers, P. (2012). Convivial toolbox, sid 8.
38   Sanders, E., Stappers, P. (2012). Convivial toolbox, sid 11.

Vidare skriver Caroll att design är en särskilt intressant 
kategori för mänsklig aktivitet. Design svarar på 
situationer i världen genom att skapa nya artefakter för 
att underlätta aktiviteter och berika erfarenheter.35  

Elizabeth Sanders skriver i Convivial toolbox om 
generativ designforskning. Det är ett sätt att få 
människor att delta i designprocessen för att säkerställa 
att deras behov och drömmar uppfylls. 
Generativ designforskning ger människor ett språk där 
de kan uttrycka sina idéer och drömmar som i sin tur kan 
informera och inspirera andra intressenter i utvecklings-
processen.36 Detta med en syn att alla människor har 
förmågan att bidra kreativt till en designprocess.37  
Boken är en verktygslåda för generativa research-
metoder, verktyg och tekniker som kan användas för 
att informera och inspirera till en framtid som stödjer 
gemenskap och gemytlighet.38  

Med detta vill jag i min designprocess skapa en artefakt 
som förebygger stress. Min tanke är att genom Carolls 
metod för scenarier skapa tydligare syfte för hur arte-
fakten används och förebygger stress. Detta också i syfte 
att skapa förståelse och öppna upp för ett ämne som alla 
människor har en relation till men inte gärna delar med 
andra med risk för att känna sig otillräcklig. Utifrån 
Sanders tankesätt, att alla människor kan bidra kreativt 
till en designprocess, vill jag involvera användarna i 
utvecklingen av artefakten. Då användarna är de som 
testar prototyper under en längre tid anser jag att dem 
har mer kunskap om vad som ska utvecklas medan jag 
besitter metoderna för hur.
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3.2 SAMTAL KVINNOR

22

Två kvinnor runt åldern 40 deltog i ett samtal om stress. 
Jennie arbetar heltid som gruppchef på ett företag men 
arbetar även extra ideellt. Hon har man och tre barn i 
åldrarna 3, 12 och 14. Jennie vet att hon är i riskzonen 
för att bli utbränd eftersom hon som kvinna och “duktig 
flicka” är överrepresenterad bland de som sjukskrivs på 
grund av stress. I kombination med typ 1 diabetes är det 
extra viktigt att hon är mån om sin hälsa men hon tycker 
att det är svårt att hitta stunder för återhämtning och 
reflektion. Att sitta still gör henne bara mer stressad och 
hennes största rädsla är att inte räcka till. 

De företeelser som stressar Jennie mest är att leverera i 
alla situationer samt att göra sina barn till trygga och bra 
människor. Oftast känner Jennie sig otillräcklig. Dia-
betesen gör att hon känner att hon måste ha en fasad för 
att inte oroa andra eller att det ska framstå som att hon 
klagar. Hon vill inte vara en belastning. 

Frida arbetar heltid som HR-specialist inom kommunen. 
Hon har man och tre barn i åldrarna 5, 7 och 11. Frida 
anser sig veta mycket om stress då hon genom arbetet 
har lyssnat på många föreläsningar i ämnet. Hon har 
också utövat yoga i många år vilket har hjälpt henne att 
få kontroll över sin andning som är hennes nyckel-
metod för att hantera stress. Annars är hennes taktik för 
att hantera stress att prata med någon som “bara” 
lyssnar. Oftast anser hon sig vara medveten om 
signalerna och kan därför hantera stressen. Men när det 
är mycket att göra i kombination med bristande kontroll 
är stressen som mest påfrestande. 

Både Jennie och Frida håller med om att det är den 
totala stresspåverkan och stress över framtiden som 
är mest påfrestande. Att skapa en bra grund för sina 
barn, se till att de klarar sig samt ha kontroll på sina 
egna handlingar är alla viktiga aspekter då det påverkar 
barnens välbefinnande. Det går inte att peka på bara 
arbetet eller det privata som orsak - allting hänger ihop. 

Utifrån samtalen med Jennie och Frida samt de 
metoder som erhållits av forskare och psykolog gjordes 
ett probe-kit. Syftet var att hitta behov i vardagen där en 
designprodukt kan förbättra eller hjälpa till att hantera 
stress. 

Probe-kitet testades av Jennie och Frida under två 
veckors tid. Kan någon metod i probe-kitet ge dem 
djupare kunskap och förståelse om när och varför de 
känner stress? Hur hanterar dem stress på jobbet? Hur 
hanterar dem stress hemma? När pratar kvinnorna om 
sitt mående och känslor? Med vem?

