
SAGOSNURRAN

Jessica Arosenius
Kandidatexamensrapport 4,5 hp
Examensarbete 22,5 hp
Kandidatprogrammet Design med inriktning Hållbar Utveckling, 
Linnéuniversitetet Växjö 2011
Handledare: Johanna Rosenqvist, Mikael Nyström,  
Magnus Silfverhielm
Opponent: Johanna Larsson
Examinator Examensrapport: Johanna Rosenqvist
Examinator Examensarbete: Magnus Silfverhielm

Ett redskap för att förbättra medicineringen av små barn med astma.





Sammanfattning
Arbetet handlar om att skapa en bättre stämning kring medicinering av barn mellan 0-3 år med astma.
    Produkten fungerar som en distraktion för barnet då barnet ska medicineras, den tar bort barnets 
fokus på själva medicineringen. Produkten ger barnet möjlighet att vara med och bestämma över situ-
ationen och tillsammans med sina föräldrar skapa en trevlig rutin.
    I mitt arbete har jag även undersökt hur man kan förbättra informationsflödet mellan sjukvården 
och föräldrarna. Ett effektivt informationsflöde är en grundläggande förutsättning för att medicinerin-
gen ska bli så effektiv och trevlig som möjligt, med trygga föräldrar har man ett tryggt barn.

Abstract
The project is about creating a better atmosphere surrounding the medication of a child between 0-3 
years old.
    The product works like a distraction for the child when the child is given the medicine, it helps the 
child to focus on something else but the medication. The product also gives the child the opportunity 
to be more involved and be in charge of the situation to create a pleasant routine together with the 
parents.
    In my project I have also researched in how to improve the flow of information between the health 
care and the parents. An effective flow of information is an elementary condition for the medication to 
be as effective and pleasant as possible. When the parents feel comfortable with the situation the child 
feels secure.
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INLEDNING

Mitt kusinbarn, Vinzent 1,5 år gammal, fick i julas beskedet att han har astma. Att ge Vinzent sin 
medicin är en kamp, både för honom och för hans föräldrar. Vinzent tycker att det är skrämmande och 
jobbigt att ta sin medicin, det blir därför problematiskt varje gång det är dags. Det blir både en fysiskt 
och psykiskt ansträngande situation för alla inblandade.

“Det är fruktansvärt! Då jag ger medicinen när han sover känns det som att man hjälper sitt barn, 
då man vet att han får lättare att andas, det är en skön känsla. Då han är vaken och vi ger medicinen 
känns det bokstavligen som att jag tar en kudde och kväver mitt barn. Vi måste vara två, då den ena 

håller fast honom och den andra ger medicinen.”
-Kommentar frånVinzents mamma 1

1 Bilaga 1, Intervju nummer 1



1 BAKGRUND

1.1 Problemområde

1.1.1 Medicinering av småbarn med 
astma. 
Alla barn vänjer sig till sist vid sin medicinering, men i 
början är varje gång barnet ska medicineras en jobbig 
upplevelse för nästan alla barn och deras föräldrar.
    Barn kan vara väldigt bestämda och har samtidigt 
dåligt med tålamod för att sitta still under den stunden 
som det tar att medicinera, vilket resulterar i en makt-
kamp med både skrik och gråt. Föräldern kan inte kom-
municera med det lilla barnet på samma vis som med 
ett äldre barn, därför behöver man finna en annan väg 
som kan lugna barnet och underlätta situationen.

1.1.2 Hur föräldrar hanterar situationen.
Om föräldern inte känner sig säker i situationen och 
inte riktigt vet hur man ska göra, eller om föräldern är 
trött och osäker blir han eller hon lätt spänd. Barnet 
känner av detta och blir orolig vilket resulterar i en job-
big situation. 

1.1.3 Hur familjen bemöts på sjukhus och mot-
tagningar.
Hur familjen bemöts och tas om hand på akuten eller 
mottagningen lägger hela grunden till hur situationen 
i hemmet kommer att utforma sig. Alla kommuner och 
städer hanterar detta på olika vis men övergripande 
verkar det finnas luckor som kan fyllas, speciellt då det 
handlar om  information och bemötande. 

1.2 Problemområdets avgränsning
Projektet avgränsas till att skapa en bättre stämning 
kring medicineringen av barnet och en undersökn-
ing och förbättring av hur systemet ser ut, från det att 
familjen söker hjälp tills de är hemma i vardagen. 
    Jag har i min avgränsning valt att inte gå djupare in 
på produktion och material men jag har tittat på det 
och kommit fram till möjliga tillverkningsmetoder och 
material.

1.3 Frågeställningar
Hur kan jag förbättra situationen för småbarn, mellan 
0-3 år gamla, och dess föräldrar vid astmamediciner-
ing i hemmet med hjälp av en produkt? Tar jag i så fall 
bort en viktig del i barnets utveckling genom att de inte 
får lära sig att hantera en jobbig situation själv? Hur 
kan jag på ett hållbart sätt få fram en lösning som med 
så få medel som möjligt förbättrar situationen både för 
barnet och föräldrarna? 

1.4 Mål och syfte
Målet är att ta fram en produkt som underlättar medici-
neringen i hemmet av småbarn, 0-3 år, med astma och 
att genom mina undersökningar ta fram ett förslag på 
hur informationsflödet inom sjukvården kan förän-
dras. Jag kommer även att ta fram en lösning på hur 
föräldrarna skulle kunna få tag på både mer och mer 
relevant information i efterhand.
    Syftet är att det ska bli en mindre jobbig situation 
både för föräldrar och deras barn då barnet får diag-
nosen astma och måste medicineras i hemmet.
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2. TEORI, TIDIGARE FORSKNING 
OCH BAKGRUNDSFAKTA

När jag började min undersökning sökte jag efter tidig-
are rapporter och teorier om ämnen inom mitt område, 
för att få en uppfattning om vilka undersökningar som 
gjorts och om det finns andra som lyft fram de problem 
jag funnit.
    I uppsatserna Astma hos ett barn i familjen – Ett 
föräldraperspektiv, skriven av Anastasia Fotiadou & 
Linn Tordenlid och Tre tillvägagångssätt att ge stöd 
vid omvårdnad till barn med astma och allergi och 
deras familjer, skriven av Solveig Hognert och Marié 
Kullander fann jag hur de ville belysa hur astma hos 
ett barn i familjen påverkar föräldrarna. Vad de kom 
fram till var att föräldrarna påverkas både praktiskt, 
känslomässigt och beteendemässigt. Anastasia Fotiadou 
och Linn Tordenlid skriver om hur familjen påverkas 
och att de diskuterar från föräldraperspektiv tycker jag 
är jätteintressant, man tänker ofta inte på att föräldrar-
na är lika drabbade som barnet, och det gjorde att jag 
fick ett bredare perspektiv på problemområdet då jag 
skulle påbörja mitt arbete.

“Astman medförde noggrann planering, omfattande 
restriktioner samt upptog mycket tid. Svårare ast-
maepisoder var påfrestande för föräldrarna med 

känslor av panik, rädsla och hjälplöshet. Oro kring 
medicinering och framtid samt social isolering var 

också framträdande.”

Själv hade jag inte förstått  vilken påverkan och påfrest-
ning det blev för hela familjen, inte minst föräldrarna 
då ett ungt barn får astma. Utifrån det jag läst och de 
samtal jag fört med föräldrar till barn med astma kan 
jag konstatera att så är fallet, det är mycket påfrestande. 
Då jag insåg detta förstod jag att problemet med att 
medicinera ett litet barn för dess astma inte bara beror 
på produkten och barnet, utan även i tryggheten hos 
föräldrarna. Om föräldrarna är oroliga och spända 
kring sjukdomen kommer barnet att ta efter det, bar-
net känner av att något är fel från början och det blir 
svårt för barnet att hantera och barnet tar då ut detta 
på medicineringen. Jag förstod nu att jag förutom att 
arbeta på produkten även behövde ta reda på hur man 
kan få föräldrarna att må bättre.

I uppsatsen Barn med astma, resultatet av sjuksköter-
skans information och utbildning till barnet och dess 
familj, skriven av Malin Borg och Emma Jönsson, 
skriver de hur viktigt det är att informationen når 
ända fram, särskilt till föräldrar med småbarn som har 
astma. Det är mycket information som ska tas in på en 
gång och det är svårt i en sådan stressad situation då 
föräldrarna just fått reda på att barnet har astma. Från 
deras uppsats fann jag en intressant kommentar: 

“Föräldrarna är de personer som är viktigast för 
barnet och när de får information och kunskap blir de 

tryggare i sin föräldraroll vilket leder till att barnet 
mår bättre.”2

Det jag kommit fram in till i mina undersökningar är att 
föräldrarna känner sig förbisedda och förvirrade i situ-
ationen. Och i en sådan situation är det väldigt viktigt 
att, som Malin Borg och Emma Jönsson menar, man är 
noga med att samtalet och informationen lyfts fram och 
att man lägger ner kraft och energi på föräldrarna från 
första stund så att de aldrig känner sig förbisedda.

3 Barn med astma, resultatet av sjuksköterskans information 
och utbildning till barnet och dess familj,  Malin Borg och Emma 
Jönsson. s. 2

2 Astma hos ett barn i familjen - Ett föräldraperspektiv, Anasta-
sia Fotiadou och Linn Tordenlid. s. 2
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2.1 Fakta om Astma
Information om astma kan man finna på många 
ställen. Jag har läst på internetsidorna astma.com, 
astmainfo.nu, astmaoallergiforbundet.se, apoteket.se 
och broschyren “Om barnastma”  från Astra Zeneca 
Sverige AB. Därifrån har jag hämtat faktauppgifterna i 
det här stycket.
    Astma är en inflammation i luftvägarna som alltid 
pågår och gör att man ibland får svårt att andas. 
Denna inflammation kan bero på olika yttre faktorer, 
som jag kommer ta upp här. 
    Luftrören hos en astmatiker är överkänslig och då 
någon med astma blir utsatt för något den reagerar på 
blir inflammationen värre, luftrören blir irriterade och 
svullna och musklerna runt luftrören drar ihop sig, 
även mer slem bildas i luftröret. Man kan ha en eller 
flera sorters astma samtidigt, men de utger sig med 
samma symptom. Luftrören piper, man får hosta med 
segt slem och det blir jobbigt att andas. Ungefär som 
att andas genom ett tunt sugrör. 
    Om en astmatiker inte sköter sin astma kan det leda 
till bestående andningsbesvär, så det är viktigt att 
medicineringen sköts som den ska. Hur svår astman 
är varierar från lätt till livshotande tillstånd.

