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Abstract 

I det här designprojektet har jag undersökt och ut-
vecklat ett hjälpmedel för vila. Målgruppen är kon-
torsanställda kvinnor och män som drabbats av ett 
utmattningssyndrom.

Under sin arbetsåtergång är det viktigt för dessa 
personer att ta regelbundna vilopauser, men många 
upplever att det saknas platser och sammanhang för 
det. 

Jag har huvudsakligen utvecklat mitt designförslag 
genom att intervjua personer med utmattningssyn-
drom. 
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Introduktion
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Bakgrund 

Syftet med det här designprojektet har varit att utveckla ett designförslag 
genom att identifiera och undersöka vilken typ av vila som personer med 
utmattningssyndrom behöver. Jag valde att kontextualisera projektet på ett 
aktivitetsbaserat flexkontor men mitt slutgiltiga förslag fungerar även i andra 
sammanhang.

Ett sekundärt syfte har varit att informera och upplysa om sjukdomen och 
dess långa återhämtningstid för de människor som tar del av mitt projekt. 

Kort om utmattningssyndrom 

“Om balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte fungerar kan krop-
pen börja ta skada. Ofta märks det genom att kroppen på olika sätt försöker signalera att 
stressnivån är för hög. Du kan till exempel känna dig väldigt trött, få svårt att sova, hjärtklap-
pning eller besvär från magen och tarmarna. Med tiden blir du allt tröttare och till slut kan du 
bli kroppsligt och psykiskt utmattad.” (1177 Vårdguiden, 2017)

För den som “gått in i väggen” kan återhämtningen ta lång tid. De första 
veckorna är personen ofta väldigt trött och behöver sova mer än normalt. Till 
och med små ansträngningar som att plocka ur diskmaskinen eller gå ut med 
sopporna kan vara för svåra att genomföra. Ofta behöver personen hjälp 
med att reglera sina ansträngningar och att se till att de alltid följs av åter-
hämtning. Inte sällan är personen sjukskriven i några månader innan arbe-
tesåtergången kan påbörjas, oftast på 25% i taget. 

När personen kommer tillbaka från sin sjukskrivning kan det vara viktigt att 
arbetskollegor förstår situationen och att det inte går att förvänta sig att hen 
klarar allt det som hen klarat innan sjukskrivningen. 

 
Personlig erfarenhet 

Juni 2015 drabbades jag själv av ett utmattningssyndrom. Under min sjuk-
skrivning fick jag vård på Kognitiva Teamet Rehab i Stockholm. Där behan-
dlingsmetoden bland annat var i form av gruppsamtal med andra patienter. 
Samtalen leddes utav en psykolog och vi fick lära oss att aktivitet i kombi-
nation med vila och återhämtning var en av nycklarna för att kunna komma 
tillbaka till “livet” och så småningom sin sysselsättning. Vi fick lära oss avslap-
pningsövningar, yoga och mindfulness, som vi uppmuntrades att göra dagli-
gen. 

Vi diskuterade ofta hur svårt det var att ta en paus innan man gått över 
“gränsen”. Jag hörde ofta någon säga saker i stil med: “När man för en gångs 
skull känner sig pigg och glad vill man gärna köra på” ,“Det är inte alltid så kul 
att behöva gå undan för att vila varannan timme”. 

Och vart går man? Om man är på jobbet är det inte heller så lätt att hitta 
en plats för att få sin vila. Ska man bara lägga sig på soffan i lunchrummet? 
Under skrivbordet? På toaletten? 

Idéen om att göra detta projekt väcktes under de samtalen, om motsättnin-
gen i att behöva vila flera gånger per dag men inte riktigt ha någon plats att 
vila på. 
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Avgränsningar

Jag valde att angripa problemet under “Återhämtningsfasen” och under 
återgången till arbetet. Jag ville undersöka och kontextualisera mig i en ar-
betsmiljö som var enkel att överblicka och som jag lätt kunde relatera till och 
“sätta mig in i”. Jag valde därför att arbeta mot kontoret som arbetsplats. 
Som referens använde jag mig utav ett aktivitetbaserat flexkontor, men som 
tidigare nämt är inte mitt designförslag begränsat till endast den typen av 
kontor eller arbetsplats.

Målgruppen är kvinnor och män mellan 18-65 år som varit sjukskrivna pga 
ett utmattningssyndrom och som fått behandling för sina problem. Målgrup-
pen har blivit introducerad för avslappningsövningar och mindfulness och är 
medveten om behovet av regelbunden vila.  

2017

Kvinnor: 
29227

Män: 
7325

2007

Antal sjukskrivningar i Sverige 

“Enligt Försäkringskassans statistik var 36 552 
svenskar sjukskrivna för anpassningsstörningar och 
reaktion på svår stress i februari 2017, att jämföra 
med 6 237 för sju år sedan.” 
“Enligt de senaste februari-siffrorna var 29 227 
sjukskrivna för utbrändhet kvinnor, mot 7 325 män.“
(Expressen, 2017)
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Målsättning

Min målsättning var att utveckla ett designförslag som låg nära “verklige-
heten” och som på längre sikt skulle kunna komma att vidareutvecklas och 
implementeras som en produkt. 

Målgruppen är produktdesigners, arkitekter och personer som jobbar med 
arbetsmiljöfrågor.  