Kitet innehöll bland annat en bok att dokumentera i samt 
olika verktyg att använda. Uppgiften var att reflektera 
över när de upplevde stress och vad som gjorde att de 
kände stress. Därefter välja ett verktyg som de ansåg 
lämplig för situationen, använda den och avsluta med en 
reflektion över hur stressade de kände sig efter. 
Verktygen var anpassade att utföras på jobbet, i hemmet 
och på språng. En del att genomföra själv, andra 
tillsammans med andra.
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3.4 UTVÄRDERING PROBE-KIT
Verktyget “Hur mår jag?” utfördes tillsammans med 
familjen och var den metod i probe-kitet som hade gett 
störst effekt enligt både Jennie och Frida. Verktyget 
hade samlat familjerna, fått dem att varva ner och mötas 
på ett sätt de tidigare trott att de inte hade tid för. 

“Hur mår jag?” fokuserar på att en själv reflekterar över 
sin dag och sedan samtalar med andra som vi känner 
förtroende för. Reflektionen görs genom att svara på 
frågan ‘hur mår jag?’. Måendet värderas på en skala 1–5 
genom kulor som träs på en stapel. På så sätt kan andra 
se hur du mår idag och antingen ta det lite försiktigt, ge 
en stärkande kram eller fråga varför din dag har varit så 
bra. Varje medlem i hushållet har sin färg på stapeln för 
att kunna skilja dem åt. 

Då familjen är samlad tas staplarna fram och samtalet om 
dagen börjar genom en fråga eller att någon vill börja. 
Metoden har enligt kvinnorna skapat mer engagemang i 
varandras liv genom samtalen. Barnen uppmärk-
sammar varandra på ett annat sätt efter samtalet, och 
visar omtanke och respekt.  

Jennies familj hade bytt frågan ‘hur mår jag’ till ‘hur 
känner jag’ för att få bredare samtal när familjen sedan 
samlades. Det var lätt för barnen att svara ’bra’ på frågan 
om hur de mår och sedan räckte det. När barnen istället 
fick frågan hur de kände följdes svaret med en för-
klaring om varför. I det fortsatta undersökandet 
fokuserade jag därmed också på att försöka göra två 
skalor - en för mående och en för känsla. Detta för att få 
ett djupare och bredare samtal men också för att skapa 
en djupare reflektion över hur en faktiskt mår och känner. 

“Min äldsta kom hem en dag och satte en kula på 
sin stapel innan hen försvann in på sitt rum. När jag 
såg reflektionen av dagen och att det satt en kula 
kunde jag inte låta det vara, trots att jag var mitt i 
matlagningen och sedan skulle köra till träningar. 
Jag gick in och frågade hur det var fatt. Svaret jag 
fick var att vi tar det när hela familjen är samlad 
ikväll. Alla skulle höra varför det var en kula på min 
äldstas stapel - inte bara jag.”



3.5 ANVÄNDARTEST MED FLER FAMILJER
Användartester gjordes dels hos Jennie och Frida med 
familj men även med två familjer som bestod av två 
vuxna samt vuxen och barn. Barnet i den sistnämnda 
familjen är 17 år och tillhör målgruppen som i framtiden 
kan vara i riskzonen för att drabbas av utmattnings-
syndrom. Anledningen att jag valde att testa verktyget 
med två andra familjekonstellationer var för att jag ansåg 
det viktigt att se vilka krav och behov dem hade för 
verktyget. Jag vill att verktyget senare ska fungera även 
i andra sammanhang och situationer, oavsett hur eller 
vilka en bor med eller i vilken miljö verktyget är. 

De två familjerna – två vuxna och vuxen-barn – testade 
verktyget ”Hur mår jag?” under en tid för att se hur, var 
och när det användes bäst för dem. Några av de platser 
som alla fyra familjerna har testat verktyget på är:

Reflektion
     • I hallen 
     • I köket
     • På sitt rum

Samtal tillsammans
     • I samband med måltid
     • I soffan
     • Vid läggdags

Resultatet hos alla familjerna var att det var lättast att 
komma ihåg reflektionen om den gjordes direkt när en 
kom hem. Samtalet fick ta mest plats och fokus i 
samband med måltid, då var det ingenting som distra-
herade och alla tog sig tid att lyssna på varandra.
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3.6 PROTOTYPER
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Verktyget “Hur mår jag?” utvecklades sedan med fokus 
på att testa olika storlekar, former av skalor, placering 
och användning.
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3.7 ANVÄNDARTEST AV PROTOTYPER
Vid användartest med prototyperna gjorde familjen 
vuxen-barn så att den ena reflekterade över sitt mående 
och den andra läste av. Denna familj märkte också att 
det skapades ett djupare samtal snabbare mellan dem 
när de började prata om känslor. I ett samtal om endast 
mående blev det ytligt om saker som hade hänt eller 
mer hur en mådde fysiskt. När familjen också blandade 
in känslor började de prata mer detaljerat och använde 
ett större ordförråd för att förklara hur de kände. 