Det finns fyra olika sorters astma och alla gör sig på-
minda på olika sätt.

Allergisk astma: Som namnet antyder utlöses denna 
astman av saker man är allergisk mot. Det kan till ex-
empel vara husdjur, pollen eller mat.

Icke allergisk astma: Denna astma är vanligast efter 
40 års ålder, detta beror främst på en ökad känslighet 
för irritation i luftvägarna. Denna astma utlöses bland 
annat om man anstränger sig, av starka dofter och av 
stress.

Infektionsutlöst astma: Den utlöses vid förkylnin-
gar, influensa och andra infektioner. Infektionsutlöst 
astma är vanligt hos barn och växer ofta bort före 
tonåren.

Ansträngningsutlöst astma: Denna astma orsakas 
av fysisk ansträngning. Med det menas inte att man ska 
undvika att anstränga sig, tvärtom. Om barnet har bra 
kondition blir det lättare för honom/henne att hantera 
sina astmabesvär.

bild. 1
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3. METOD

De metoder jag använt mig av i mitt arbete är analyser 
av befintliga produkter, analyser av situationer, in-
tervjuer, samtal med yrkesverksamma inom området, 
deltagande i inhalationsuppföljningar, tester av produk-
ten och modeller. Jag kommer sedan att gå närmare in 
på var och en av dem.

3.1 Praktiskt förarbete
I det praktiska förarbetet har jag intervjuat föräldrar 
med astmabarn (se bilaga 1, Intervjuer), gjort stud-
iebesök på allergimottagningen på Växjö Centrallasarett 
och talat med allergisjuksköterskan Christina Ivarsson 
om hur det går till på mottagningen och även diskuterat 
de produkter som finns ute idag och om medicinering 
(se bilaga 3). Jag har varit på besök på lekterapin på 
Växjö Centrallasarett och talat med pedagogen Kerstin 
Bergdahl om lekterapi, varför och hur man använder sig 
av lekterapi i sjukhusmiljö (se bilaga 4). Jag har suttit 
med och även talat med föräldrar vid så kallade inhala-
tionsuppföljning som äger rum en gång i veckan i Växjö. 
    Jag har arbetat fram modeller, jag har gjort tester av 
mina modeller både på barn med astma och på barn 
som aldrig sett andningsbehållaren förut. Jag har filmat 
då barnet inhalerar med och utan min produkt.

3.2 Intervjuer med föräldrar till barn med 
astma.
Som en del av mina undersökningar har jag intervjuat 
och samtalat med föräldrar till barn med olika slags 
astma. (se svaren i bilaga 1)
Jag frågade dem följande frågor:

1. Hur gammal var barnet då han/hon fick diagnosen 
astma och hur gammal är han/hon nu?
2. Hur länge har han/hon haft astma?
3. Hur ofta behöver han/hon ta sin medicin?
4. Hur upplever du att ni blev mottagna på sjukhuset 
av läkare och sköterskor?
5. Hur blev ni introducerade till hur produkten funger-
ar och används?
6. Hur reagerade ditt barn till att ta sin medicin?
7. Har det blivit lättare att ta medicinen och i så fall 
varför tror du?
8. Hur upplevde/upplever du situationen då du ger ditt 
barn sin medicin?

Vad jag har märkt under mina intervjuer och under-
sökningar är att föräldrarna känner sig förbisedda. Med 
tanke på att det är dem som ska vårda barnet i hem-
met så borde de få mer uppmärksamhet och informa-
tion. Personalen fokuserar på barnet och glömmer 
föräldrarna, men för att få ett så bra utgångsläge som 
möjligt från första början och underlätta den jobbiga 
situationen i hemmet måste man börja hos föräldern. 
Är föräldern trygg är barnet trygg. 
    Information som är efterfrågad, förutom basinforma-
tion om medicineringen, hos de föräldrar jag talat med 
är den vardagliga informationen; vad de ska vara be-
redda på, vilken omställning det faktiskt blir i hemmet, 
vanliga tips på hur man ska hantera olika situationer 
osv. Ett stöd helt enkelt.

6



4. ANALYSER

För att ta reda på var problemen är som störst har 
jag gjort ett antal analyser utifrån intervjuer och egna 
observationer. Här kan du läsa om mina undersökni-
ngar på produkter och olika situationer i hemmet och i 
sjukvården.

4.1 Analys av befintliga produkter
Det är inte alltid så lätt att andas i en inhalator. Man 
måste kunna skilja på in- och utandning och lära sig 
inhalera på rätt sätt. Därför använder man sig av en 
speciell andningsbehållare till barn. På marknaden 
finns tre av dessa andningsbehållare. Eftersom en utav 
dem, Aero Chamber, inte används i Sverige valde jag 
att undersöka de två som används mest, Vortex och 
Nebunette. 
    Jag har talat med allergisjuksköterskan Christina 
Ivarsson på allergimottagningen varför man måste 
använda sig av inhalation. Jag undrade om det inte 
fanns några andra sätt att få i sig medicinen, så som 
tablettform, något drickbart eller en stoltablett.4 Men 
inhalation är den mest effektiva metoden och det är 
det man använder sig av helst, för när man andas in 
medicinen behövs inte så stor dos, effekten blir bättre 
och det märks fortare. 
    Däremot har jag läst en artikel på sverigesradio.se, 
där nya studier i den engelska primärvården visar att 
astmamedicin i tablettform fungerar lika bra som in-
halatorer. De menar att i idealiska förhållanden brukar 
inhalatorerna med kortison vara mer effektiva, men i 
verkligheten, då det lätt slarvas med medicineringen, 
blir tablettmetoden mer effektiv. Dock är metoden inte 
optimal för min målgrupp, barn från 0-3 års ålder, 
eftersom de inte brukar kunna hantera att svälja små 
tabletter.

Aero Chamber Vortex Nebunette

4 En stoltablett är en avlång tablett som man för in i ändtarmen.
5 Artikel från Sveriges Radio, publicerad: torsdag 5 maj kl 06:00, Vetenskap och miljö.

bild. 2

bild. 3
bild. 4
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4.1.1 Andningsbehållaren Vortex, med ”Kalle 
Anka – mask”. 
Vortex tillverkas i Tyskland av ett företag som heter 
PARI GmbH och är den ledande andningsbehållaren i 
Europa och USA.
    Rent utseendemässigt ser Vortex ut som en reklam-
pelare. Det har gjorts ett försök att göra den mer 
barnvänlig genom att ha en roligare mask, utformad 
som Kalle Ankas ansikte. Jag tycker inte att masken 
uppfyller det som jag antar att den är tänkt att göra, 
inhalationen roligare. Ögonen är uppspärrade och 
ganska intensiva och det är en stor mun, detta kan vara 
ganska skrämmande för små barn. Om man tittar i 
masken (från barnets håll) ser ankan mycket läskigare 
ut. Det är det här som barnet ser och får emot sig och 
jag tror att den ibland kan förvärra situationen mer än 
vad den förbättrar. Dessutom ser man inte masken i 
själva inhalationsmomentet, vilket resulterar i att den 
inte gör någon nytta under stunden då det behövs som 
mest. “Ank-masken” försvinner dock i mitten av 2011, 
enligt Tore Andersson på Active Care Sverup AB, rep-
resentanter för tyska Pari GmbH i Sverige, och är redan 
utbytt i Tyskland till en ny mask med ett väldigt otydligt 
uttryck. Den på bilden ska föreställa en nyckelpiga.
    Vortex ska enligt anvisningarna vara bättre än andra 
andningsbehållare genom att man inte behöver ta lika 
många andetag, den är mer effektiv än andra. Detta 
är mycket positivt, ju kortare stund barnet behöver 
fokusera på uppgiften desto lättare blir medicineringen. 
Vortex innehar även färre delar att hålla reda på och 
bakstycket där man fäster medicinen är i gummi som 
erbjuder passform åt alla astmamediciner. 

bild. 6

bild. 5

bild. 7
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4.1.2 Andningsbehållaren Nebunette.
Nebunette tillverkas av Astra Zeneca Sverige AB och är 
en behållare i metall. Den har ingen tillhörande rolig 
mask men man kan köpa till ‘Fisken’. Fisken fungerar 
så att man täcker behållaren så att barnet “pussas” med 
en fisk istället. Detta fungerar ganska bra på vissa barn, 
men de jag talat med menar att barnet struntar i att 
behållaren blir en fisk, det är lika jobbigt ändå. Däremot 
är den väldigt rolig att hålla i och leka med. Även denna 
är svår att se under själva inhalationstillfället då den 
behövs som mest.
    Nebunette har ett mer kliniskt uttryck och känns re-
jäl. Den har dessvärre fler delar, ibland lite svår att sätta 
ihop och är svår att passa till alla mediciner, eftersom 
baksidan där medicinen skall fästas inte är gjord av ett 
flexibelt material, som på Vortex.

bild. 8
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4.2.1 Att medicinera ett litet barn i hemmet
Då det är dags att medicinera sitt barn tar de flest föräl-
drarna fram produkten tillsammans med barnet och 
sätter även ihop den tillsammans. De flesta är två då de 
ska medicinera, den ena tar barnet i sitt knä och håller 
fast barnet (som vid det här laget inte vill sitta still) och 
den andra tar andningsbehållaren och för den mot bar-
nets ansikte. Alltså, man håller fast barnet och medicin-
erar, det här är något som blir tvunget eftersom barnet 
måste sitta still så att masken håller tätt och barnet kan 
ta alla de andetag som ska ges under en omgång, utan 
avbrott.     
    Att barnet hålls fast skapar naturligtvis mer bråk med 
barnet men det är ändå ett måste. Det blir en ond cirkel. 
Några har uttryckt att det är jobbigt då man måste plan-
era sina liv efter medicineringen eftersom man måste 
vara två. 
    För de som inte är två föräldrar, de som är ensam-
stående, blir det ännu lite knepigare, det blir en riktig 
kamp då man både måste hålla fast barnet och tvinga 
på andningsbehållaren. En mycket fysiskt och psykiskt 
pressad situation, både för föräldrar och barn.