Jag som designer 

Som designer har jag en sida som är lösningsorienterat och pragmatisk där 
jag identifierar mig med Donald Normans syn på design som användarvänlig 
och funktionell. Sen har jag en annan sida som är mer spekulativ och exper-
imentell där designers som Anthony Dunne och Fiona Raby är en inspira-
tionskälla. 

I det här projektet försökte jag använda mig utav båda de sidorna. Under 
projektets två första tredjedelar arbeta jag mer spekulativt och experimentellt 
genom att generera fysiska modeller som ifrågasatte och tänjde på normer 
och beteenden. För mig var det ett sätt att ställa frågor till mig själv och andra 
som var inblandade i projektet. 

Under projektets sista tredjedel då processen handlade mer om produktut-
veckling anammade jag en mer pragmatisk och lösningsorienterat sida där 
jag förenklade resultatet till att bli en funktionell och användarbar produkt. 

Artistic

Speculative/
Fictive

Experience 

Service/
System

Product/
Commercial

Personal

Critical

Här!

Såhär positionerar jag 
mig som designer 

Dunne & Raby
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Kort om Vila

“När jag träffar personer i terapier försöker jag ofta beskriva vila som en aktiv strategi istället 
för en passiv. Aktiv vila är något som vi väljer att göra för att det gynnar helheten och balansen. 
Något som återhämtar energi, som gör att vi kan vara mer aktiva på lång sikt. 

Jag tänker ibland på vila som något som binder ihop en rörelse eller gör ett flöde möjligt, 
som en paus mellan stegen i dansen, eller som ett kommatecken i en text.”

“I fysiologiska termer är vakenhet, aktivitet och energiförbrukning alla exempel på katabolism, 
som är ett annat ord för nedbrytande processer. Sömn, vila och energiintag å andra sidan är 
exempel på anabolism, det vill säga uppbyggande och återhämtande processer. I kroppen 
pågår ständigt en balansering mellan katabola och anabola processer.”  

(Söderström, 2009)

Under min tid på Kognitiva Teamet Rehab fick vi lära oss att alltid ha “ener-
giglaset” i bakhuvudet. Att aktivitet behöver följas av att man fyller på “glaset” 
igen i form av vila och andra energiintag.  

Jag har under det här projektet mestadels utforskat de lugna typerna av 
aktiv och passiv återhämtning. Den typen av vila behöver oftast göras lig-
gandes eller sittandes i en lugn miljö och innefattar bl.a. mindfulness, avslap-
pningsövningar och sömn.

Mitt fokus



16 17

Researchmetoder 
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Intervjuer 

Jag genomförde fyra intervjuer under projektet. Intervjuerna är gjorde med 
personer som har återgått till arbetet efter en sjukskrivning p.g.a. utmat-
tningssyndrom. Vissa av intervjuerna gjordes över telefon medan andra 
genomfördes på personens arbetsplats eller studieplats. I en av intervjuer-
na använde jag mig utav DSKD Method Cards. Det är en serie kort, främst 
utvecklade för designers att använda under sin designprocess. Korten ger en 
uppgifter, byter perspektiv och ställer frågor som får en att tänka i nya banor 
kring sitt designproblem.

Studiebesök 

Under projektets andra hälft gjorde jag ett studiebesök hos Prevent, en organ-
isation som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Syftet var främst att skapa mig en 
förståelse för hur ett modernt aktivitetbaserat flexkontor ser ut och fungerar. 
Men det fungerade också som en “kanvas” att projicera mina idéer och fysiska 
modeller på.

Materiellt utforskande

Jag genererade många fysiska modeller under projektet gång. Syftet var 
att själv förstå problemet, behovet och vilken roll olika typer av material och 
lösningar kunde få i sammanhanget. 

Det material som jag producerade användes under handledningar, pre-
sentationer och i vis mån under de intervjuer som jag genomförde. För en-
kelhetens skull har jag valt att presentera samtliga vid en och samma plats i 
rapporten.    

Litteratur

På listan nedan syns de tre böcker som jag främst läste under projektet. Listan 
följer samma ordning som hur böckerna användes under processens gång.

• Vila: om den sköna konsten att varva ner. Söderström, M. (2009).
• Research methods for product design. Milton, A. & Rodgers.(2013).
• Comfortable with uncertainty. Chodron, P. (2003).
• The design of everyday things. Don Norman (1988)

Materiellt 
Utforskande 

Intervjuer 

Studiebesök

DESIGN-
FÖRSLAG 
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Resultat  
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Intervjuer 

Intervjuerna är genomförda med ett par veckors mellanrum. Under de första 
intervjuerna försökte jag att skapa mig en bredare förståelse av sjukdomsför-
loppet och de bakomliggande orsaker som kan finnas. 

Under de senare intervjuerna försökte jag fokusera mer på behovet av vila 
och svårigheterna kring det i en kontorsmiljö. Jag har försökt att välja ut den 
information som jag tyckte var relevant för processen och mitt slutresultat. 
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Om intervjun 

Min första intervju gjordes över telefon och jag försökte införskaffa mig en 
helhetsbild över “Marias” situation. Intervjun inleddes med frågor kring vad 
som föranledde utmattningen, hur hon upplevde den “akuta fasen” och hur 
arbetesåtergången fungerade. Efter det ställde jag mer specifika frågor kring 
vilka behov hon har kring pauser och vila i dagsläget. 

Sammanfattning

“Maria” tyckte att det var svårast att motivera mikropauser under sin arbets-
dag och att vila innan det blev “försent”. Hon skulle vilja ha ett mellanting 
mellan vilorum och kontorsplatsen. Något som gick snabbt att använda och 
fanns nära till hands.