I användartestet hos Jennie med familj reflekterade dem 
mer över hur de olika prototyperna fungerade med olika 
åldrar. Resultatet från alla användartesterna var att 
stapeln var lättast att läsa av och tolka. Skalan 1–5 
ansågs lämpligast då alla hade samma skala att förhålla 
sig till vilket gjorde det tydligare att läsa in en annans 
mående. Med denna skala hade också alla tre kulor som 
en referens till en normal/helt okej-dag. 

Storleken på stapeln enligt användarna var att den inte 
fick ta för stor plats och väcka uppmärksamhet när gäster 
kom på besök. Familjerna poängterade att det var viktigt 
att detta var ett verktyg för dem i hushållet och inte 
någon annan. Att staplarna var anonyma var också ett 
krav av samma anledning som innan – att det endast var 
dem det angick som skulle veta vilken stapel som var 
vems. 

Ett av barnen i användartesterna berättade att de såg 
verktyget som en familjemedlem som synliggjorde 
familjens känslor. Utifrån detta skapades namnet Yoy. Ett 
namn som dels väcker tankarna till engelskans ’you’ (du) 
som syftar till att synliggöra just dig - ditt mående och 
dina känslor. Dels syftar namnet också till Joy, som kom-
mer från Joyce - ett könsneutralt namn, som i engelskan 
betyder glädje – en känsla.
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3.8 METODER FÖR SAMTAL
Vidare diskuterades metoder för att hantera samtal med 
psykologen Linn Almlöf.39 Vilka metoder inom psyko-
login är effektiva för att få ett barn att börja prata om 
tankar och känslor? För tonåringar? För vuxna? 

Enligt Almlöf är motiverande samtal en teknik som 
används för att få vuxna att själva komma fram till en 
förändring. Sokratiska frågor - öppna, breda frågor - är 
en metod där samtalet utvecklas beroende på svaren. 
Metoden anses lämplig för att den inte ska appliceras 
i en vetenskaplig kontext då svaren på de sokratiska 
frågorna är högst individuella. 

I samtal med tonåringar underlättar det att göra 
någonting som flyttar deras fokus. Detta gör att dem inte 
känner en press att prata och samtalet blir mer naturligt. 

Att göra det till en lek genom att bygga, visa bilder eller 
rita är en metod som är lämplig för att få barn att prata. 
När barn har fokus på att göra något kan de associera 
och därmed lättare öppna upp sig och våga prata. 

39   Almlöf, L.; psykolog Stressmottagningen, Stockholm (2017). Intervju 10 februari. 
40   Bartholdsson, Å. (2004). Barns och föräldrars samtalstid – om sanningar och moralisk, Norsk senter 
       for Barneforskning, sid 53. 
41   Bartholdsson, Å. (2004). Barns och föräldrars samtalstid – om sanningar och moralisk, Norsk senter 
       for Barneforskning, sid 58.
42   Bartholdsson, Å. (2004). Barns och föräldrars samtalstid – om sanningar och moralisk, Norsk senter 
       for Barneforskning, sid 74.

Åsa Bartholdsson skriver i rapporten Barns och föräldrars 
samtalstid att svenska föräldrar och deras barn endast 
pratar med varandra ett fåtal minuter om dagen.40 Syftet 
med rapporten var att ta reda på om de låga siffrorna 
om antal minuter föräldrar pratar med sina barn 
stämde. Statistiken som redovisas är alltifrån debatter 
och motioner i riksdagen till artiklar och litteratur, från 
1988 till 2002. De senaste siffrorna som redovisas är från 
2002 och visar att föräldrar pratar med sina barn i snitt 
3 minuter per dag.41 Slutsatsen Bartholdsson skriver i 
rapporten är de låga siffrorna är en etablerad sanning i 
Sverige. Inte för att det förhåller sig så som användarna 
påstår utan för att så många har hört det innan men inte 
gör något åt det.42 Min tanke om detta är hur Yoy kan 
skapa samtal mellan föräldrar och barn. Ett samtal som 
känns naturligt och som gör att alla vill ta sig tid och 
lyssnar på varandra.
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3.9 WORKSHOP: KÄNSLOR
Utifrån psykologen Linn Almlöfs svar om metoder för att 
hantera samtal, gjordes tre workshops. Workshopsen 
baserades på känslor och hur de uttrycks i form, färg och 
taktilitet.

Känsla - Form
En workshop med fokus att undersöka hur känslor 
uttrycks i form. Materialet som användes var lera. Varje 
deltagare fick fyra klumpar med lera. Varje klump 
formade deltagaren till den grundform - kub, sfär eller 
pyramid - som den ansåg kändes behagligast att hålla i 
handen. Därefter gavs en känsla som deltagaren skulle 
uttrycka i formen.  Detta upprepades fyra gånger. 
Känslorna som gavs var ‘arg’, ‘glad’, ‘lugn’ och ‘nyfiken’. 