“Det är som ett svart hål där några år.” 6

4.2 Situationen i hemmet
Problemen man får då barnet får astma visar sig 
som mest hemma i vardagen. Jag har här gjort några 
analyser av de problem man som uppstår i hemmet då 
barnet får astma.

4.2.2 Hur vardagslivet i hemmet förändras
Då ett litet barn i familjen får astma förändras stora 
delar av familjens vardag. Det som en gång var en stabil 
och lugn vardag blir helt plötsligt en vardag med stän-
dig oro och stress som hela tiden gör sig påmind. 
    Planeringen för aktiviteter blir mycket mer omstän-
diga, på så vis att man ska planera in medicinering, ha 
rätt mängd medicin, se till så att det inte finns yttre fak-
torer som kan utlösa ett astmaanfall dit man ska. Om 
man vill ha barnvakt måste man se till att barnvakten 
kan rutinerna och medicineringen. Semester utomlands 
verkar de flesta dra sig för att åka iväg på, det är mycket 
som måste kollas upp, hotellet, sjukvården, området 
man ska till och så vidare. Vardagen blir lidande och 
föräldrarna känner ständigt att de måste hålla koll på 
allt, både medvetet och omedvetet. 
    Det blir svårare då det finns syskon i familjen. Många 
gånger tar ena föräldern ensamt ansvar för barnet 
med astma så att den andra kan ta hand om syskonen, 
arbetsbördan blir ojämn. Föräldrarna har skuldkänslor 
över att syskonen får lida på grund av att barnet med 
astma tar upp mycket tid och fokus.

6 Bilaga 1, Intervju nummer 5

10



4.3 Hur situationen ser ut i sjukvården
Vägen till barnets diagnos ser olika ut för alla. Jag har 
genom mina intervjuer fått höra om de som gått till 
vårdcentralen och fått sin medicin genom sin läkare 
där, de som akut åkt in, blivit inlagda och genast blivit 
diagnostiserade och de som fått gå igenom hela rutinen 
med tre besök och sedan diagnos. Vanligast verkar dock 
vara det sista alternativet. 
    Men hur man än har fått sin diagnos så verkar 
det som att information är den svaga länken från 
sjukvårdens sida. Informationen är antingen helt från-
varande, otydlig, tvåtydig eller vid fel tillfälle. På vissa 
ställen mer och på andra mindre. Föräldrarna känner 
sig ofta förbisedda och dumförklarade. 

“De var lite barska. Som att: “Vi är proffs och ni är 
bara oroliga föräldrar”.”7

När de är på sjukhuset få de se en introduktionsfilm till 
andningsbehållaren och på vissa ställen får de ett par 
broschyrer att ta med hem.
    Ibland går man igenom produkten tillsammans, men 
man provar inte produkten på barnet och det förs ofta 
inga samtal kring tips och råd eller liknande. Föräldrar-
na lämnas i stort sett åt sitt eget öde som väntar precis 
runt hörnet.

7 Bilaga 1, Intervju nummer 1
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4.3.1 Inhalationsuppföljning på Växjö Central-
lasarett.
Inhalationsuppföljning 2011.03.01 och 2011.03.08: 
Sköterskan börjar med att hon visar på bilder och 
modeller av luftstrupen vad som händer då man får ett 
astmaanfall.
    Hon ser sedan till att de fått rätt information och all 
information som behövs genom att kolla i journalen och 
dubbelkolla med föräldrar. Sedan har man ett samtal 
med varandra, tar upp många frågor och diskuterar till-
sammans om svårigheter och allt som har med barnet 
och dess astma att göra.
    Föräldrarna har många frågor, allt från dosering 
av medicin och tips för hur man ska lugna barnet vid 
medicinering.
    Jag har talat med andra föräldrar som bor i andra 
städer som inte har inhalationsuppföljning och de vill 
verkligen ha något liknande, de vill bli sedda. Det är en 
jättebra metod för att få ett bättre samtal med föräl-
drarna och jag hoppas att det finns många fler som 
håller liknande möten.
    Det jag har uppmärksammat utifrån dessa möten 
är att informationen egentligen borde komma mycket 
tidigare. Jag blev förvånad över den basinformation 
som föräldrarna missat, missförstått eller helt enkelt 
inte fått ta del av. Vad jag också uppfattat är att infor-
mationsflödet fungerar bättre (inte optimalt) i Växjö, 
än vad det gör i Stockholm. Alla kommuner har olika 
rutiner, men de jag talat med i Stockholm har i stort 
sett fått klara sig själva. Informationen är det absolut 
nödvändigaste och här finns det mycket att arbeta med.
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5.1.1 Sagosnurran. 
Varför jag har valt att arbeta med en sådan okompli-
cerad och ganska simpel idé är för att en komplicerad 
produkt skulle göra en jobbig situation ännu jobbigare. 
Jag kom fram till att ju lättare det var att använda desto 
lättare skulle den bli att ta till sig. Som jag läste i Per 
Mollerups, Design att leva med:

“Alla bruksföremål ska läsas och förstås. En rätt des-
ignad produkt är självförklarande”...”Vi finner oss inte 

i att läsa en bruksanvisning för att kunna öppna en 
mjölkkartong.”...”Design är ett språk.” 8

Jag vill, precis som Per Mollerup skriver, att produkten 
ska vara lätt att använda och lätt att förstå. Med tanke 
på att den troligen inte kommer att användas så länge 
finns det ingen anledning att gör något komplicerat el-
ler tekniskt, det skulle bli dyrt och ohållbart.   
    Det viktigaste med produkten är att barnet är med 
själv och väljer saga, om jag hade använt till exempel en 
film, såpbubblor eller musikinstrument hade det inte 
kunnat bli samma rutin, inte samma valmöjligheter.

Idén och de ord jag valt att utgå från i min process, 
byta fokus, förlänga processen och okompli-
cerat, kommer från lekterapin där man arbetar med 
att låta barn på sjukhus komma bort från det jobbiga en 
stund och känna sig trygga i situationen
      Då jag testade sagosnurran på en pojke vid namn 
Felix, ungefär 1 år gammal, var han inte så intresserad 
av själva bilderna, men plattan och materialet var han 
mycket intresserad av. Han provade både med och utan 
sagosnurran och det var stor skillnad, han var lugnare 
och mer till freds då han kunde titta på sagosnurran. 
Och efter att ha observerat en flicka, Inez ca 4 månader 
gammal och talat med hennes mamma, förstod jag att 
hon inte var så intresserad av bilder heller, mer prass-
lande saker och grafiska mönster. Jag provade även 
snurran på Vinzent, ca 1,5 år gammal, och han tyckte 
mycket om figurer/bilder som Laban och Bamse (se 
bilder på nästa sida).
    Beroende på åldern på barnet är den intresserad av 
olika saker, detta beror på hur långt i sin utveckling 
barnet kommit. Bilder och sagor är något som alla barn 
tycker om, de minsta barnen blir otroligt fascinerade av 
grafiska mönster och att känna sig fram på olika mate-
rial. Lite äldre barn tycker om färgglada bilder, glada 
bilder och sedan börjar man tycka om sagor, en berät-
telse som man kan följa med i.
 

5. RESULTAT

Produkten ska ge barnet en känsla av att han/hon är 
med och bestämmer över situationen och den ska även 
kunna intressera barn från 0-3 år gamla. Systemför-
bättringen ska påvisa de brister som finns idag och 
vad man kan göra annorlunda. En länk på astma.com 
ska fungera som ett extra stöd då man känner att man 
har andra funderingar än vad man kan få svar på från 
sjukvården. Här nedan kommer jag mer i detalj att 
redovisa resultatet av mitt arbete och argumentera för 
de val jag gjort.

5.1 Argument för designlösningar
Mitt projekt handlar om att skapa en bättre stämn-
ing, både för föräldrar och barnet, vid medicinering av 
astma hos barn mellan 0-3 år gamla och att förbättra 
resan genom sjukvård och vardag för hela familjen. För 
att göra detta behövs inte bara en produkt utan även ett 
nytt system och ett nytt förstående för vad som efterfrå-
gas och behövs. Jag anser att föräldrarna är nyckelper-
soner i mitt projekt eftersom det är dem som medicin-
erar, lever med, planerar för och tar hand om barnen 
med astma så jag har till stor del utgått från föräldrar-
nas situation och lyssnat mycket på vad de upplever och 
vad de behöver. 

9 Se bilaga nr. 3
8 Per Mollerup, Design att leva med. s. 12

10 http://se.babycenter.com
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På grund av dessa olikheter beroende på ålder var jag 
tvungen att dela upp bildplattorna i olika kategorier så 
att det finns något för alla. Till det här projektet har jag 
valt att göra en bildplatta för varje tema, fyra stycken, 
för att ge ett exempel på hur det skulle kunna se ut, jag 
kommer diskutera var och en lite senare.
    Jag delade upp plattan i sex delar på grund av att 
storleken på bilden blev bra men också utefter ett inha-
lationsschema jag fick titta på då en omgång bestod av 
max sex andetag.

Jag har sett och filmat skillnaden på då man använder 
sig av Sagosnurran och då man inte använder sig av 
den, och resultatet är slående.
    Det är stor skillnad på hur barnet är både före och 
under inhalationen. Med Sagosnurran fick barnet en 
lugnare start, han fick tänka på något annat än medi-
cineringen och han fick själv bestämma vilka bilder 
han ville titta på, detta resulterade i en lugnare medi-
cinering. Då man medicinerade utan Sagosnurran ville 
pojken inte vara med alls. Han grät och försökte smita 
redan innan inhalationen hade börjat.

Processen då man ska medicinera:

1. Föräldern går fram till barnet och berättar vad som 
ska ske, ger barnet bildplattorna och låter barnet titta 
på dem.

2. Barnet väljer vilken bildplatta han/hon vill ha. Detta 
ger barnet en känsla av kontroll över situationen, att få 
vara med och bestämma.

3. Tillsammans sätter man ihop alla delarna och börjar 
sedan inhalationen.

Genom detta så förlänger man processen och ger barnet 
mer ställtid att bearbeta det som ska komma. Man ger 
också barnet utrymme att bestämma över situationen 
och göra någonting positivt av det.

1.

2.

