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Sammanfattning 

 

Under 2012 såg försäkringskassan en ökning av antalet sjukskrivna, en 

utveckling som är både oroväckande och kostsam för vårt samhälle. I 

strävan efter en hållbar utveckling har detta projekt därför en inriktning 

mot friskvård och stresshantering inom förskoleverksamheten.  

De anställda i förskolan får ofta handskas med stora barngrupper som 

resulterar i buller och höga ljudnivåer. De höga ljudnivåerna som är en 

bidragande orsak till stress kan på längre sikt vara skadligt för hälsan då 

det ger en nedsatt hörselnedsättning. Från fyrtioårsåldern och upp till 

pensionsåldern har det påvisats vara omkring hälften som har svårt att 

uppfatta tal i stora grupper.
1
 

Min avsikt i detta projekt har varit att undersöka vad som orsakar negativ 

stress och ohälsa för min målgrupp, kvinnor mellan 30-60år som arbetar 

inom förskoleverksamheten. Projektidén var att designa en ljusarmatur som 

skall bidra till medveten närvaro och stressreducering för min utvalda 

målgrupp i deras dagliga arbetsrutiner.  

Anledningen till att min målgrupp har bestått av kvinnor beror främst på 

att det är en majoritet kvinnor som arbetar inom förskolan, samt de 

studier som påvisar att kvinnor stressar mer än män. Kvinnors sociala roll i 

samhället som sedan länge har varit att vårda och värna om relationer, kan 

vara en bidragande orsak till den ökade stressen.2 Dessa könsroller skapar 

en konflikt som resulterar i att kvinnor känner sig splittrade mellan arbete 

och familjeliv.3  

För att hantera den negativa stressen, har västvärlden börjat tillämpa den 

österländska stressreduceringsmetoden, mindfulness. Mindfulness innebär att 

du tränar i att vara medvetet närvarande, ett tillstånd där du 

uppmärksammar nuet. Träning i medveten närvaro används idag för att 

minska stress inom sjukvård, skola och barnomsorg.  

                                                           
1 http://www.arbetsmiljoforskning.se 

2 Folkman, Susan (2011)The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. New York: Oxford University Press, Inc. 

Sid 63-69. 

3 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 34. 

 



Abstract 

 

The Swedish social insurance agency provides financial support for families 

and children, but also for people with work injury, illness and at old age.  

During 2012 they saw the amount of notifications of insurance increasing in 

Sweden, which is a development that cost our society a great deal of 

money.  

With the aim to pursue a sustainable development I have therefore devoted 

this project to wellness and stress management within preschool.  

The employees of preschool are often dealing with a lot of stress, due to 

the big groups of children that causes high noise and sound levels.  

The high noise and sound levels is a contributor to stress which additionally 

can damage the health and cause impaired hearing loss.   

About half of the people around their forties until the age of retirement 

have difficulties understanding speech in large groups.   

The purpose of this project has been to investigate the causes of negative 

stress for my target group, women between 30-60 years old who works in 

preschool. The concept was to design a light luminaire that contributes to 

awareness and stress reduction for my target group in their daily working 

routines. The reason I have chosen to work with a target group of women is 

mainly because the majority consist of women that work in preschool, but 

also due to previous investigations that proves that woman are exposed to 

more stress than men. Women´s social role in society has in immemorial 

times been to nurture their relationships and to create a pleasant working 

environment. This is an issue that contributes to the stress that women are 

experiencing.   

These gender roles become the reason to why women feel a conflict between 

work and family life. 

To manage the negative stress, the Western world has implemented an 

Eastern stress reduction method, named mindfulness. Mindfulness is a 

practice of awareness, a condition in which you pay attention to the 

present. Training in mindfulness is applied today with the purpose to reduce 

stress at hospitals, education institutions and childcare. 
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1. Inledning 

 

I förskolan får de anställda handskas med stora barngrupper som resulterar 

i buller och höga ljudnivåer. De höga ljudnivåerna är oroväckande och ger 

på sikt en nedsatt hörselnedsättning. I åldern 40 till pensionsåldern är det 

omkring hälften som har svårt att uppfatta tal i stora grupper. 

Förskolepersonal har dessutom höga krav på sig själva och ett ovanligt 

engagemang i sitt arbete. Detta i kombination med det pedagogiska arbetet 

och ökad dokumentering efter arbetstid bidra till negativ stress bland 

personalen och skapar en påfrestande arbetssituation.1 Den långvariga 

stressen kan ge fysiska symtom i form av huvudvärk, magvärk, högt 

blodtryck etc.2 Med fokus på ett hållbart samhälle har jag därför valt att 

inrikta projektet mot friskvård och stresshantering för kvinnor mellan 30-60 

år som arbetar inom förskoleverksamheten. Projektet påbörjades våren 2011, 

men fick inget avslut på grund av dess alltför växande komplexitet i 

kombination med en bristande handledning. 