 “Maria” upplevde att det finns många sociala normer kring pauser och vila 
på hennes arbetsplats. För henne kändes det inte riktigt okej att bara sätta sig 
och blunda i en fåtölj eller soffa några minuter. “Omgivningen förväntar sig att 
man dricker kaffe och socialiserar på rasten”. 

Hon använder vilorummet dagligen men upplever ibland en skamkänsla 
över att gå dit. 

Intervju #1 

Namn: “Maria””
Ålder: 63 år 

Yrke: Projektledare (Landstinget) 
Arbetstakt: 50%

Arbetsplats: Delat kontorsrum
“Skulle behöva 
fler viloplatser 
utöver vilorum-
met”

“Ibland vill 
man typ sätta 
en papperskorg 
över huvudet” 

“Har svårt att 
vila för ex-
ponerat, bland 
folk”
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Om intervjun 

Den andra intervjun gjordes också över telefon eftersom personen jag inter-
vjuade bodde på annan ort. Även under den här intervjun försökte jag skapa 
mig en helhetsbild över vad om föranlett utmattningen men fokuserade mest 
på vila och det eventuella stigmat som finns kring det.  

Sammanfattning

“Erik” vill att så få som möjligt känner till hans sjukdom. Han känner att vis-
sa personer behandlar honom annorlunda om de känner till hans problem. 
“Känner mig inte bekväm att in för andra visa att jag behöver vila. Man skäms 
nog lite för det. Svårt att säga vad det beror på”.

Han tycker inte om “vilorummet” som liksom har en “stämpel” på sig. “Erik” 
hade önskat att det fanns fler kollektiva platser på hans arbete som var ska-
pade för vila och lugn. Platser där vilande skulle kunna bli mer normaliserat.

Intervju #2 

Namn: “Erik”
Ålder: 34 år 

Yrke: Forskare inom Medecin 
Arbetstakt: 80%

Arbetsplats: Delat kontorsrum

“Skulle kunna 
finnas pappfigur-
er som ligger 
och vilar lite 
här och var, 
som uppmuntrar 
folk till att 
vila.”

“Jag vill hitta 
mina egna vrår där 
jag kan ta en paus. 
Gillar platser med 
översikt och gärna 
vid ett fönster”

“Jag skulle vilja 
att det fanns en 
plats där möblerna 
eller utformningen 
på rummet uppma-
nade en till att 
vila.”
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Om intervjun 

Anna träffade jag på Konstfack där hon är student. Under den här intervjun 
försökte jag fokusera mest på “nuet”. Hur hon vilar, vart hon vilar etc. Vi gick 
runt på skolan och till hennes ateljé för att Anna skulle få visa de platser hon 
tycker är lugna och där hon kan vila. Under den här intervjun använde jag vis-
sa kort ur DSKD Method Cards. Under ett kort var uppgiften att rita upp den 
situation och plats som man undersökte. Anna valde att göra en skiss över sin 
ateljé där hon markerade ut möbler och människor som var viktiga för henne 
att ha i sin närhet när hon skulle vila. 

Sammanfattning

Anna gillar att ha människor nära sig när hon vilar, människor som hon kän-
ner sig trygg med. Hon gillar inte tystnad eller ensamhet och behöver stimu-
lans för att kunna koppla av. Spelar ofta pusselspel på mobilen eller lyssnar 
på Harry Potter. Anna gillar inte vilorummet, hon beskriver det som anonymt 
och kravfyllt.

Intervju #3 

Namn: Anna
Ålder: 32 år 

Yrke: Student
Arbetstakt: 100%

Arbetsplats: Delad Ateljé

“Jag spelar ofta 
pussel på mo-
bilen när jag 

vilar”

“Har lyssnat på 
Harry Potter-böck-

erna säkert 10 
ggr. Det är som 

ett avslappnings-
band för mig

“Vill ha folk i 
min närhet när jag 

vilar, men människor 
jag känner”

Anna ritar en karta 
över sin Ateljé och 
dom personer hon 

vill ha där när hon 
ska vila

Anna och hennes 
favoritsoffa
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Om intervjun 

Sara träffade jag på hennes arbetsplats. För Sara var det största problemet 
att vila i tid, innan hon gått över gränsen och fick ett backslag. Sara eftersökte 
något som kunde påminna henne om att vila och som kunde motivera henne 
även när hon var mitt uppe i ett arbete eller möte.

Sammanfattning 

Sara gillar inte heller att vila på ett sätt som sticker ut. Hon känner sig inte 
riktigt bekväm med att vila i en fåtölj i lunchrummet. Sara hade velat påverka 
arbetsplatsens beteende kring vila och göra det till något som kunde bli en del 
av allas arbetsdag. Som en gemensam aktivitet som man kunde göra tillsam-
mans. 

Intervju #4 

Namn: Sara
Ålder: 47 år 

Yrke: Forskningsledare
Arbetstakt: 50%

Arbetsplats: Cellkontor

“skulle behö-
va en vänlig 
påminnelse om 
när jag borde 

vila”

“hade önskat 
att det fanns 

ett alternativt 
fikarum, där man 
kan umgås men 
på en lugnt 

sätt”

Sara fick fylla i ett 
dagsschema över de 
olika aktiviteterna 
en vanlig arbetsdag. 
Hon fick sedan ange hur 
trött hon blev efter 
varje avslutad akti-
vitet. Det gav mig en 
möjlighet att förstå 
när och var Sara har 
som störst behov utav 
en vilopaus. 
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Reflektion Intervjuer 

Varje intervju innehöll såklart en egen historia kring vad som gjort personen 
utmattad och hur personen hanterade sin återhämtning. Somliga behövde 
flera vilopauser per dag, andra bara en längre paus. Vissa sover en stund, 
andra gör avslappningsövningar. De flesta vill vara ensamma när dem vilar, 
men inte alla. 