3.
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Felix, 1 år. Vinzent, 1,5 år.
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5.1.2 Bildplatta - Material
Den här sortens platta är beklädd med olika material 
som barnet kan känna på eller som föräldern kan göra 
ljud ifrån genom att till exempel dra fingret på. Ma-
terialen på plattan varierar mycket så att barnet inte 
tröttnar. 
    Ett annat alternativ för denna platta är att tillverka 
den på samma vis som ett av alternativen till frontplat-
tan, genom formsprutning (se 5.2 Material), och göra 
ytor med olika strukturer. Här kan du se exempel på 
vilka material det kan handla om eller vilka ytor det 
skulle kunna vara.
    Denna plattan kan man använda utan frontplattan 
om barnet själv vill kunna känna och ta på den.
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Mjukt fleece

Räfflad

Vaxduk

Hålig

Räfflad kartong

Bubblig

Prassligt papper

Vågig

Vadderad 

Slät

Spegel

Taggig



5.1.3 Bildplatta - Mönster
Denna kategori av plattan består utav grafiska mönster 
i svart och vitt till största del. Men för att göra plattan 
lite mer spännande då barnet kan uppfatta färg så har 
jag lagt in en kulör för varje “tårtbit” av plattan. Barnet 
kanske nöjer sig med att se endast en av mönstrerna 
under hela medicineringen, vilket kan hända då barnet 
i den här åldern, ofta blir väldigt fascinerad av mönster 
och kan titta på dem långa stunder.
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5.1.4 Bildplatta - Bilder
När barnet kommer upp mot 12 månader börjar han/
hon intressera sig för figurer och bilder i böcker, men de 
är ännu inte intresserade av berättandet. Den här plat-
tan ger utrymme för föräldrarna att till exempel leka 
tittut med figurerna under inhalationen. 
    Förslagsvis kan man ha ett tema för varje bildplatta 
för att barnet ska få det lättare att välja mellan dem. 
Jag har här illustrerat efter temat djur, då djur är något 
barn lätt känner igen. Bilderna ska vara glada, tydliga 
och roliga med mycket färg så att upplevelsen blir livfull 
och positiv.

  
Jag har gjort två förslag, den ena då man har illustra-
tionerna anpassade efter formen på plattan och den 
andra där bilderna sticker ut ur formen. De som sticker 
ut ur formen skulle kunna ge en extra spänning åt bar-
net då man i förväg kan se en ledtråd för vad som skall 
komma. Den som snurrar på plattan har även något 
extra att ta tag i.
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5.1.5 Bildplatta - Berättelse 
Då barnet börjar intressera sig för sagor kan man an-
vända sig av denna sortens bildplatta.
    Nu kan man kombinera inhalationen med en sagos-
tund. Barnet kan ha några sagor att välja mellan, ofta 
hittar de en favorit, och de har bilder och berättelser de 
kan fokusera på istället andningsbehållaren. 
    Jag valde att illustrera en saga där man skapar en 
upplevelse som kan få barnet att följa med i berättelsen 
och andas bättre själv, så att medicinen riktigt orden-
tligt kommer ner i luftrören. Här får man hjälpa Alex 
med olika situationer som har med att blåsa att göra. 
Om barnet blåser måste han/hon även ta djupa an-
detag, vilket gynnar medicineringen.

       A
lex har en ballong! Kan du hjälpa Alex att blåsa upp ballongen?                                               Titta vad stor ballongen blev!                                                Alex vill blåsa såpbubblor! Kan du hjälpa Alex blåsa många bubblor?                                    Titta vad många bubblor ni kunde blåsa!           

         
        

       
       

     A
lex fyl

ler 
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Text, med start högst upp:

-Alex har en ballong! Kan du hjälpa Alex att 
blåsa upp ballongen? 

Titta vad stor ballongen blev! 

-Alex vill blåsa såpbubblor! Kan du hjälpa 
Alex blåsa många bubblor? 

Titta vad många bubblor ni kunde blåsa!  

-Alex fyller år idag! Kan du hjälpa Alex blåsa 
ut ljusen på tårtan? 

Titta! Nu är alla ljusen släckta!
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5.1.6 Frontplatta
Frontplattan är den platta som sitter framför bildplat-
tan och möjliggör att endast visa en bild i taget. Varför 
jag inte nöjer mig med att bara ha bildplattor är för 
att med hjälp av denna kan man visa en bild i taget 
och leka tittut med figurerna. Om barnet kan se hela 
bildplattan blir det inget fokus på bilderna. Med hjälp 
av frontplattan kan barnet fokusera rakt fram på en bild 
i taget och bygga upp ett intresse inför nästa bild.
    Frontplattan skulle kunna tillverkas i plast genom 
formsprutning, men även på samma vis som övriga 
plattor, i kartong. Om den skulle vara i kartong behöver 
kanterna rundas av lite så att de tål stötar bättre.
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5.2 Material
Jag har under hela projektet varit noga med att lösnin-
gen blir så enkel som möjligt, på grund av den relativt 
korta användningsperioden, och det vill jag ska genom-
syra alla steg i processen, även i material och produk-
tion.
    Jag har tittat på olika material och dess för och nack-
delar för denna produkt. De material jag har funderat 
på är kartong, trä och plast. Här tänkte jag redogöra 
mina tankar kring dessa material.

Kartong:
Många böcker för småbarn är gjorda i lite tjockare 
kartong. Detta är ett skönt material att hålla i, det är lätt 
att trycka på och lätt att stansa ut formen. Man kan till 
exempel se till att använda sig av miljömärkta tryckerier 
och klimatkompenserat material. Kartong skulle vara 
lätt att sortera och det ger produkten en känsla av en 
barnbok, även om formen är annorlunda. Jag har tänkt 
att bildplattorna ska vara i 2 mm kartong.
    Här skulle man kunna gör det medvetna valet att 
använda sig av exempelvis FSC-märkt kartong:

“En FSC-certifierad skog ska erbjuda livsrum för 
många olika arter, inte bara de virkesproducerande 
träden. Skogsägaren avstår frivilligt från skogsbruk 
på fem procent av sin skogsareal. Särskild hänsyn tas 
till hotade arter och våta marker. Främmande och 
genmodifierade trädslag får inte planteras.
FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke 
från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig 
trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett 
ansvarsfullt sätt. Genom att köpa FSC-märkta produk-
ter stärker du också intresset för ett ansvarstagande 
bruk av världens skogar.”
Mer information om Svenska FSC kan du finna på inter-
netsidan; www.fsc-sverige.org/ 

Trä:
Att använda mig av trä i både bildplattorna och front-
plattan valde jag tidigt bort, det skulle troligen bli för 
tungt. Men det skulle kunna vara ett alternativ till 
frontplattan.
    Jag ställde en fråga till 21 personer av blandad ålder 
och sysselsättning vad de spontant tycker om materi-
alen plast och trä, vilken som har mest värde materi-
ellt, känslomässigt och utseendemässigt. Svaret var 
överväldigande att trä var det material de skulle välja, 
men några sade också att det berodde på vad det var för 
produkt. 
    De kommentarer jag fick gjorde att jag fick en tank-
eställare. Vad har till exempel målgruppen för behov? 
Uppfyller trä de krav jag känner är viktiga för produk-
ten, som till exempel kostnad för köparen? Jag känner 
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att det är viktigt att produkten inte blir för dyr så att 
alla med behovet av en sagosnurra kan köpa en och då 
tror jag inte att trä är ett bra alternativ. 

Plast:
Plast är ett billigt material och det skulle vara lätt att 
tillverka produkten i plast, med formsprutning.
Fördelarna med plast är att produkten blir lätt i vikten, 
att man kan torka av den, den är slittålig och billig. 
Nackdelarna skulle främst vara att det finns risk för att 
materialet inte ger någon gemytlig känsla, men då är 
frågan om det är det viktigaste i det här fallet. 
    Som plastmaterial skulle man exempelvis kunna an-
vända sig av ABS-plast som är hård och tål påfrestning. 
Den är lätt att forma och har låg formkrympning, vilket 
är positivt i tillverkning. ABS-plast används till exempel 
till maskinkåpor och leksaker vilket passar då jag kän-
ner att min produkt tillhör kategorin leksaker. Ett annat 
material man kan använda är bambufiber:

  

“Bambu är 100% biologiskt nedbrytningsbart. Odling 
av bambu kräver ingen konstgödsel eller växtgifter 
och det är den snabbast växande plantan i världen 
i världen. Moderplantan producerar flera nya skott 
varje år. Varje år kan de femåriga skotten skördas. 
Därför påverkar inte skörden storleken på skogen.”

Vad jag kommit fram till är att mitt mål är att göra en 
lättillverkad, enkel, billig och smart lösning för alla med 
behovet av produkten. Som designer är det viktigt att 
kliva tillbaka och se efter behovet hos målgruppen så 
även om jag skulle känna mycket mer för materialet 
trä, att det ger en annan känsla och ett annat värde, så 
ligger inte styrkan i denna produkten på materialet utan 
det ligger i funktionen och tillgängligheten. Mitt förslag 
är alltså att bildplattorna tillverkas i kartong och front-
plattan tillverkas i plast.

14 http://givemoretakeless.com
15 Broschyr, XDECO kryddträdgård

13 Nationalencyklopedin
12 Bilaga nr. 2
11 Svenska FSC
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Bild på en kryddträdgård i bambufiber från XDECO.
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5.2.1 Tillverkning
Jag har översiktligt undersökt hur produkterna skulle 
kunna tillverkas:

Tillverkning av bildplattorna i kartong går till på så 
vis att man trycker bilderna på ett papper som sedan 
fästs på kartongen. Sedan stansas formerna ut och 
plattorna är klara. Stansverktygen kostar ca 800 kr att 
tillverka och det behövs två olika storlekar, en i 240 mm 
i diameter och en i 51 mm i diameter. Tre storlekar om 
även frontplattan tillverkas i kartong, den i 220 mm i 
diameter. Stansning är en metod som används i många 
andra material, som till exempel plåt, plast, papper, 
papp och läder. Kartonglådor är ett exempel på en 
produkt som stansat ut och sedan viks ihop. En metod 
som är snabb, effektiv och billig. Detta gör produkten 
väldigt billig i slutskedet och ger möjlighet till föräldrar 
i alla slags ekonomiska förhållanden att införskaffa 
detta hjälpmedel om det skulle behövas.