1.1 Bakgrund 

 

Försäkringskassan såg under 2012 en ökning av antalet sjukskrivna, en 

utveckling som är minst sagt ohållbar och kostsam för vårt samhälle. För 

att bidra till en hållbar utveckling bör vi alltid sträva efter en god folkhälsa 

bl.a. genom stresshantering i arbetet. Framförallt i förskolan där 

pedagogerna bär ett stort ansvar och inflytande på barnens framtida 

utveckling. Det är en arbetsmiljö som ska genomsyra lugn och harmoni, en 

miljö där ett barn leker och utvecklas, samt skall minnas tillbaka på med 

glädje. De stressade förhållanden som de anställda i förskolan upplever idag 

är något som behöver förändras. Genom en designlösning har min avsikt 

varit att reducera stressen genom att istället låta en design skapa en 

stimulerande och rofylld miljö. Denna design skall göra det möjligt att ta 

vara på ögonblicket som är här och nu. För att hantera negativ stress har 

vi i väst därför börjat tillämpa en stressreducerande träningsmetod ifrån 

öst, som heter mindfulness. Mindfulness är ett tillstånd som innebär att 

                                                           
1 http://www.arbetsmiljoforskning.se/stress/buller-i-f%C3%B6rskolan-stressar-personal-och-barn-men-det-

g%C3%A5r-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-ljudmilj%C3%B6n Publicerad 2011-03-14 (2013-05-29) 

2 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/sv/Yrken/Forskollarare-och-barnskotare/ (2013-05-29) 
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vara medvetet närvarande i nuet och används idag som träningsform inom 

bland annat sjukvård, skola och barnomsorg. Men trots att forskare påvisar 

metodens goda effekter så bortprioriteras ändå träningen på grund av stress 

och tidsbrist.3 

1.2 Mål 

 

Genom en designlösning har jag haft som avsikt att skapa en stimulerande 

miljö i förskolan, där ljusspridningen av en armatur bidra till minskad 

stress och ökad medveten närvaro i rumslig kontext.  

 

1.3 Syfte 

 

Min avsikt i detta projekt är att undersöka vad som orsakar negativ stress 

och ohälsa för min målgrupp i deras dagliga arbete och hitta en lösning 

som resulterar i en design där stressen minskas och medveten närvaro blir 

ett tillstånd de anställda kan få uppleva i deras dagliga arbete.  

1.4 Frågeställning  

 

På vilket sätt kan en design bidra till stressreducering för kvinnor i åldern 

30-60 år som arbetar inom förskoleverksamheten? Hur kan en design bidra 

till medveten närvaro i användarens dagliga arbetsrutiner? 

1.5 Material 

 

Jag har valt att arbeta med ett brett litteraturmaterial inom mitt 

ämnesområde, så som psykologi, stress, medveten närvaro, emotionell design, 

hållbar utveckling och arbetsmiljö. Jag har hämtat materialet via 

universitetsbiblioteket i Växjö, Södras hemsida, arbetsmiljöforskningens 

hemsida och arbetsmiljöupplysningen.  

 

1.6 Problemområdet 

 

Problemområdet berör stressen i den kommunala förskolan som den 

kvinnliga personalen upplever dagligen. I projektet undersöks hur det går att 

uppmuntra till medveten närvaro och i sin tur minska stressen i det dagliga 

                                                           
3 Mandrup, C. (2008) Mindfulness från början. 
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arbetet. Det har tidigare forskats om stressen i förskolan och den höga 

ljudnivån som oftast uppstår. Forskare försöker på flera sätt att hitta 

lösningar för att minska ljudnivån genom olika tester. Det har även gjorts 

åtgärder i form av att applicera en lugnande belysning, tysta leksaker och 

ljuddämpande bord och golv. 4 

 

1.7 Problemområdets avgränsningar 

 

Jag har valt att avgränsa arbetet genom att rikta mig till en kvinnlig 

målgrupp mellan 30-60år. Efter att ha granskat resultatet av de intervjuer, 

fallstudier och observationer jag gjort under projektets gång har jag därefter 

valt att arbeta med en småbarnsavdelning och vilorummet.      