Slutsatsen från denna workshop var att det i varje uttryck 
i leran kunde urskiljas fingrar. Kontakten hud-lera syntes 
tydligt men olika mycket beroende känslan. Treåringen 
använde hela kroppen för att uttrycka de olika 
känslorna i leran vilket syns på resultatet i bilden. 
Fingrarnas avtryck förtydligar att det är någonting som 
ska placeras i handen.   
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Känsla - Färg
Denna workshop undersökte hur känslor uttrycks i färg. 
Workshopen var uppdelad i två moment. Den första var 
att placera 20 känslor på en skala från vitt till svart. Den 
andra delen var att placera samma 20 känslor på ett färg-
hjul. 

I skalan vitt till svart var det tydligt att alla deltagarna 
tänkte lika kring vilken känsla som tillhörde vilken nyans 
på skalan. Detta oavsett ålder. När det gällde färg-hjulet 
skiljde sig resultaten väldigt mellan vuxna och barn. Den 
färg som de vuxna ansåg var ångestframkallande ansåg 
barnen var nyfiken och glad, och vice versa. Slutsatsen 
jag drog var att risken med färgsystem är att familje-
medlemmarna vid användning av Yoy lätt kan misstolka 
varandra om det baseras på färger. Chansen att förstå 
varandra och tolka “rätt” är större om det istället 
grundas på en skala vitt till svart. 
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Känsla - Taktilitet
En workshop om hur känslor uttrycks i materials 
taktilitet. De 20 känslor, som användes i tidigare 
workshops, placerades vid det material deltagaren ansåg 
passade ihop. Materialen var sex olika materialprover 
som skiljde sig både i taktilitet och utseende.

Även i denna workshop blev resultaten olika. Ett av de 
sex material var total motsats när det gällde vuxna och 
barn. De resterande materialen var mer lika men 
“skiljde” sig ändå lite åt. 

Material-1 ansågs ‘engagerad’ och’ fokuserad’ av både 
vuxna och barn. Material-5 ansågs ‘nervös’ och ‘
skamsen’ och material-6 ansågs ‘effektiv’ och ‘nyfiken’ - 
även dessa av både vuxna och barn. Dessa tre material 
valdes att tas som inspiration i utvecklingen av Yoy.

Material 1

Material 4

Material 2

Material 5

Material 3

Material 6



4.0 Yoy - Känslobarometer

Yoy - Känslobarometer är verktyg som synliggör mående 
och känslor i hemmet, som öppnar upp för reflektion 
och samtal. I Yoy ingår staplar och en armatur. Dessa kan 
användas både tillsammans och separat.
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4.1 KONCEPT STAPLAR
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Genom att reflektera över vår dag kan vi med Yoy - 
Känslobarometer visa för andra hur vi mår och vad vi 
känner. Staplarna strävar efter att förmedla mående i 
form av en mängd kulor som träs på dem. Detta synlig-
gör för andra familjemedlemmar hur vi mår. Kulorna för-
medlar också känslor - i form av att kulorna har olika färg 
och taktilitet. Varje stapel som kulorna träs på är unik för 
varje person då staplarna har olika mönster. 

Att sedan tillsammans samtala om sin reflektion om 
känslor och mående skapar gemenskap och trygghet. 
Vi människor stärks mentalt av att berätta för någon vi 
känner förtroende för. Även att lyssna på andra och dela 
erfarenheter stärker känslan av att ‘vi har varandra’. I 
användarstudier har staplarna i Yoy - Känslobarometer 
visat sig få familjer att börja prata mer och djupare om 
hur dem mår och känner. Att vara mer uppmärksamma 
på varandra och även våga visa känslor. 

Utifrån psykologen Almlöfs tekniker för att engagera alla 
åldrar och skapa djupare samtal är staplarna uppdelade i 
olika stadier för att förtydliga användningen. 

Mående
Första stadiet är att reflektera över sitt mående och 
sedan värdera det på en skala 1–5. Valet representeras 
av antal kulor som träs på stapeln där en kula är lägst 
och fem kulor är högst i måendet. Detta visade 
deltagaren på 3 år mycket goda kvaliteter i att kunna 
hantera under användartesterna.

Formen på kulorna är fokuserad till barn. Syftet med att 
reflektera över sitt mående är att välja antal kulor och 
inte de kulor som väcker uppmärksamhet. Fingrarnas 
avtryck i kulan gjordes därför så att formen inte blev för 
abstrakt utan att fokus fortfarande skulle ligga på att 
välja antal kulor. 