Tillverkningen av frontplattan sker genom formsprut-
ning
    Formsprutning är en teknik som används vid till-
verkning av plastämnen med både enkla och komplexa 
former. Vikten på produkten kan variera från så lite 
som några mikrogram upp till över 30 kg. Tillverknin-
gen går till så att plasten smälts genom uppvärmning 
och mekanisk bearbetning. Sedan sprutas plasten in i 
ett verktyg, som är monterat i formsprutningsmaski-
nen, en form med hålrum av samma form som produk-
ten. Verktyget har en låg temperatur så att plastmate-
rialet stelnar. Sedan är produkten färdig, det behövs 
ingen efterbearbetning. 
    Att tillverka verktyget är dyrt, men det är en 
engångskostnad, produktionen av produkten blir ef-
fektiv och billig i längden. Plast är särskilt lämpat för 
massproduktion, till exempel genom formsprutning. 
Därigenom blir plastprodukterna billigare och det är en 
viktig aspekt i mitt arbete.

En ritning med utförliga mått finner du i bilaga nr. 6.

16 Primo Sverige AB
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bild. 10

bild. 9

bild. 11

Formsprutningsverktyg.

Stansad kartonglåda.

Olika formsprutade produkter.



5.3 Systemförändring
Jag fann under min undersökning att informationen 
mellan sjukvården och föräldrarna behöver förändras 
och förbättras. Utifrån mina samtal med föräldrar till 
barn med astma, både i Växjö och i Stockholm, har jag 
illustrerat hur processen ser ut idag, från det att man 
söker hjälp till dess att man har fått diagnos och ska 
leva med det. 
    I det första systemet kan man följa vägen igenom 
systemet och vid de röda prickarna, så kallade “touch 
points”, finns problemen. Ju större prick, desto strörre 
problem. Här har jag lagt vikt vid att ändra systemet. 
    I det andra systemet kan man se vilka förändringar 
jag gjort, vad som skulle kunna förbättra de problem 
som finns idag.
    Här näst kommer jag att gå närmare in på varje touch 
point.
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Vanliga oroliga föräldrar. Barnet börjar hosta 
mycket/ansträngd 
andning.

Barnet fortsätter att 
hosta/ha ansträngd 
andning.

Barnet fortsätter att 
hosta/ha ansträngd 
andning.
Föräldrarna drar sig 
för att söka hjälp denna 
gång. För de inte fått 
hjälp tidigare.

“Det hade varit smidigare om vi 
hade fått reda på att det krävs 3 
gånger för att vi skulle bli utredda, 
då hade vi kommit tillbaka tidigare 
den tredje gången.”

“Det känns som att de inte lyssnar 
på vad vi säger då de skickar hem 
oss igen. Vi kände oss besvärliga.”

Föräldrar tar barnet till 
sjukhuset och får hjälp, 
skickas hem igen.

Föräldrar tar barnet till 
sjukhuset och får hjälp, 
skickas hem igen.

Föräldrar tar barnet till sjukhuset och 
får hjälp denna gång, eftersom det 
krävs tre gånger för att utredning skall 
påbörjas.

Läkare och personal 
fokuserar på barnet, 
glömmer föräldrarna.

Systemet som det är nu.
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Föräldrarna får se en 
introduktionsfilm för 
produkten och får i bästa 
fall några broschyrer med 
sig hem.

“De kunde ha visat på barnet hur man skulle göra så att man inte fick 
en chock då man kom hem och han vägrade. Så att dom såg hur han 
var. Vi kunde tillsammans kommit på något bra sätt för honom.”

“Vi fick se en film på akuten. På grund av kommunikationsmiss fick vi 
ringa för information i efterhand.”

“Vi fick läsa den broschyren som kom med medicinen.”

“Väldigt dåligt. Vi fick se en film och sedan göra allt själva. Som 
förälder vågar man inte stå på sig och säga till! Det gick för fort.”

“Det var bara en informationsfilm, som en säkerhetsfilm på flygplan 
ungefär.”

Familjen kommer hem och blir 
förvånade över hur jobbigt det 
är att medicinera. Har många 
frågor om allt kring barnets 
astma.

Föräldrarna kan under be-
gränsade telefontider ringa 
och samtala med kunniga 
inom ämnet.

Barnet och familjen tycker 
fortfarande att det är jobbigt 
med medicineringen. De 
saknar stöd och nya frågor 
dyker upp.

“Det känns som att man kväver honom.”

“Det ska göras, så jag gör det. Ingen av oss gil-
lar det. Det är jobbigt både planeringsmässigt 
och med skrik och gråt.”

“Jag var helt enkelt tvungen. Det var en tvångs-
situation, jag fick tvinga honom. Det är som ett 
svart hål där några år.”

“Man sover dåligt och man är alltid orolig.”

“Det har gått i perioder, men motvilligt hela 
tiden. Oftast går det bra men hon gillar det fort-
farande lika lite, ibland vägrar hon.”

“Det är jobbigt om man har frågor, man måste 
passa de få telefontider som finns.”
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Systemet som det skulle kunna vara.

? ?
?

?
!

!

Vanliga oroliga 
föräldrar.

Barnet börjar hosta 
mycket/ansträngd 
andning.

Barnet fortsätter att 
hosta/ha ansträngd 
andning.

Barnet fortsätter att 
hosta/ha ansträngd 
andning.
Föräldrarna väntar 
inte med att åka in 
för de vet att de nu 
får hjälp.

Föräldrar tar barnet 
till sjukhuset och får 
hjälp. 
En läkare eller 
sköterska talar med 
dem och förklarar 
hur det går till.

Föräldrar tar barnet till 
sjukhuset och får hjälp, 
skickas hem igen.
De känner sig ej förbisedda 
för de vet hur processen 
går till.

Föräldrar tar barnet till 
sjukhuset och får hjälp 
denna gång. Lugnt med-
vetna om detta eftersom 
de blivit informerade om 
processen förut.

Läkare och personal 
fokuserar på barnet och 
föräldrarna som familj.

Familjen tittar 
på informa-
tionsfilmen.

Här introduceras Sagosnurran 
som ett alternativt hjälpmedel 
vid medicineringen.

Tillsammans tittar de igenom informa-
tionsbladen och går igenom och provar 
medicineringen på barnet. Här kan man 
diskutera dosering, fråga frågor och tipsa 
hur man kan hantera ett bråkigt barn vid 
medicinering .

“Det är väldigt vanligt att 
småbarn får krupp, så det krävs 
att ni kommer in 3 gånger med 

andningsproblem för att starta en 
utredning och misstänka någon 

slags astma.”
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Här tipsas familjen om att gå in på 
websidan www.astma.com, där de kan 
hitta information.

På astma.com kan de gå in på länken 
Småbarnsastma, där du t.ex. kan få 
tips på hur man kan hantera de vanli-
gaste vardagsproblemen som kan dyka 
upp och även ett chatforum där man 
mellan föräldrar och familjemedlem-
mar kan ställa frågor, tipsa och få tips 
om vardagliga ting.

Familjen kommer hem och 
får prova sig fram, komma 
på frågor och funderingar.

En gång i veckan hålls ett möte, Inhal-
lationsuppföljning, med en sköterska. Detta 
möte erbjuds alla och det sker ca 3 veckor 
efter man börjat medicinera.
Mötet hålls med flera föräldrar så att man 
kan diskutera och tipsa i grupp. 
Sköterskan visar och talar om all grundlig 
fakta om astma och sedan diskuterar man 
öppet, här kan man fråga allt man undrar 
över, som dosering och annat.

Väl i hemmet har föräldrarna mycket stöd 
i ryggen från det mottagande och stöd de 
fått. De är väl informerade och på så vis 
lugnare till sinnet. 
De har ett forum på www.astma.com dit 
de kan vända sig när helst de behöver, då 
telefontiderna till sjukvården inte passar.

Medicineringen går lättare då de har ett 
fungerande hjälpmedel som intresserar 
barnet.
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Vid punkt nummer två har jag lagt mycket av mitt 
arbete. Här behöver systemet utökas, informationen 
måste bli mer tydlig, hjälpmedel introduceras, att man 
tillsammans provar andningsbehållaren, ger tips och 
råd och så vidare. Att föra ett samtal med familjen istäl-
let för att ge dem lite information och sedan skicka hem 
dem. Som utökning har jag lagt till min produkt och 
information om en länk på astma.com.
    Såhär skriver Anastasia Fotiadou och Linn Tordenlid 
i sin uppsats:

“Sjuksköterskan bör i mötet med familjen fokusera 
på det ömsesidiga samspelet mellan hälsa/sjukdom 
och familj. Sjuksköterskans insikt i hur sjukdomen 
påverkar familjen såväl som familjerelationernas 

inflytande på hälsa eller på sjukdomen är av stor vikt.” 

Och det är precis det jag syftar till i det nya systemet, 
att man uppmärksammar hela bilden av familjens nya 
liv och har en ömsesidig dialog mellan alla parter.

“Det är väldigt vanligt att 
småbarn får krupp, så det krävs 
att ni kommer in 3 gånger med 
andningsproblem för att starta 
en utredning och misstänka 
någon slags astma.”

“Det är väldigt vanligt att småbarn får krupp, 
så det krävs att ni kommer in 3 gånger med 
andningsproblem för att starta en utredning 

och misstänka någon slags astma.”

Den ändring jag föreslår här är att sjukvårdspersonal 
vid första mötet förklarar hur händelseförloppet går till 
och varför det går till som det gör. Detta på ett sätt där 
föräldrar får utrymme att lyssna ordentligt. Ett lugnt 
samtal.

5.3.1 Prick 1 och dess förändring
Problemet vid första pricken är den första kontakten 
man får med sjukvården. Här brister det i kommunika-
tion och information. Föräldrarna får inte reda på, eller 
på grund av stress och oro missar, viktig information 
som kan underlätta deras resa genom sitt barns sjuk-
dom. 
    Som Solveig Hognert och Marié Kullander skriver i 
sin uppsats:

“Det är skillnad på information och kommunikation. 
Vid information förväntar sig sjuksköterskan inte 

något svar eller direkt reaktion från patienten som 
tar emot budskapet. Vid kommunikation däremot så 

förväntar sig en reaktion som ett kvitto på att patient-
en uppfattat budskapet.” 

Kommunikationen behöver alltså ske från två håll. 
Då är det viktigt att läkare eller sköterska, som den 
yrkesperson de är, ser till att rätt information når ända 
fram. Att de för ett samtal där man kommunicerar med 
varandra och inte mot varandra.