Flera utav de som jag intervjuade hade gått på olika stresshanteringspro-
gram, liknande det som jag själv gått på. De kände till vikten utav regelbund-
en vila och hade fått avslappningsövningar som de uppmanats till att använ-
da under sin arbetsåtergång.

Problemet så som jag upplevde det var att platsen för att göra de här 
övningarna på inte finns. I teorien finns det ju såklart, många av övningarna 
kan man göra på sin kontorsstol eller i fikarummet. Men i praktiken så verkar 
det som att ingen utav de jag mött riktigt känner sig bekväma med att göra de 
så öppet. De flesta kontor har visserligen ett vilorum, men som tidigare nämnt 
upplever vissa en skamkänsla över att behöva gå dit flera gånger varje dag. 
Speciellt om man vill hemlighålla sin situation och sjukdom. 

Det skulle behövas ett sätt att vila på som inte väckte uppmärksamhet men 
som samtidigt fanns nära till hands. Någonting som påminde dessa personer 
att vila och som skulle kunna bli en del av rutinerna en vanlig arbetsdag.

Nyckelord

Jag sammanställde alla intervjuer genom att försöka rita vilka typer av behov 
som personerna hade. Alla de jag träffade hade också flera egna idéer på 
lösningar som jag också försökte sammanfatta genom små skisser. Jag leta-
de sedan efter likheter mellan de olika personerna och deras behov. Jag tog 
ut fyra nyckelord som fick sammanfatta intervjuerna.

Osynlig. 

Gemenskap.  

Påminnelse.  

Vilometod.
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Om Prevent och Malin 

“Vi underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda 
och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.” (Prevent, 2018)

Jag valde att besöka Prevent eftersom de arbetar med arbetsmiljöfrågor, 
dessutom har de nyligen gjort om sitt kontor till ett aktivitetsbaserat flexkon-
tor. Malin Strömberg som tog emot mig, är själv sjukskriven på 50% p.g.a.ett 
utmattningssyndrom. Det passade i sammanhanget bra, att just Malin fick 
visa mig kontorets olika delar. Malin visade mig allt från mötesrum, till kon-
torslandskap och vilorum. Prevent har flera cellkontor tillsammans med två 
större rum med kontorslandskap. I ett av de rummen får man prata högt och 
behöver inte tänka på ljudnivån alls, medan det andra rummet är avsett för 
tyst arbete. Där får man inte ens ta ett telefonsamtal utan att lämna rummet.

Reflektion

Att få möjligheten och se hur ett Aktivitetbaserat kontor ser ut och fungerar 
var värdefullt för projektet. Nu kunde jag börja fixera all den information jag 
fått från intervjuerna och annan research. Jag fick möjligheten att se vart man 
är synlig och osynlig på kontoret. Vart man kan gå för att göra en avslap-
pningsövning eller sova en stund. Vart man vilar eller tar en rast ensam kontra 
kollektivt.

Studiebesök 

Vart: Prevent, Stockholm 
Kontaktperson: Malin 

Strömberg, Projektledare 

Får inte prata
Får prata

WC

LunchSkåp

Vilorum
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Designprocessen 
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Materiellt Utforskande 

De modeller som jag genererade kontinuerligt under projektet kan ses som en 
reflektion kring det som jag lärde mig från intervjuerna. Jag såg modellerna 
som ett sätt att diskutera problemet och inte som färdiga lösningar. Modeller-
na skiljer sig ganska mycket från varandra. Inledningsvis handlade det mycket 
om att skapa en plats och situation för vila. Det var nästan som att jag försök-
te skapa ett gömställe. Men hur jag än vände och vred på det så blev artefak-
terna komiska och/eller exponerade den som vilade. 

Därför försökte jag istället göra modeller som kunde indikera på när det var 
dags för att vila. Något som kunde mäta stress och trötthet. Sen skulle brukar-
en själv få söka upp en plats för att utföra själva vilandet på. 

På följande sidorna har jag sorterat de modellerna efter dom nyckelord som 
jag tog fram från intervjuerna. Syftet var att kunna utvärdera och välja ut en 
eller flera modeller att fortsätta utveckla. Till min hjälp använde jag mig utav 
en persona som var en som blandning av de personer som jag träffat och 
intervjuat.
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Osynlig.

Det finns så mycket normer kring hur man ska bete sig på ett kontor och vissa 
vill ju inte heller att alla kollegor eller känner till deras sjukdom. Därför upple-
vde jag att det fanns ett behov av att kunna vila utan att bryta normer eller 
sticka ut. Det var nästan som att de önskade att dom kunde få “försvinna” en 
stund eller trycka på en knapp så att dom blev “osynliga”.

Därför gjorde jag flera modeller som knöt an till det behovet. Jag “gjorde 
om” olika artefakter som skrivbordet eller lampan till saker som man kunde 
gömma sig i. Nästan som när ett barn gömmer sig under bordet eller i gar-
deroben, att man använder vardagliga objekt till gömställen och viloplatser. 
Men alla mina modeller fick en komisk karaktär och pekade ut den som an-
vände de. Så på sätt och viss fick det en omvänd effekt. .  