Känslor
Nästa stadie är att välja känsla på kulorna som värderats i 
måendet. Kulorna har delats upp i två kategorier – 
positiva och negativa känslor. De positiva känslorna 
representeras av en vit slät kula och de negativa 
känslorna av en svart kula med knagglig yta i fingrarnas 
avtryck. Detta är inspirerat utifrån workshopen 
känsla-färg och känsla-taktilitet. Syftet med knagglig-
heten i de svarta kulorna är också att flytta fokus och att 
ha någonting att pilla med under samtalet. Detta stadie 
är riktat till äldre barn och vuxna för att skapa ett djupare 
samtal om hur en känner. 

Med skillnaden mellan mående och känslor klargjort vill 
jag förtydliga att det är möjligt att trä fem svarta kulor 
på sin stapel. Antal kulor för mående går också att tolka 
som att det representerar styrkan av känslorna. Fem 
svarta kulor kan betyda att en mår extremt dåligt eller 
har haft en dålig dag. Likaså kan en svart kula 
representera samma sak. En stapel med både svarta 
och vita kulor kan visualisera att dagen varit grå, visa 
på en tidslinje för händelser under dagen eller att det 
är någonting som tynger eller känns lätt. Detta lämnar 
jag till användarna - hur de väljer att tolka och använda 
verktyget. Genom samtalet tillsammans skapas förståelse 
för varför stapeln ser ut som den gör. Alla grupper som 
använder Yoy gör det på sitt sätt och gör också verktyget 
till sitt eget. 
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4.1.1 FORMUNDERSÖKNING
Staplarnas form
Formundersökning gjordes för botten och toppen på 
staplarna - både med skisser och prototyper. Formen på 
botten hade fokus på att framhäva och förtydliga 
skillnaden i varje stapel som är individuell. Också att 
balansera storleken på pinnen och sedan kulorna som 
träs på. 

Topparna på staplarna formundersöktes med fokus i att 
möta både botten och kulornas former. Då många av 
förslagen framstod som aggresiva eller lekfulla, valdes 
ett rakt snitt för toppen för att förtydliga allvaret och 
syftet med verktyget.

Staplarnas storlek
Olika storlekar på staplarna testades för att se vilken som 
tog plats – i syfte att synliggöra mående och känslor, 
men samtidigt var diskret – då inga gäster ska ge 
verktyget större uppmärksamhet. Bottnarnas storlek och 
form undersöktes också samt avsluten på topparna. 
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Kulornas form
För formen som ska placeras på stapeln valde jag en sfär 
då flest deltagare i workshopen känsla-form valde sfären 
som behagligast att ha i handen. Sfären, eller kulor som 
jag kommer att kalla dem fortsättningsvis, form-
undersöktes i syfte att förtydliga fingrarnas avtryck och 
att det är någonting som ska placeras i handen. Jag lät 
olika personer göra avtryck i kulor av lera för att se hur 
de placerade fingrarna. 

Vilken är vems?
Istället för färg som representant för varje familjemedlem 
utforskade jag olika mönster med tanke på att staplarna 
inte ska väcka uppmärksamhet. En kombination av färg 
och mönster undersöktes till en början men då mönst-
ret på bottnarna valdes att fräsas skapades en kontrast 
i mönstret som jag tyckte var spännande. När mönstret 
målades försvann kontrasten och effekten av att 
mönstret var fräst försvann. Mönstret kunde lika gärna ha 
målats direkt på botten. Därför valde jag endast mönster 
som representant för varje person. 
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4.1.2 PROCESS STAPLAR
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4.1.3 SLUTMODELL STAPLAR
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4.2 KONCEPT ARMATUR
I användartesterna av prototyperna berättade ett av 
barnen att de såg verktyget som en familjemedlem som 
synliggjorde familjens känslor. Då staplarna skulle vara 
diskreta och inte väcka uppmärksamhet hos gäster valde 
jag att också göra en armatur som gestaltar familjens 
mående och som tar plats. 

I utvecklingen av armaturen har jag skissat och kon-
struerat hur armarna ska gå samt hur armaturen ska 
hängas. Mittenkulan är blåst i glas. Först blåstes en 
testkula där jag kunde testa min idé om hur armarna 
skulle fästas. Efter detta blåstes tre modeller till med 
olika metoder för att göra ingropningarna för armarna – 
två klara och en opalvit. Den slutgiltiga modellen blev i 
opalvitt glas.  

Armarna runt lampan är av trä för att knyta ihop 
materialen med staplarna. Kulorna på armarna – svarta 
och gråa – är gjutna på samma sätt som kulorna till 
staplarna, också för att koppla ihop de två koncepten. 
 