5.3.2 Prick 2 och dess förändring
Vid prick nummer två uppmärksammade jag de största 
bristerna. Här lägger man fokus på det sjuka barnet och 
glömmer bort föräldrarna.    
    Även här brister det i information och kommunika-
tion, det är många frågor som inte besvaras och föräl-
drarna känner sig osäkra då de kommer hem igen. Det 
är väldigt viktigt att man inte glömmer bort föräldrarna 
i detta skede. Med ett sådant litet barn så har föräldrar-
na en väldigt stor del i barnets sjukdom och det är dem 
som kommer att vårda barnet i hemmet, föräldrarna 
känner sig åsidosatta. 
  

Talrutan:

17 Tre tillvägagångssätt att ge stöd vid omvårdnad till barn med 
astma och allergi och deras familjer, Solveig Hognert och Marié 
Kullander. s. 7

18 Astma hos ett barn i familjen – Ett föräldraperspektiv, 
Anastasia Fotiadou & Linn Tordenlid. s. 2

17

18
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Vad som också är nytt är den nya länken på hemsidan 
astma.com. Detta är en länk som man kan gå in på då 
man är hemma och undrar över något som inte har 
någon medicinsk anknytning, en länk som handlar om 
hur det är att leva med ett barn som har astma där det 
finns tips om vardagliga ting och vad man kan tänka på 
i olika lägen. På länken finns en chat-funktion där man 
kan tala med andra föräldrar och på så sätt få stöd och 
hjälp vad gäller livet i verkligheten. Jag kommer här 
näst gå närmare in på den länken.

5.3.3 Prick 3 och dess förändring
Vid prick nummer tre handlar det om att familjen/
föräldrarna i dagens läge känner sig utlämnade och 
ensamma. De har ingen att vända sig till med alla sina 
frågor och de känner sig vilsna i det nya liv de lever och 
det de kämpar med varje dag, sådant som oro, stress, 
planering, medicinering, skuldkänslor och liknande. 
    Vad jag vill i det nya systemet är att man använder sig 
av inhalationsuppföljning (som de gör i Växjö) där alla 
de frågor som dykt upp under de tre veckor man varit 
hemma kan tas upp. Man diskuterar i grupp med andra 
föräldrar och kan på så vis få information genom andra 
föräldrars frågor och idéer. 
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5.4 Småbarnsastma
“Småbarnsastma” är, som jag beskrev i förra stycket, 
ett stöd vid tillfällen som inte är akuta, en extra länk 
på hemsidan astma.com. Den ska fungera som ett 
stöd i hemmet då man inte vill eller kan höra av sig till 
sjukvården. Här skulle det också kunna finnas en funk-
tion där man kan byta sagoplattor med andra föräldrar 
eller sälja sagosnurran då man inte behöver den längre, 
då barnet kan hantera situationen och inte längre är 
intresserad av sagosnurran.
    Hemsidan astma.com har redan väldigt mycket bra 
information och hjälp men jag tycker att det behövs 
något bara för föräldrar med småbarn, eftersom det 
tydligt finns ett behov av ett annat slags stöd där. Jag 
har arbetat fram ett förslag på denna länk, jag vill att 
den ska passa till övriga astma.com, men ändå stå ut 
lite med tanke på att det är en lite mer personlig sida. 
Den är inte så informationsbaserad som mycket an-
nat på hemsidan, utan mer inriktad mot hemmet. Jag 
tycker inte att man ska behöva ha ett eget konto man 
måste logga in på, som astmadagboken som idag finns 
på astma.com, allt för att göra den så lättillgänglig som 
möjligt, inte bara för föräldrar utan även för övrig familj 
och vänner. Jag vill också att den ska hålla samma 
enkla formspråk som resten av mitt projekt. Jag har 
funderat och gjort lite skisser på hur kategorierna kulle 
kunna se ut men det är ingenting jag går närmare in på 
eftersom mitt fokus i projektet inte ligger där.

SMÅBARNSASTMA

SMÅBARNSASTMA
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SMÅBARNSASTMA

Vardagen Tala med varandra SagosnurranFamiljen

Välkommen!

Här kan du läsa om hur livet 
förändras då ditt barn fått astma, 

vilken betydelse familjen har i 
vardagen och du kan även tala 
med andra som sitter i samma 

situation som du, om allt mellan 
himmel och jord.
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SMÅBARNSASTMA

Vardagen Tala med varandra SagosnurranFamiljen

Välkommen till verkligheten!

Här kan du läsa om hur livet förändras då 
ditt barn fått astma, vilken betydelse familjen 

har i vardagen och du kan även tala med 
andra som sitter i samma situation som du 

om allt mellan himmel och jord.

Vardagen Tala med varandra SagosnurranFamiljen

Här kan du få tips på 
hur man kan hantera de 
vanligaste vardagsproble-
men som kan dyka upp. 
Vad du ska tänka på och 
viktigast av allt, berät-
telser utifrån andras 
erfarenheter. Så att man 
kan förbereda sig för de 
ändringar som troligen 
kommer att ske på grund 
av att ditt barn fått astma.

Här kan du som övrig 
familjemedlem, till 
exempel far eller mor-
förälder eller vän till 
familjen, gå in och hitta 
information och tips 
på vad du som utom-
stående kan göra för att 
vara ett så bra stöd som 
möjligt till familjen.

Här kan man ställa 
frågor och ha diskus-
sioner med andra 
föräldrar. Antingen i 
en live-chat eller som 
en konversation där 
alla kan tala.

Här finns informa-
tion om Sagosnurran 
och möjlighet för byte 
och sälj av bildplat-
tor, då barnet kanske 
har tröttnat på de 
den har, eller hela 
produkten då man 
inte längre är i behov 
av den.
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5.5 Skiss och gestaltningsprocess
I min skissprocess (Se bilaga 5) har jag tagit fasta på att 
få barnet att fokusera på någonting annat än inhaler-
ingen. Jag utgick från orden byta fokus, förlänga 
processen och okomplicerat. Ord som jag kommit 
fram till genom mina undersökningar, särskillt från 
lekterapin.
    Jag gjorde sedan modeller och kände mig fram efter 
en bra storlek. Det var viktigt att barnet kunde se 
bilderna på bra avstånd, att plattan inte blev för stor så 
att barnet känner sig instängd men också att den inte 
blev för liten så att barnet kunde se över plattan och 
börja se sig omkring. Tanken är ju att fokus ska ligga på 
bilderna så att tidigare fokus släpper från inhalationen.
    Illustrationerna jag gjort till plattorna gjorde jag 
efter ett par ledord, Glad, Tydligt, Enkelt och Positivt. 
Jag kände också att det var viktigt att behålla mitt eget 
formspråk och min stil då jag illustrerar. I berättelsen 
började jag med att hitta en figur som representerade 
de orden och sedan behövde jag jobba en del med ut-
trycket i ansiktet, eftersom små barn gärna läser av 
ansiken ville jag att de skulle vara tydligt att figurerna 
är snälla och glada.

5.6 Slutsats
Resultatet är en produkt som ska användas vid själva 
medicineringen, en undersökning och förbättring av 
systemet i sjukvården och en länk på www.astma.com. 
    Jag har utgått från lekterapin på sjukhus och uti-
från mina intervjuer och samtal med föräldrar till små 
barn med astma och på så vis kommit fram till mitt 
resultat. Jag har efter att jag funnit de största bristerna 
i sjukvården kommit fram till förbättringar och där 
integrerat mitt koncept i det nya systemet.
    Kombinationen mellan dessa tre kommer att göra 
medicineringen mer trivsam än vad den är idag. Med 
lugna föräldrar, en genomtänkt produkt och en eft-
ervård kommer livet för en familj med ett litet barn med 
astma att bli betydligt mer harmonisk.

6. DISKUSSION

Vad är design? Den frågan ställer sig många idag, be-
greppet design är idag ganska luddigt och många kän-
ner att det är svårt att definiera ordet design. Och vad 
har design för påverkan i de beslut jag fattat under ar-
betets gång? I boken Design - en introduktion, skriven 
av John Heskett, börjar han såhär:

“I media tilldelas oftast design en lättviktig, dekorativ 
roll utan större betydelse: rolig och underhållande, 

javisst, användbar på ett marginellt sätt, möjligtvis, 
lönsam i ekonomiska sektorer som domineras av 

snabba cykler av modernitet och överflöd - men utan 
verklig substans när det gäller existensens grundläg-

gande frågor.”

Han skriver att design har blivit “banalt och oviktigt” 
och inte tas på allvar. Och mycket i det är sant, det 
är inte många som förstår vad jag håller på med då 
jag berättar att jag är designer, det är svårt. Och det 
svåraste är att övertyga dessa människor om varför 
design är så viktigt.
    Design, tycker jag, handlar om mycket mer än att det 
är underhållande, användbart och lönsamt. I arbetet jag 
har gjort kan man till exempel se den bredd som en de-
signer kan behöva arbeta med för att få fram ett resultat 
som håller i verkligheten. 
    John Heskett igen:

“Design är ett av de grundläggande kännetecknen på 
vad det är att vara människa och något som på ett 

väsentligt sätt bestämmer det mänskliga livets kvalitet. 
Den berör var och en av oss i detalj och i varje aspekt 

av det vi gör varje dag.”

Vad jag tolkar att han menar här är att design är något 
som vi lever med och som vi påverkas av hela tiden 
och att bra design kan förbättra vår livskvalitet. Och då 
går vi från frågan jag ställde i början av stycket “vad är 
design?” till “vad är bra design?”. Om man frågar mig 
är bra design ett resultat av en välarbetad process. Om 
man arbetat med en ordentlig process har man varit 
tvungen att bemöta och hantera många hinder och 
aspekter genom hela projektets gång för att få ett bra 
resultat.
    Som exempel har vi mitt projekt där ingången¬ var 
att göra en produkt som skulle hjälpa vid medicinerin-
gen av små barn med astma, men där jag tidigt kom till 
insikten att det fanns andra faktorer som också behövde 
undersökas och förändras för att min produkt skulle få 
en fungerande effekt. Helt plötsligt höll jag inte bara på 
med produktdesign utan även med systemdesign. Och 
då det gäller mitt materialval kan man se 

19 John Heskett, Design - en introduktion s. 13
20 John Heskett, Design - en introduktion s. 14
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20

33



34

hur jag som designer fick lov att kliva tillbaka och se 
behovet hos målgruppen framför mina egna estetiska 
preferenser. 
    Design är viktigt för att en designer är tränad att se 
runt problemen och inte bara på själva problemet, på 
så vis ser en designer problem och lösningar som an-
dra kanske skulle ha missat, vilket ger en mer hållbar 
lösning.