Gemenskap.

Ett par av de jag intervjuade eftersökte en form av gemensam vila. En plats 
som uppmanade till lugn och ro utan att vara avsedd för de “sjuka” på kon-
toret. Därför skapade jag ett växthus som skulle kunna vara placerat någon-
stans på kontoret. Kanske skulle varje anställd ha en egen växt att ta hand om 
inne i växthuset vilket skulle ge rummet en funktion utöver själva vilandet. Det 
skulle kunna innefattas både bord och stolar för samtal och fika, men också 
en dagbädd för den som ville ligga ner och vila. 

 

Osynlig.

 

Gemenskap 

 

Taklampa

 

Ljud- och ljusisolerad box
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Vilometod.

En annan grupp av idéer präglades av att, istället för att skapa själva vilo-
platsen, istället bidra med förslag på sätt att vila. Förslag eller instruktion för 
meditation eller avslappningsövningar. Förslagen skulle kunna presenteras via 
en videoskärm eller fysiska kort. Artefakterna skulle kunna vara för den enskilt 
drabbade eller för hela arbetsplatsen att ta del av. Många eftersökte motiva-
tion och uppmaning till vila, kanske skulle olika viloförslag kunna bidra till att 
personen i fråga verkligen vilade.

Påminnelse.

Den sista gruppen av modeller bestod utav sätt att mäta trötthet och tröt-
thetssymptom på. En av modellerna var en röd ballongen som skulle vara 
kopplad till en App i mobilen, tryckte man på knappen så blåses ballongen 
upp, ju mer man trycker desto större blir ballongen. Tanken var att “produkten” 
skulle vara kollektiv. Så om flera personer i en större arbetsgrupp trycker på 
knappen blir ballongen jättestor. En förlängning av den idéen var att ballon-
gen istället är ett uppblåsbart rum som de trötta kan gå in och vila i.  

Idéen var inspirerad av Dunne & Rabys projekt Alignment:
 “A small pressure gauge indicates that it is operational. It could go off at any moment. When 
the planets are in the appropriate configuration, the airbag is filled. An explosion of pinkness. It 
takes seconds, like an airbag in a car crash.”  (Dunne and Raby, 2008) 
 

En videoskärm med 
avslappningsövningar 
placerad någon stans på 
kontoret.

En snurra som slumpmäs-
sigt väljer ut avslap-
pningsövning.

Gardiner med lappar 
innehållande små 
uppdrag. Som att: 
“gå till fikarummet 
och gör en kopp te”

“Alignment” Dunne & Raby

“Cloud” Monica Förster

 

Vilometod.

 

Påminnelse.
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Maja 

Efter att ha sorterat och utvärderat modellerna valde jag att skapa en perso-
na för att kunna välja ut en av modellerna att gå vidare med. Personan fick 
heta Maja och hon kan ses som ett genomsnitt av dom personer jag mött och 
läst om i projektet. Hon jobbar på ett kontor som är likt Prevents kontor. Maja 
blev som en fiktiv testperson som följde mig under min produktutveckling och 
som fick vara med och välja plats, situation och funktioner för designförslaget. 

“Personas are fictional characters that are typically based on real-life observations of arche-
typal users with specifik objectives and needs. Personas are created to represent groups of us-
ers within a targeted demographic who might all use particular products, brands and services 
in a similar way.”  (Milton & Rodgers, 2013)

Utmattningssyndromet:

Sjukskriven i 6 månader. Just 
nu är Maja deltidssjukskriven. 
Har fått professionell hjälp 
med stresshantering och avslap-
pningsövningar.
Har ett vilobehov på 2- 3 gånger 
under varje arbetspass. Ca 5 
minuters vila åt gången räcker 
ofta. 

Arbetet: 

Projektledare i en me-
delstor 
organisation. Arbetar 
på ett aktivitetbaserat 
flexkontor. Är väldigt 
engagerad i sitt arbete 
och har svårt att pausa 
en pågående uppgift. 

Personlighet:

En social och utåtriktad person 
men som har haft svårt att tala 
öppet om sin nuvarande sjukdom. 
Dom närmaste kollegorna känner 
till hennes situation. Men mån-
ga vet inte varför hon jobbar 
deltid. 

Maja
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Problemformulering 

För Maja räcker det att vila ca 5 minuter 2-3/dag utöver sin rast för att hon 
ska orkar med sitt arbetspass. Vilan består oftast utav mindfulness eller 
avslappningsövningar. Jag gav mig i uppgift att försöka möjliggöra dessa 
mikropauser för Maja. Nu hade jag en plats, en person och ett tydligt behov 
att försöka uppfylla.  

Val av Idé 

Det som står i vägen för att Maja ska kunna få sin vila är främst skamkänslor 
och en känsla av att exponera sig och visa sig sårbar. Hon undviker därför att 
vila öppet i en fåtölj eller vid sin arbetsstol. Maja gillar inte heller att använda 
vilorummet. Hon känner sig lite skyldig över att gå dit. 

Men det handlar också om motivation och tillfälle. Maja tycker det är tråki-
gt att vila. Och även fast hon jobbar på halvtid är hennes arbetsbelastning 
ganska hög. Det blir lätt att skjuta på vilopausen. Men tillslut får Maja ett 
bakslag. Vilar hon inte regelbundet så kommer “kvittot” några dagar senare. 
Så vart ska Maja vila? 