Varje arm runt lampan representerar en person. Lampan 
är opalvit och ändkulan på armen är svart, detta för att 
knyta ihop med färgskalan med staplarna. På armen finns 
en grå kula som placeras i relation till måendet på 
skalan. Beroende på kulornas placering på de olika 
armarna får armaturen olika uttryck och ger en överblick 
över hur familjen mår. 



4.2.1 PROCESS ARMATUR
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Formundersökning om hur armarna ska se ut och 
placeras. Mittenkulan är blåst i glas. Hur fästs armarna i 
glaset? Hur görs ingropningarna? Hur hängs armaturen 
upp?
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4.2.2 SLUTMODELL ARMATUR
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4.3 MATERIALVAL
I formundersökningen av kulorna gjordes dem först i trä. 
Men då trä väger lite och kulorna inte gav någon särskild 
tyngd i handen så valde jag att gjutna dem i acrystal. Vid 
tillverkning senare är min tanke att kulorna ska form-
sprutas i plast - så de har en tyngd men ändå tål att 
tappas i golvet. 

Staplarna är frästa i trä. Detta val inspirerades av trälek-
saker som framstår ha en längre livslängd än leksaker av 
andra material. Trä valdes också för att skapa ett allvar-
ligare och neutralare intryck än om staplarna skulle vara 
gjorda i någon form av färg. Jag tror också att trä inte 
drar till sig lika mycket uppmärksamhet jämfört med en 
stapel i ett annat material och färg.

Mittenkulan av armaturen är blåst i glas. Detta för att jag 
kände att det är ett mer gediget och hållbart material än 
exemplevis plast. Armarna på armaturen är av samma 
träslag som staplarna. Även kulorna på armarna är 
gjorda på samma sätt som kulorna till staplarna. Kulorna 
på armarna har även samma form som känslokulorna. 
Detta för att koppla ihop staplarna och armaturen - både 
i form och material.
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4.4 KONTEXT
Placeringen av staplarna har i användartester med fyra 
familjer placerats så att reflektion över mående och käns-
lor sker direkt vid hemkomst. Detta för att reflek-
tionen annars kan glömmas av och inte bli lika ordentligt 
genomförd. 

Samtalet tyckte familjerna skedde naturligast i samband 
med måltid. Då fanns det ingenting annat som distra-
herade, alla fokuserade på varandra och lyssnade 
uppmärksammat. Detta var också den stund som 
familjerna kände att de kunde lägga lite extra tid på. 
Enligt Jennie och Frida är familjen högsta prioritet och 
i och med det samtal som skapas kring mående och 
känslor, kände dem att de kunde uppmärksamma och se 
barnen på ett nytt sätt. 

Hur samtalen har börjat har också varit olika hos 
familjerna. Hos en familj har samtalet börjat genom att 
uppmärksamma varandras reflektioner och ställa frågor 
kring dem medan det hos en annan familj har börjat med 
frågan “vem vill börja?”. Precis som att alla samtal är 
olika beroende på vilka som deltar, situation, tidpunkt 
och så vidare, så är också varje inledning på samtalen 
unika.
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4.5 SCENARIO
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Lo kommer hem från skolan. Hon är trött och arg på sig 
själv. Det har varit en riktig skitdag då hon fick tillbaka 
svenska-provet och såg att hon gjort ett slarvfel och 
därför är ett poäng från att få alla rätt. Hon reflekterar 
över sitt mående och varför hon känner som hon gör. 
Därefter placerar hon två kulor på sin stapel som står 
i hallen – en svart kula och en vit. Två kulor är för att 
dagen inte har varit bra alls men den är bättre än bara en 
kula. Den vita kulan placerar hon först så den hamnar 
underst, detta för att visa att hon känner sig lätt, allt är 
bra annars. Den svarta sätter hon överst så den tynger 
ner den vita. Detta i en symbolik att det är någonting 
som tynger henne – hon är besviken på sig själv. Efter 
reflektionen om sitt mående, som nu visas på hennes 
stapel, går hon in på sitt rum och gör läxorna.

När Los mamma kommer hem senare vill hon ha hjälp 
med att laga middag till familjen. Men när Los mamma 
ska göra sin reflektion över hur hon mår, ser hon Los 
stapel – att hon inte har haft en så bra dag och att det är 
någonting som tynger hennes dotter. Los mamma går in 
på Los rum för att kolla hur dottern mår. Efter lite 
småprat nämner mamman stapel och undrar vad som 
tynger Lo. Lo berättar att hon är besviken på sig själv för 
att hon slarvade på provet och inte fick alla rätt. 
Mamma ler lite och säger att endast ett fel är ändå ett 
helt fantastiskt resultat. Men för Lo räcker det inte och 
hon brister i gråt. ’Hur kunde jag vara så dum?’ upprepar 
hon.  De pratar en stund till, sedan kramas de om. Lo går 
med mamma ut i köket och lagar middag för att skingra 
tankarna. 