   “Design är inte ett mål i sig självt; 
det är människans materiella svar på 

tillvarons problem.” 

Behöver vi verkligen ett materiellt svar på tillvarons 
problem? Det är den tyngst vägande frågan i dagens 
konsumtionssamhälle. Den ökande takten som vi 
idag konsumerar och slänger produkter på är helt 
ohållbart och det är något som jag som designer hela 
tiden måste ta ställning till. Jag måste under arbetets 
gång hela tiden ställa mig frågor kring de beslut jag 
fattar. Räcker det kanske med att jag bara undersöker 
och ändrar systemet? Det är ju ändå där en stor del 
av problemet ligger. Men för att motverka att bara 
“slänga ut” en produkt på marknaden i onödan så 
är det viktigt att man tänker på hela processen av 
problemet. Då jag vet att produkten inte behöver 
användas under en längre tid har jag försökt att min-
ska på materialet och tillverkningsprocessen så att 
det inte behöver bli dyrt och förbruka mer energi än 
nödvändigt. Och för att på något vis förlänga produk-
tens livslängd har jag funderat kring byteshandel och 
andrahandsköp av produkten på internet. Något som 
jag tror många föräldrar skulle uppskatta och tänka 
sig att använda sig av.
    Man kan också fundera på om det skulle vara bät-
tre om barnet får lära sig att hantera någonting job-
bigt och att barnet själv får arbeta med att överkom-
ma en jobbig situation, för nästan alla barn vänjer 
sig  så småningom vid sin andningsbehållare och  
hanterar den till och med helt själv efter ett tag. Tar 
jag genom denna produkt bort en utmaning som är 
bra för barnets egna utveckling? Jag vill påstå att det 
inte är så i den här situationen. I mina undersöknin-
gar har jag funnit att det inte bara handlar om barnet 
med astma, det handlar till stor del också om föräl-
drar och syskon, hela familjer. Det är inte bara barnet 
som tycker att situationen är jobbig, det är alla som 
är inblandade som blir drabbade. Dessutom skulle 
inte själva situationen, inhalationstillfället, bli bättre 
bara av att föräldrarna är lugna, vilket jag försöker 
skapa genom min förändring i systemet, utan det är 
en kombination. Barnet kommer i vilket fall protest-
era till en början, inget barn vill ha en mask som 

21

21 Per Mollerup, Design att leva med, s. 12

täcker halva ansiktet, det känns otäckt och är 
irriterande. Kombinerar man en lugn och positiv 
förälder med den distraherande Sagosnurran kan bar-
net lättare ta till sig medicineringen och känna att det 
inte är så farligt. Jag tror att konceptet jag tagit fram 
kommer att förbättra situationen vid medicineringen av 
barnet avsevärt, för hela familjen.

Jag har i mitt arbete utgått från andningsbehållaren 
Vortex från det tyska företaget PARI GmbH och jag har 
i slutet av projektet fått kontakt med dem där min idé 
har blivit positivt bemött. Just nu ligger idén i deras 
Innovationsforum där den väntar på att bli granskad för 
att se om de är intresserade av att ta sig an den på något 
vis. Det är någonting som framtiden får utvisa. 
    Men det finns även andra vägar man kan gå för att få 
ut produkten. Man kan till exempel ta kontakt med de 
som arbetar med medicinen, ta fram den själv och få in 
den i sortimentet där medicinen säljs, kontakta kom-
muner och sjukvården osv. Men det är en vidareutveck-
ling som kommer att ske i efterhand.
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8. BILDFÖRTECKNING

De bilder som ej är numrerade är egna egna bilder och illustrationer.

Bild 1 sid. 6 - http://www.astmainfo.nu/om-astma/vad-ar-astma  2011-04-06

Bild 2 sid. 8 - http://amirza-kraf.blogspot.com/2009_04_01_archive.html  2011-04-06

Bild 3 sid.8, bild 5 sid. 9- http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.tessisheaven.se/wp-

content/uploads/2011/01/051g1040-vortex-mit-maske-2.png&imgrefurl=http://www.tessisheaven.se/

page/2/&usg=__cmo_NccZ3ha-z49h250-hjn6SN0=&h=500&w=500&sz=212&hl=sv&start=0&zoom=1&tb

nid=t1t2dBUe3HUJRM:&tbnh=124&tbnw=153&ei=lnScTfvHLJHusgbflfn3BQ&prev=/images%3Fq%3Dvor

tex%2Banka%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26biw%3D1345%26bih%3D527%26tbm%3Disch&um

=1&itbs=1&iact=rc&dur=811&oei=lnScTfvHLJHusgbflfn3BQ&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=86

&ty=77  2011-04-06

Bild 4 sid. 8 - http://www.astrazeneca.se/Pressrum/Bildbank/behandlingsomraden/andningsvagar/  

2011-04-06

Bild 5 sid. 9 - http://www.pari.de/en/products/vortexr/product/detail/info/vortex_with_child_s_

mask_a.html   2011-04-06

Bild 6 sid. 9 - http://www.pari.de/en/products/vortexr/product/detail/info/vortex_with_child_s_

mask_a.html   2011-04-06

Bild 7 sid. 9 - http://www.pari.de/en/products/vortexr/product/detail/info/vortex_with_child_s_

mask_a.html   2011-04-06

Bild 8 sid. 10 - http://creyla.blogg.se/2010/february/inhalationer.html  2011-04-06

Bild 9 sid. 23 - http://www.kilaforsemballage.se/produkt_stansad_lada_0427.html

Bild 10 och 11 sid. 23 - http://www.primo.dk/Formsprutning-961.aspx  2011-05-10



9. BILAGOR

Bilaga 1, Intervjuer.

Intervjufrågor:
1. Hur gammal var barnet då han/hon fick diagnosen astma och hur gammal är han/hon nu?
2. Hur länge har han/hon haft astma?
3. Hur ofta behöver han/hon ta sin medicin?
4. Hur upplever du att ni blev mottagna på sjukhuset av läkare och sköterskor?
5. Hur blev ni introducerade till hur produkten fungerar och används?
6. Hur reagerade ditt barn till att ta sin medicin?
7. Har det blivit lättare att ta medicinen och i så fall varför tror du?
8. Hur upplevde/upplever du situationen då du ger ditt barn sin medicin?

1.
  1. Han var 1 år och 2 månader. Han är nu 1 år och 4 månader gammal.
  2. Han har haft diagnosen astma i 2 månader.
  3. Vi har ett 10 dagars schema då han börjar hosta. Hittills har han haft 2 veckors uppehåll med medici-
neringen.
  4. Väldigt bra. Då vi kom in med honom gick det snabbt att få ett rum och det var ingen tvekan om att 
han hade astma. Det gick väldigt fort.
De var lite barska. Som att: “Vi är proffs och ni är bara oroliga föräldrar”.
  5. Väldigt dåligt. Vi fick se en film och sedan göra allt själva. Som förälder vågar man inte stå på sig och 
säga till! Det gick för fort. Vi provade den på sjukhuset men det var ingen som visade, det var bara en 
informationsfilm, som en säkerhetsfilm på flygplan ungefär. Han reagerade likadant på produkten där, 
han fick panik och kunde inte ens titta på den.
Han fick en annan mask med syrgas på sjukhuset av sköterskan som skrämdes genom att inte ta det lugnt 
och försiktigt. Detta gjorde det ännu svårare att introducera produkten för honom.
  6. Han tyckte att det var jobbigt. Men det tog bara några dagar för honom att kunna leka med produk-
ten. Men så fort den ska användas får han panik.
  7. Någon gång, ca 2 gånger, har det gått ganska smärtfritt, då måste han ha haft en toppendag.   Tålam-
odet är det svåraste, det räcker fortfarande inte. 3 av 6 andetag kan gå ok, men sedan tröttnar han. Det 
är svårt att hålla den stilla. Det bästa är då han sover men man ska inte medicinera då för att han inte får 
i sig tillräckligt av medicinen då och han lär sig inte.
  8. Det är fruktansvärt! Då jag ger medicinen när han sover känns det som att man hjälper sitt barn då 
man vet att han får lättare att andas, det är en skön känsla. Då han är vaken och vi ger medicinen känns 
det bokstavligen som att jag tar en kudde och kväver mitt barn. Vi måste vara två, då den ena håller fast 
honom och den andra ger medicinen.
Det är jobbigt, men nu blir han glad direkt efteråt. Det känns som att man kväver honom, men det känns 
som att han har lite mer förståelse för det nu.

2.
  1. Hon är 1 år och 9 månader. Hon har förkylningsastma och fick medicin i november 2010, hon var ca 1 
år och 5 månader gammal.
  2. Ca 4 månader.  
  3. Bara då hon är förkyld. Vi använde den första månaden, bara innan hon går och lägger sig så att hon 
kan sova utan att hosta.
  4. Vi gick till vårdcentralen och fick medicin utskrivet av läkaren där. 
  5. Vi fick läsa den broschyren som kom med medicinen. Läkaren berättade hur många gånger hon skulle 
andas och att den kunde vara klurig att montera. 
  6. De 4-5 första gångerna var inte alls roligt. Hon gjorde motstånd och blev rädd. Nu är det inga prob-
lem. 
  7. Nu är det bra. Vi tog det lugnt och stressade inte upp oss.
  8. Man fick ju gå till “Tvåmanna attack”. En fick hålla fast henne och den andra fick ge medicinen. An-
nars var det smärtfritt.
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3.
  1. Hon är 22 månader gammal. Hon var 21 månader.
  2. 1 månad. 
  3. Varje morgon och kväll.
  4. På barnakuten blev vi mottagna mycket bra. Tydlig läkare. Det var dock kommunikationsmiss bland 
personalen och miss av information.
  5. Vi fick se en film på akuten. På grund av kommunikationsmiss fick vi ringa för information i efter-
hand. I telefonen gavs det dock tydlig och bra information.
  6. Negativt, hon är motsträvig.
  7. Det har gått i perioder, men motvilligt hela tiden. Oftast går det bra men hon gillar det fortfarande 
lika lite, ibland vägrar hon.
  8. Det ska göras, så jag gör det. Ingen av oss gillar det. Det krävs två vuxna, en som håller och en som 
medicinerar. Jobbigt både planeringsmässigt och med skrik och gråt.