Under hela min process hade jag försökt att skapa den fysiska platsen gen-
om någon typ av möbel eller rumslighet. Men inget av mina förslag kom runt 
känslorna av skam och sårbarhet. Inte heller mina modeller som skulle up-
pmuntra till vila genom att ge förslag på vilometoder löste själva grundprob-
lemet. Platsen är grundproblemet. 

Då beslöt jag mig istället för att vända på problemet och ställa mig frågor 
som: På vilka redan existerande platser på ett kontor är man själv? Vart är det 
som lugnast? Vart sker en vilopaus naturligt och skambefriat?  Jag gick återi-
gen igenom Prevents kontor genom att titta på bilder och den ritning jag gjort. 
Jag kom ganska snabbt fram till att det bara fanns två sådana platser, vilo-
rummet samt kontorets badrum. Som tidigare nämnt upplever Maja skam-
känslor i att behöva gå till vilorummet flera gånger per dag. Kanske hade hon 
blivit kvitt den känslan om hon istället kunde gå till badrummet för att vila. På 
ett sätt vore det lite absurt, men på ett annat sätt ganska smidigt. Inget vet ju 
om Maja går till badrummet för att vila eller göra något annat. Ingen kommer 
fråga eller undra. 

Som jag tidigare redovisat hade jag gjort en modell som bestod utav ett sta-
tiv och en videoskärm med olika avslappningsövningar på. Vad skulle hända 
om jag placerade den i badrummet så att Maja både får en plats och förslag 
på vilometoder i ett? 

Får inte prata
Får prata

WC

LunchSkåp

Vilorum
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Produktutveckling 
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Produktutveckling 

Nu hade jag bestämt mig för att situera mig på kontorets badrum. Men 
om mitt slutgiltiga förslag skulle bestå utav en videoskärm med avslap-
pningsövningar ville jag inte slå fast riktigt än. Jag ville först testa alternativa 
idéer för hur jag skulle kunna använda badrummets som viloplats. Jag tog 
fram nya skisser och modeller främst genom att diskutera med mina handle-
dare och kurskamrater. Jag kategoriserade dom olika idéerna efter Lekfullt, 
Video/Poster eller Hack

Lekfullt 

Min klasskamrat Heinrich gjorde två mock-ups till mig avsedda för badrum-
met. Ett timglas som man kunde vrida på och styra sanden till att skapa olika 
formationer. Som ett sätt att lekfullt vänta på att tiden skulle gå. Han gjorde 
även en toalettdörr med en vadderad utsida så att eventuella knackningar 
från kollegor inte skulle höras och störa den som vilade i badrummet.  

Video/Poster

Jag försökte också vidareutveckla konceptet kring avslappningsvideos som 
istället kunde presenteras analogt via en poster på väggen eller instruktioner 
till avslappningsövningar på toalettpappret. 

Hack

Jag hade även flera idéer om hur man skulle kunna “hacka” olika delar av 
badrummet. Som ett dörrlås som styrdes av andetag, så att man behövde ta 
3 djupa andetag innan man kunde lämna badrummet. 
Eller en kranventil som gör att vattnet droppar långsamt, så att det tar lång tid 
att tvätta sina händer. 

 

Lekfullt.

 

Video/Poster.

 

Hack. Droppande kran

Andningslås

 

Väggposter
 

Videoskärm infälld 
i spegeln

 

Timglas

Mjuk dyna och 
ryggstöd till 
toalettstolen

Vadderad dörr

 

Övningar på toalettpappret
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Designförslag 1. 

Jag utvärderade mina idéer genom att “fråga” Maja och diskutera och testa 
koncepten tillsammans med klasskompisar. Eftersom det var flera idéer som 
var intressanta kändes det rätt att försöka kombinera och sammanlänka flera 
stycken. Jag tyckte att timglaset var så fint och kunde användas både till att 
mäta vilotiden (tex. 5 min) och att “leka” med som tidsfördriv. Kuddarna på 
toalettsitsen kändes också givna att ta vidare eftersom det var ett så enkelt 
sätt att “hacka” toalettsitsen till att bli lite skönare att sitta på. Och eftersom 
Maja nog hade velat få daglig inspiration till avslappningsövningar, gick jag 
vidare med videoskärmen också. 

Timglaset

Är placerat på väggen. Sanden sipprar mellan springorna i stenliknande 
former. Sanden skapar olika mönster beroende på hur man vinklar timglaset. 
Timglaset går att vrida 360 grader. 

Sittdynorna 

Hänger på väggen ovanför toalettstolen. De går lätt att ta ner och placera på 
sitsen och ryggstödet. Tyget är av ett vattenavstötande material som lätt går 
att rengöra. 

Videoskärmen 

Sitter monterad bakom en spegel som antingen sitter på väggen eller är mon-
terad på ett stativ. Varje vecka kan man ta del av en ny avslappningsövning. 

En skärm 
med avslap-
pningsövningar 
som gömmer sig 
bakom en spegel. 

Sittdynor för meditation. 

Timglas på 5 minuter. 
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Designförslag 2. 

Jag utvärderade Designförslag 1 tillsammans med klasskompisar och han-
dledare. Flera tyckte att det skulle kännas påträngande att ha en videoskärm 
inne i badrummet. Och att toaletten om något kanske skulle få vara en plats 
utan skärmar. På ett kontor tillbringar man ju dessutom en stor del av sin tid 
framför en skärm. I mitt andra designförslag valde jag istället att “göra” en 
bok innehållande avslappningsövningar. På något vis känns en bok lugnare 
än en skärm. 