När familjen sedan samlas runt middagsbordet frågar de 
varandra om dagens reflektion och varför staplarna ser 
ut som de gör. Dem pratar om saker som har hänt under 
dagen, om tankar och känslor. Los mamma berättar att 
hon var så stressad innan påx jobbet att hon gick in på 
toa och grät för att få vara ifred. Los storebror berättar 
att han kände sig orättvist behandlad idag då han blev 
tillsagd för att prata på lektionen, trots att det inte var 
han som pratade. Lillebror berättar att han åt sandkaka 
på förskolan och att det var riktigt gott. Imorgon ska han 
baka en kaka som familjen ska få smaka. När det är Los 

tur berättar hon om att hon inte fick alla rätt och att hon 
känner sig besviken på sig själv. Hennes storebror för-
söker skämta om att det aldrig är någon som ens får så 
bra resultat som Lo och att han är stolt över henne. Han 
själv får kämpa för att ens få godkänt. 

När familjen har ätit klart och samtalet börjar lida mot sitt 
slut, får Lo äran att ställa sig på stolen och flytta 
kulorna på lampan ovanför köksbordet. Armen rakt 
ovanför någon får representera den personen då dem 
sätter sig på olika platser runt bordet varje dag. Lo flyttar 
kulorna på armarna efter varje familjemedlems mående 
som dem har pratat om. När varje kula är placerad på 
rätt plats hoppar hon ner från stolen och ställer sig en bit 
bort för att betrakta lampans uttryck. Efter allas reflek-
tioner och samtalet tillsammans så ser armaturen ut att 
ändå vara i balans, konstaterar Lo. Det är tur att dem har 
varandra. 
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4.6 VÅRUTSTÄLLNING 2017
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Yoy - Känslobarometer under Vårutställningen på 
Konstfack, maj 2017. 
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5.0 REFLEKTION OCH DISKUSSION
Jag gick in i det här projektet med en känsla av att jag 
kanske hade tagit mig vatten över huvudet. Att designa 
artefakter med en mening och betydelse är min dröm 
men att förebygga stress kändes som att jag tagit på mig 
att rädda världen. När jag genom min undersökning om 
stress kunde hitta ett område som jag själv har gått och 
går igenom, så fick jag ny vilja och energi. Att förebygga 
stress för att unga högpresterande flickor inte senare i 
livet ska drabbas av utmattningssyndrom kände jag låg 
mig varmt om hjärtat – jag hade hittat en mening och 
betydelse. Att sedan få göra denna resa med projek-
tet – att känna enorm stress trots att jag designar för att 
förebygga det – har fått mig att känna alla möjliga 
känslor men mest glädje. Jag kan ärligt säga att Yoy är 
ett verktyg som jag hade haft ett stort behov av när jag 
var yngre. Det är fantastiskt att få höra andra som tagit 
del av mitt projekt som också poängterar hur mycket 
dem hade behövt det här verktyget. Har jag hittat ett 
behov och en lösning som ingen annan tidigare har 
lyckats med? Är det möjligt? Med detta sagt så finns det 
en del saker och perspektiv jag vill diskutera. 

Yoy – Känslobarometer är verktyg som jag i det här 
projektet har placerat i hemmet. Jag har valt att göra 
användartester på olika konstellationer av familjer för att 
se vilka krav som ställs på verktygets utformning. Att det 
i detta projekt är skapat utifrån familjernas behov gör det 
inte omöjligt att anpassa till andra kontexter och grup-
per. Staplarna i Yoy - Känslobarometer är ett verktyg som 
skulle kunna användas i små klasser, grupper, på boen-
de, hos läkare, psykologer – listan kan nog göras lång. 
Dock tror jag att staplarna skulle behöva anpassas till 
sin kontext. Om verktyget ska användas i samband med 
samtal med psykolog så kanske det behövs en 
dimension till förutom mående och känslor. Tankar 
kanske kan vara en sådan dimension? Detta skulle kunna 
göras genom att ta in en ny färg och taktilitet på kula. I 
en annan kontext kanske de dimensioner som staplarna 
har nu - mående och känslor - är en dimension för myck-
et. Att då endast ha antal kulor i fokus, alla i samma färg, 
skulle kunna vara en lösning. En annan idé om det är 
flera dimensioner – i en kontext hos psykolog eller 
liknande där det finns utrymme för ett annat sorts samtal 

– är att det finns flera staplar för varje person och att 
staplarna representerar olika saker så som mående, 
känslor, tankar osv. 