 

2. Teori och Metodologi 

 

2.1 Metod 

Jag har studerat min målgrupps arbetsmiljö och rutiner genom att använda 

mig av fallstudier, enkätundersökningar, observationer och intervjuer. Genom 

eget deltagande har jag genomfört fallstudier av mindfulnessträningen i 

Kalmar som jag deltagit i under projektets gång. Jag har fört observationer 

och kommentarer ifrån deltagande under 4 veckor som varit av betydelse 

för mitt projekt. Jag har även undersökt befintliga produkter som används i 

stressreducerandesyfte och med kulturell anknytning, exempelvis radband och 

anti-stresskulor. Jag har genomfört kvalitativa och kvantitativa bearbetningar 

av min målgrupp under projektets gång.  

Litteratur jag studerat är bl.a. Folkman, Susan (2011) The Oxford Handbook 

of Stress, Health, and Coping. New York: Oxford University Press, Inc. Kabat-

Zinn, Jon(1994). Vart än du går är du där. New York: Hyperion. Terjestam, 

Yvonne. (2010) Mindfulness i skolan: Hälsa och lärande bland barn och unga. 

Lund: Studentlitteratur. Norman A, Donald.(2004) Emotional Design: Why we 

love (or hate) everyday thing. New York: Basic Book Jönsson. Macnab Maggie. 

(2012)Design by Nature: Using universal forms and principles in Design. 

 

                                                           
4 http://www.arbetsmiljoforskning.se/stress/buller-i-f%C3%B6rskolan-stressar-personal-

och-barn-men-det-g%C3%A5r-att-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-ljudmilj%C3%B6n (2013-05-29) 
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2.2 Teoretisk metod 

Jag har använt mig av grundad teori, och har genom experiment och 

iakttagelser dragit slutsatser under projektets gång. Med hjälp av enkäter 

och intervjuer har jag tagit fram material som jag senare tolkat. 

Litteraturen jag tagit del av som har varit av större betydelse för mitt 

projekt har varit Ola Schenströms bok om ”Mindfulness i vardagen: vägar till 

medveten närvaro”, samt ”Emotional design: Why we love (or hate) everyday 

things.” av Donald Norman. Donald Norman’s sätt att beskriva vad emotionell 

design handlar om och varför ”Juicy Salif” designad av Philippe Starck har 

fått sådan stor uppståndelse gav mig nya infallsvinklar i mitt designarbete. 

Mitt projekt har gått ut på att genom litteratur lära mig mer om 

människans beteende och hur en design kan väcka våra sinnen, uppmuntra 

till medveten närvaro och minska stress.  

2.3 Praktiskt utförande 

Jag valde att undersöka problemet genom att utföra intervjuer, fallstudier 

och observationer. Jag har själv deltagit i mindfulnessträning där jag haft 

möjlighet att få värdefull respons ifrån andra deltagare. Jag har dessutom 

haft tillgång till litteratur inom ämnesområdet. 

2.4 Material research 

Under processens gång gjorde jag research om olika material och 

tillverkningsmetoder. Det var viktigt att materialet inte bara var hållbart ur 

olika perspektiv utan att det även förmedlade den känslan jag ville 

åstadkomma, samt att det styrker mitt koncept. Jag hade tidigare funderat 

över allt ifrån keramik, trä, textiler till papper och pappersmassa. Jag insåg 

att textiler och keramik inte gav samma möjligheter till masstillverkning 

som exempelvis papper, men det var även en fråga om att hålla ner 

kostnaden vid tillverkning. Trä lämpades sig inte med tanke på konceptet 

och den känslan jag ville förmedla. Mot slutet var det både kostnaden och 

tiden för tillverkning som fick mig att börja fundera över om det inte var 

möjligt att använda sig av formpressad cellulosa. Det är samma material du 

tillverkar äggkartonger av, men det behövde mer styrka för att lämpa sig 

till min design. Jag funderade över om det fanns en cellulosafiber som är 

starkt men med samma egenskaper som papper. Jag vände mig till ett av 
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de ledande företagen i världen som står för tillverkning av pappersmassa för 

att få svar, Södra skogsägarna.       

2.5 Södra – Durapulp  

Efter ett besök på Södras hemsida kom jag över en artikel om ett material 

som väckte mitt intresse. Det var ett bio komposit material som Södra har 

tagit fram tillsammans med forskningsföretaget Innventia. Materialet, 

Durapulp, var relativt nytt på marknaden men hade bland annat exponerats 

på möbelmässan i Milano 2009 genom barnstolen Parapu av designföretaget 

Claesson Koivisto Rune. Det ligger flera års forskning bakom detta material 

och målet var att skapa ett fiberbaserat material som var både 

förnyelsebart och nedbrytbart.  

 

3. Ett hållbart materialval – Durapulp 

 

Efter noga research om det hållbara materialet Durapulp fick jag reda på 

att det hade samma egenskaper som papper men en styrka likt plast. Detta 

var intressant för min design som skulle vara delvis transperent. Materialet 

som består av helt förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara komponenter 

lämpades sig ur flera aspekter. 