Eftersom stressen för en person med utmattningssyndrom både är mental 
(koncentrationssvårigheter etc) och kroppslig (smärta och muskelspänningar) 
ville jag hitta ett sätt att kunna behandla båda. Jag valde därför att lägga till 
en karta över ryggens olika trigger points (punkter där smärta och spänning-
ar ofta samlas), samt en boll som man kunde använda för att massera sig 
själv.

Jag la också till ett nackstöd och en pall för meditation samt att jag flyttade 
alla artefakter till en board. Jag kände att jag av hygieniska själ ville komma 
bort från själva toalettsitsen och att det blev bättre att allt var samlat på en 
och samma plats.  

 3No.
Nackstöd

Trigger Points 

Boll
Bok

Pall
Timglas
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Slutresultat 
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Trigger Points 
i rygg och höft

Massagebollar Instruktionsbrickor 

Nackstöd

Pall

Timglas
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Instruktionsbrickor 

I mitt slutresultat valde jag att ersätta boken med brickor som fick ge instruk-
tioner till avslappning. Brickorna avtecknar en kropp där den cirkulära brick-
an innehåller instruktioner för en enklare mindfulnessövning. Eftersom Maja 
och många andra som varit utbrända fått professionell hjälp där de fått lära 
sig avslappningsövningar valde jag att enbart ge en introduktion eller rep-
etition, beroende på förkunskap. Det finns en uppsjö av appar och tutorials 
som användaren kan ta del av vilket gjorde att det i slutändan kändes onödigt 
att tillföra ytterligare en kanal. Brickan ger förutom mindfulnessövningen råd 
om hur du kan sitta för att få maximal effekt av övningen. Jag hämtade den 
informationen från boken “Comfortable with uncertainty”. 

Den nedre brickan representerar överkroppen och innehåller en karta över 
trigger points i ryggen samt en enklare instruktion för massage med mass-
bollarna.  
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Timglaset 

Timglaset är på 5 minuter, en tid som känns tillräckligt kort för att mäckta 
med, men också långt nog för att ge en effekt. Timglaset är inte placerat på 
boarden utan mittemot toalettsitsen, Anledningen är att vissa personer kan-
ske föredrar att sätta sig på toalettsitsen för att göra sin meditation. Timlgaste 
syns från både toalettsitsen och boarden. Timglaset är främst till för att mäta 
tiden med och inte att lekfullt fördriva tiden med som jag var inne på tidigare.
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Kudden och pallen

Ryggkudden placeras mellan skulderbladen. Kudden kan också flyttas upp 
och placeras under nacken. Därav den lilla avfasningen i över framkant. 
Kudden är av en ganska hård typ av skumplast eftersom dess främsta syfte 
är att skapa en god hållning och inte att fungera som ett stöd att enbart luta 
sig emot. 

Pallen är stoppad med en typ av Tempur. Sittsen lutar framåt för att aktive-
ra rygg och mage under meditationen. 

Kudden är avfasad 
i överkant för att 
kunna ge nackstöd

Pallsitsen lutar framåt 
för att aktivera rygg och 
mage. 
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Massagebollarna

Bollarna har tre olika storlekar. Användaren får själv testa sig fram till vilken 
som känns bäst. Bollen placeras mellan någon utav prickarna på boarden 
och ryggen. Man masserar sedan sig själv genom att trycka och rulla bollen 
mot den punkt i ryggen som man vill behandla. Instruktioner för massage och 
triggar points finns som tidigare nämnt på den nedre instruktionsbrickan. 
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Reflektion 
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Examination (slutpresentation) 

Under min slutpresentation närvarade kursansvarig och examinator Martin 
Avila och gästkritiker Tomas Rosén från Office for Product Design och Erik 
Widmark från Expedition Mondial. Min handledare Jenny Althoff samt Katja 
Pettersson fanns också där tillsammans med kurskamrater och elever från 
årskursen under oss. 

Feedback 

Presentationen gick som planerat och det kändes som att jag kunde motivera 
mitt designförslag genom att förklara det bakomliggande behovet som jag 
undersökt under min process. De första frågorna som dök upp under feed-
backen var kring hur jag kontextualiserade projektet och vem det riktade sig 
till. Vem är avsändare och vem är mottagare? Som jag nämnde i introduk-
tionen av rapporten så ville jag nå ett resultat som skulle kunna klassificeras 
som en produkt. Så en tänkbar avsändare skulle kunna vara en möbelpro-
ducent som Kinnarps, Offect eller Nordic Care. Mottagare är arbetsgivare, 
inredningsarkitekter och organisationer som arbetar med arbetsmiljöfrågor, 
så som Prevent. 

Nästa fråga rörde formgivningen och hur jag tänkt kring material- och 
färgval. Katja Pettersson tyckte att jag kunde ha tagit formerna några steg 
längre så att objekten kunde bli mer självförklarande. I det läget kanske inte 
brickorna med instruktioner behövts menade hon. För att närmare förklara 
mina formval: boarden är ljusgrå, nästan vit. Jag valde den färgen eftersom 
den följer ett badrums vanliga färger och känns hygienisk.Den ljusa färgen 
gör också att objekten på boarden syns tydligt. Instruktionsbrickorna som 
består av en rund bricka som symboliserar huvudet och den mentala vilan där 
jag valde gråblå som färg eftersom det är en lugn och lite “kylig” färg. Den 
röda brickan som symboliserar överkroppen fick färgen rödbrun för att an-
spela på värme och cirkulation. Brickorna och dess färger är sedan ihopkop-
plade till respektive objekt som går i samma färger. Den blå brickan med pall, 
ryggstöd och timglas. Den röda brickan med trigger points och massagebol-
lar. Timglaset följer samma form som instruktionsbrickorna. 