Det mest intressanta med Yoy har varit all respons jag 
har fått under projektet – både positiv och negativ. 
Många idéer på var verktyget skulle kunna användas, 
olika målgrupper och kontexter. Också hur det skulle 
kunna utvecklas – olika färger på kulorna, en röd kula när 
någonting extra bra/dåligt har hänt. Det har varit och är 
- så spännande att höra. Någonting som också har varit 
spännande att ta del av under användartesterna är hur 
de olika familjerna har tagit sig an och använt verktyget. 
Alla familjerna hade gjort sin egen tolkning av hur, var 
och när staplarna skulle användas hos dem. Verktyget 
har anpassat sig efter varje familjs behov och stärkt det 
som behövdes. Syftet med Yoy - Känslobarometer blev 
därmed mer än att ”bara” förebygga stress. 

I min formundersökning av kulorna och i vilket material 
dem skulle göras i, hade jag en idé om att kulorna – vita 
(positiva känslor) och svarta (negativa känslor) – skulle ha 
olika vikt för att förtydliga skillnaden på kulorna 
(känslorna). Om den svarta kulan väger mer än den vita 
så kanske det blir lättare att förstå att negativa 
känslor tynger oss mer - både fysiskt och psykiskt. Detta 
är någonting jag gärna skulle vilja utforska mer – att 
blanda in ett till sinne och se hur det påverkar använd-
ningen av staplarna. I det här projektet fick jag dock 
välja bort vikten i kulorna då kulornas storlek och att 
inte väcka uppmärksamhet var viktigare. Därmed blev 
viktskillnaden så liten på kulorna att det knappt gick att 
känna någon skillnad. Om staplarna placeras i en 
annan kontext, till exempel hos läkare eller psykolog där 
de ska ta plats på ett annat sätt än i hemmet, så skulle 
dem kunna ha en annan storlek. Är staplarna större så är 
också kulorna större och därmed kan viktskillnaden bli 
tydligare. 

Yoy - Känslobarometer är ett koncept där staplar och en 
armatur ingår. Dessa två produkter kan användas helt 
fristående och kräver inte varandra för överleva. 
Staplarna är ett mer privat verktyg där du öppet visar hur 
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du mår och känner. Armaturen är en gestaltning av allas 
mående, oavsett var den är placerad. På en arbetsplats, 
där det finns en press att vara professionell och konstant 
visa framfötterna, är det nog få människor som skulle 
våga vara ärliga om sitt mående och sina känslor. Här 
skulle endast armaturen kunna vara ett verktyg. Om varje 
person på arbetsplatsen justerar ”sin” arm på armaturen 
efter sitt mående, så fås ett uttryck över hur arbets-
platsen mår. 

Armaturen är dels ett komplement till staplarna men 
också ett fristående verktyg som synliggör mående och 
känslor i en kontext där människor vill vara mer 
anonyma om sitt mående, som på en arbetsplats till ex-
empel. Mina tankar om hur projektet ska växa och nå ut 
till människor har varit överallt. Ska Yoy fås hos en läkare 
eller en psykolog? Nej, då blir det en sorts ”behandling” 
eller ”medicin”. Syftet med Yoy – att förebygga stress 
– försvinner om verktyget fås först när en sökt hjälp. Att 
säljas på apotek eller i hälsokostaffär är risken att det 
blir liknande resultat. Ska Yoy säljas på Designtorget 
eller liknande? Här är det också en viss sorts människor 
som handlar och jag ser inte Yoy som en designpryl utan 
ett mer seriöst verktyg. Efter mycket tänkande är min 
tanke nu att göra en hemsida där Yoy - Känslobarometer 
säljs. Då finns det möjlighet att plocka ihop sitt eget kit 
av staplarna – välja antal staplar och även mönster på 
dem – utan att behöva pussla ihop färdig paketerade kit 
med risk att få flera staplar med lika mönster. Staplarna 
skulle också kunna finnas i olika material (träslag) så att 
verktyget blir mer personligt och smälter in i hemmet. 
Samma för armaturen. Med en hemsida skulle människor 
dessutom kunna välja om de vill ha endast staplarna eller 
armaturen, eller båda två. 

I nuläget tror jag inte på att göra en reklamkampanj för 
att marknadsföra Yoy - Känslobarometer med risk för att 
det blir en ”reklampryl”. Däremot tror jag på att för-
tydliga vikten och betydelsen av verktyget genom att 
hänvisa till forskning om stress, Försäkringskassans 
statistik eller liknande. Därför tror jag på intervjuer och 
artiklar i dagstidningar och/eller att Yoy nämns i tv-
program som Nyhetsmorgon då det handlar om stress, 

mående eller känslor. Även att det är verktyg som 
forskare på Stressforskningsinstituet eller Stress-
mottagningen vet om – så att namnet 
Yoy - Känslobarometer kan sprida sig. 
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