4.
  1. Han är 1 år 1 månad och 1,5 veckor gammal. Han var 8 månader gammal.
  2. Ca 5 månader.
  3. 2 gånger om dagen.
  4. Jo det var bra men de kunde ha visat på barnet hur man skulle göra så att man inte fick en chock då 
man kom hem och han vägrade. Så att dom såg hur han var.
  5. Inte så bra, de kunde visat mer.
  6. Först fick han panik, men det har blivit bättre..
  7. Det har blivit lättare. Men de kunde visat på honom så vi kunde tillsammans kommit på något bra sätt 
för honom.
  8. Det funkar bra men man är lite orolig för att man inte vet till 100% vad det är han mår dåligt av.

5.
  1. Han är 16 år. Han var 11 månader.
  2. Ca 15 år.
  3. Varje dag, året om.
  4. Upplevde att vi var högprioriterade, vi fick bra information. Pojken blev väl omhändertagen men 
såhär i efterhand tycker jag att stödet till föräldrarna saknades. Hade behövt mer uppbackning.
  5. Sköterskan visade och vi fick tillsammans prova med pojken. Kändes att vi alltid kunde fråga.
  6. Skrik och protest. Har frågat och han kommer fortfarande ihåg den jobbiga maskinen som vi an-
vände.
  7. Det blev lättare upp mot 4 års åldern. Då kunde vi resonera med honom på ett annat vis och han 
märkte själv att han mådde bra utav det.
  8. Jag var helt enkelt tvungen. Det var en tvångssituation, jag fick tvinga honom. Det är som ett svart 
hål där några år.

6.
  1. Hon är nästan 4 år. Hon var 6 månader.
  2. Hon har haft astma i ca 3.5 år
  3. Det började med förkylningsastma men nu har hon kronisk astma, ansträngningsastma och allt an-
nat. Hon tar idag även tabletter mot sin astma.
  4. Kanonbra första gången. Sen kom vi till Astrid Lindgrens sjukhus och då tar läkarna bara över. Allt 
tar sån lång tid för att de ska forska i allt. Det var skillnad på hur man tog emot barn och föräldrar, det 
är väldigt stimmigt där, de tar det inte lugnt och det är stressigt.
  5. Vi blev lotsade till läkaren och där fick vi tillsammans med sköterskan en slags utbildning. Hon visade 
bilder och vi gick igenom schemat tillsammans. 
  6. Hon hade panik och vi fick hålla fast henne. Men hon var ju så liten då.
  7. Genom att göra det till en lek gick det bättre och bättre och nu tar hon den själv.



Bilaga 2

Jag lade ut en fråga på forumet www.facebook.com där jag ställde frågan:
“Om du har två likadana produkter, den ena i PLAST och den andra i TRÄ. Vilken har för dig mest värde 
både Materiellt, Känslomässigt och Utseendemässigt?”
Varför jag valde att lägga ut frågan på facebook var för att jag ville ha svar från blandad ålder och sys-
selsättning. Jag förklarade inte vad för produkt det var tänkt till för att få ett spontant svar på vad man 
känner för endast materialet.

Svar:

nr. 1. Den i trä. naturen, det taktila, hållbarhet och förmodligen hantverket.

nr. 2. Trä:-)

nr. 3. Trä

nr. 4. Trä, alltid.

nr. 5. Trä

nr. 6. Trä

nr. 7. Trä - naturligt vackert... ;)

nr. 8. Trä, på ungefär samma grunder som nr 1 sa, plus att trä åldras med värdighet och blir vackrare, 

medan plast avlagras om tappar kulörtheten.

nr. 9. ja håller me övriga talare.. :)

nr. 10. Känslomässigt tänker jag trä på en gång för det är naturlig vacker men jag tycker om plast också 

eftersom det kan bli så högblankt. Beror lite på vad för slags produkt det är också i och för sig.

nr. 11. Definitivt trä!

nr. 12. Jag tycker trä!

nr. 13. Det beror helt på vilken produkt det är , för att va lite fräck så jag tror ingen av ovanstående talare 

valt trä om det gällde t.ex. en dildo ;-)

nr. 14. beror på vad det är, men trä tror jag känns mest “värdefullt” :)

nr. 15. Hmm det är svårt med tanke på att jag vet vilket sammanhang det gäller. Samtidigt som plast 

kan kännas rent och “flusch” så känns ju trä mer gediget å ärligt. Trä kan ju tillföra ett högre värde till din 

produkt om du gör det på rätt sätt.Men då tycker jag du ska tänka på det taktila, mellanrummen och ärli-

gheten, (så att det inte känns som en träimitation för då förlorar du de värden du vill åt!)

nr. 16. hahah ... Jo jag vet vilken produkt du menar att detta material ska fungera i dess sammanhang. Jag 

väljer då trä, ett varmt värdigt och mjukt material. Ja vet att även plast skulle fungera med frågan är igen-

tligen vad du vill att materialet ska förmedla till dina användare. Trä ger ett mervärde en exempel plast och 

även tillåter man att trä slits med tiden vs plast .

nr. 17. jag väljer trä helt klart

nr. 18. trä så klart!

nr. 19. alltid trä :)

nr. 20. två likadana produkter en i plast och en i trä. I likadana läser jag att de har samma funktion och 

form. Trä i fasta produkter och plast i rörliga produkter, men nej den regeln håller inte den heller. Spon-

tan...trä, djupa rötter stabil grund, av naturen skapad form, energirikt. Känslan blir ju aldrig riktigt den 

samma beroende på materialet, jag känner mer för trä än för plast men skulle inte vilja suga på en tränapp; 

Plast är rent kurturellt betraktat som mer “lättflyktigt och oäkta”, både plast och trä har bra energiinehåll 

och förbränns med inverkan på miljön beroende på hur eldandet tas om hand.. Hm Analytisk är jag! Jag 

väljer material efter produkt och kund.. Utseendemässigt, beror på vilken form och färg materialet är skapt 

i, trä åldras beroende på hur det är format generellt kanske mer beständigt.

nr. 21. trä.
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Bilaga 3.

Resultat av samtal med allergisjuksköterskan Christina Ivarsson på barnkliniken, Centrallasarettet i Växjö:
    På denna avdelning ger de vård och undersöker barn från 0-18 års ålder med olika allergier. När de 
hanterar småbarn med astma så ger de informationen till föräldrarna men barnen är med. De får titta på 
produkten och de provar den även där. De ger föräldrarna väldigt mycket information, de får några infor-
mationsblad och de tittar även på en film. De vet att det är mycket information som i en sådan här situation 
kan vara svårt att ta in på en gång, så de har börjat med att erbjuda en så kallad inhalationsuppföljning 
varje vecka, helst endast med föräldrar, så att nya frågor och sådant kan tas upp och diskuteras i lgn och ro. 
Dessa återträffar brukar ske efter ca 3 veckor så att man har lite tid på sig att vänja sig vid det i hemmet och 
komma fram till frågor och funderingar. Dessa träffar sker i grupper tillsammans med andra föräldrar som 
har barn med astma.
    Det är väldigt olika hur barnen reagerar på produkten, vissa klarar det jättebra på mottagningen men inte 
senare och för andra är det tvärtom. Svårast verkar vara tålamodet hos de små barnen, att kunna sitta stilla 
under den angivna tiden.

Bilaga 4.

Resultat av samtal med pedagogen Kerstin Bergdahl på avdelningen för lekterapi, Centrallasarettet i Växjö:
    En avdelning för lekterapi finns på alla sjukhus där man har barn, 0-18 år gamla, som är inlagda. Avdeln-
ingen är en “behandlingsfri zon”, där barnen kan slappna av och inte behöver tänka på sin behandling, här 
finns lärare/lärarinnor för de som är i skolåldern. Här talar man även väldigt mycket med föräldrarna, man 
är ett stöd och ett bollplank då de behöver prata av sig. På denna avdelning är det viktigt att ta saker i bar-
nets takt, här bestämmer barnen och det är deras frizon. Pedagogerna har till exempel inga sjukhuskläder 
på sig och avdelningen ser ut som ett dagis. Det finns bland annat en “stick utbildning”, eftersom så många 
barn är rädda för nålar. Denna utbildning går ut på, som med allt annat här, att barnet bestämmer. Det får 
ta jätte lång tid, flera möten, innan det händer något. Kerstin berättade att de ibland får visa barnen sådant 
som hur mycket, eller lite, blod som egentligen tas i ett blodprov till exempel, för att visa att det inte är 
så mycket som ett barn ibland kan få för sig. Allt för att ge barnet så mycket insikt som möjligt i vad som 
händer runt omkring dem på sjukhuset, så att de känner sig mindre osäkra.
    Ibland åker pedagogen med en sköterska hem till ett barn som vårdas i hemmet, då tar sköterskan hand 
om det sjuka barnet och pedagogen tar hand om de friska syskonen, om det finns syskon i familjen, för de 
friska barnen är lika viktiga som det sjuka.



Bilaga 5.
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Forts. bilaga 5.

Här försöker jag hitta rätt uttryck på figurerna.



Forts. bilaga 5.

Figurerna får inte se för läskiga ut. Men de får 
inte tappa min stil, jag vill att det ska synas att 
det är mina illustrationer.
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Bilaga 6. CAD-ritning Sagosnurran. 
                  Frontplatta och Bildplatta
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TACK!
Jag vill tacka alla som ställt upp och hjälpt mig under processen av mitt kandidatexamensarbete. Utan 
er hade resultatet inte blivit detsamma.

    -Hela min klass på Designprogrammet Hållbar Utveckling, Linnéuniversitetet Växjö.

    -Allergisjuksköterskan Christina Ivarsson på barnkliniken, Centrallasarettet i Växjö.

    -Pedagogen Kerstin Bergdahl på avdelningen för lekterapi, Centrallasarettet i Växjö.

    -Alla de som ställt upp på intervjuer.

    -Min kusin Nina, hennes man Anders och deras son Vinzent.

    -Johanna Himanen som hjälpt mig att korrekturläsa rapporten.

    -Johanna Rosenqvist, handledare och examinator i rapportskrivning.

    -Och ett extra stort tack till min fackhandledare Mikael Nyström.
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