I slutet kom frågor kring hur jag skulle kunna tänka mig att ta projektet 
vidare. Skulle jag få möjligheten att vidareutveckla projektet skulle jag vilja 
börja med att “backa bak bandet” lite och fortsätta att undersöka behovet 
och hur det uttrycker sig i en kontorsmiljö. Att hitta en plats och ett tillfälle för 
vila var mycket svårare än jag hade trott. Jag skulle behöva vrida och vända 
på problemet ett tag till. Mitt nuvarande designförslag skulle kunna ses som 
en prototyp som man skulle kunna testa och utvärdera tillsammans med an-
dra prototyper.
Min tanke är att försöka ta kontakt med arkitektkontor och möbelproducenter 
för att presentera mitt designförslag och det bakomliggande behovet med 
förhoppning om att kunna vidareutveckla projektet och nå marknaden. 
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Vårutställningen

Utställningen kändes lyckad förutom att besökarna hade lite svårt att hitta till 
min plats. Eftersom jag ställde ut i ett badrum som låg lite avskilt trodde nog 
en del att det inte tillhörde utställningen. I korridoren som ledde till badrum-
met hade jag satt upp bilder där en person använde mitt designförslag. Det 
verkade som att det i alla fall hjälpte besökarna att förstå att det tillhörde 
utställningen och förhoppningsvis hur man använder objekten. Kanske skulle 
jag behövt arbeta mer med bilder eller filmer för att förklara projektet och 
göra det mer till en installation.

Som tidigare nämnt strävar jag ofta efter att nå ett resultat som är ganska 
“färdigt” och som kan upplevas som en produkt. För mig ger det projektet ett 
större värde och gör det mer realistiskt. Ser det ut som en färdig produkt så 
tror jag  att betraktaren får det lättare att ta det till sig som något hen kan 
tänka sig att använda i sin vardag. 

Många som såg mitt verk sa att det initialt kändes lite konstigt att det var 
placerat i badrummet. Men att det blev logiskt när man förstod bakgrunden 
och sammanhanget. 
Jag märkte ganska snabbt att personer som haft problem med stress och 
som har ett större behov av vila förstod och gillade projektet mycket mer än 
personer som inte har den bakgrunden. 
En person som själv varit utbränd tyckte att badrummet var en perfekt plats 
men att jag också skulle kunnat jobba mer med ljus, färger och rumslighet i 
badrummet. 
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Sammanfattning och Reflektion 

Tyngden av mitt researcharbete låg i intervjuerna i kombination med att på 
egen hand generera fysiska modeller. Så här i efterhand  kan jag känna att 
jag borde utvärderat modellerna tillsammans med de jag intervjuade och/
eller skapat modeller tillsammans med de. Det hade också kunnat fungera 
som ett sätt att utvinna mer information och gå djupare in i det tema som jag 
undersökte. 

Jag upplever min process som ganska bred och holistisk där jag försökte 
täcka in många fält. Kanske hade jag behövt stanna upp och djupdyka mer 
vid en detalj eller ett tema. Det finns mycket kring normer, stigman och skam 
som jag skulle kunnat studera närmare. Varför är det så svårt att vila? Vad 
är det som hindrar en? Varför skäms många över sin sjukdom? Jag tror min 
process hade gynnats av att stannat upp vid en eller par frågor som jag hade 
kunnat utforska mer djupgående. Jag hade kanske kunnat använda mer 
fysiskt material, skisser och rumslighet i mina möten med brukarna. 

Jag är nöjd med min kontextualiseringen av projektet och att jag använde 
Prevents kontor som referens och “canvas” att projicera mina idéer emot. Allt 
blev lättare när jag kunde placera de modeller som jag skapat i en miljö som 
jag själv rört mig i. Studiebesöket var extra lyckat eftersom Malin, som visade 
mig runt, arbetade på halvtid p.g.a. ett utmattningssyndrom. Hon hade själv 
ett dagligt vilobehov som hon tyckte var svårt att tillfredsställa.  

Vid ett flertal tillfällen under projektets gång dök det upp frågor kring om 
jag skulle vara personspecifik eller generell när jag utvecklade mitt design-
förslag. Eftersom jag ville att slutresultatet skulle bli en produkt som hörde 
hemma på ett kontor kändes en generell lösning mer relevant. Men ibland 
är det kanske lättare att försöka tillfredsställa en persons behov som ibland 
kanske kan bli allmängiltigt. Det var lite därför som jag valde att göra Maja, 
min persona. Maja baserades på de personer jag mött och vad jag läst om 
utmattningssyndrom. För mig fungerade det bra som sätt att välja ut vilk-
en modell jag ville vidareutveckla. Maja fick sen följa mig i mina resterande 
designbeslut. 

Många frågade om projektet var ett kritisk projekt eller om jag ville bely-
sa problemet genom det lite udda i att behöva vila på toaletten. För mig var 
det inte intentionen men biprodukter som jag var medveten om och som jag i 
slutändan tyckte lyfte projektet. Slutresultatet blev som en blandning av pro-
duktdesign och kritisk design. 
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