DuraPulp uppför sig som papper men kan genom gjutning och varmpressning 

får plastens styrka och blir då dessutom tålig mot väta.5 Jag skickade efter 

materialprover ifrån Södra, bland annat pappersark och massa för att 

undersöka materialet närmare. 

 

3.1 Materialets egenskaper 

 

Materialets olika egenskaper beror på tillverkningsprocessen. Produkterna kan 

skapas två- eller tredimensionellt, genom gjutning och efterföljande 

varmpressning eller från ark. Det som hittills gjorts av materialet är en 

barnstol, armaturer och en frökapsel.6   

När man värmer materialet till mer än 170grader så omsluter PLA fibrerna 

och skapar egenskaper så som, hög böjstyvhet, hög dimensionsstabilitet, hög 

elasticitet och låg vattenabsorption. Om materialet inte värms upp och 

                                                           
5  Södra informationsblad. ”Durapulp - med en känsla av papper, men med plastens styrka”. 

6  Södra informationsblad. ”Durapulp - med en känsla av papper, men med plastens styrka”. 
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varmpressas så uppför det sig mer som papper och får hög vikstyrka, hög 

rivstyrka, hög böjstyvhet och hög luftpermeans. 
7 

 

3.2 Hur kan Durapulp återvinnas? 

 

På sättet DuraPulp återvinns varierar, beroende på land och tillgängliga 

system. Eftersom armaturen är tillverkad genom gjutning och formpressning 

så har materialet aktiverats och kan energiåtervinnas eller komposteras.8 

 

4. Research 

 

4.1 Stressen - Kamp och flykt i ett modernt samhälle 

 

Vi har idag samma stressystem som våra förfäder under stenåldern, men 

det som orsakar stressen idag rörs sig inte om livsfara. Det vi upplever som 

hot är oftast ett reslutat av våra tankar om händelsen som aktiverar 

stressreaktionen i kroppen. Stresshormonerna kortisol och beta-endorfin får 

hjärtat att slå snabbare för att pumpa ut blod till musklerna och gör 

kroppen redo för kamp och flykt. Dessa två hormoner försämrar kroppens 

immunförsvar och vid kronisk stress slits kroppen i högre grad. 

Det autonoma nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet strävar 

hela tiden efter att återställa balansen efter en stressful situation. Dessa 

system påverkas av inkommande sinnesintryck, främst hörsel och syn men 

även lukt, smak och känselsinnet. Tolkningen av de olika intrycken sker lika 

mycket på ett medvetet som ett omedvetet plan. 9 

 

4.2  Forskning - Olika typer av stress 

Stress går att definiera i olika kategorier, miljöpåverkad stress, stressorer, 

individuell stress, organismens tillstånd eller en blandning mellan individuell 

och miljöpåverkad stress.  

                                                           
7
 http://www.sodra.com/sv/Massa/Vara-massaprodukter/Kompositmaterial/DuraPulp/ Publicerad 2012-04-03 11:30 

(2013-05-29) 

8
 http://www.sodra.com/sv/Massa/Vara-massaprodukter/Kompositmaterial/DuraPulp/  Publicerad 2012-04-03 11:30 
PDF ”Frågor och svar om Durapulp.” (2013-05-29) 

9
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 52-54. 
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Oavsett om stressen orsakats av ett trauma, eller en livsförändring 

exempelvis arbetslöshet så är sättet vi hanterar stressen på det som blir 

avgörande för hur den kommer påverka oss.10 

Vår personlighet har en betydande roll för hur vi hantera stressade 

situationer, och i vilken grad vi upplever stress. Stressorena som ligger till 

grund för en utlösande stressreaktion är alltifrån fysik, social och psykisk. 

Till de fysiska stressorena räknas buller, höga ljudnivåer, värme och kyla. De 

sociala stressorena berör den kontroll man har över arbetssituationen. Ökade 

krav och lite eller ingen kontroll över arbetet är ett exempel på en social 

stressor. De psykiska stressorena har att göra med det känslomässiga 

engagemanget, empati och den medkänsla man känner för andra människor. 

Det är exempelvis vanligt att kvinnor söker sig till riskyrken som innebär 

ett omsorgsansvar. 11 

 

4.3 Kvinnor och stress  

Kvinnor drabbas i högre grad av fler stressorer än män. Detta kan bero på 

den sociala roll som kvinnan har i samhället, exempelvis omhändertagande 

och vårdande av relationer. I studier kan man även se att kvinnor drabbas 

oftare än män av post-traumatisk stress, de har även en större tendens att 

ta på sig andras problem och göra dem till sina egna. Detta beteende 

grundar sig i att kvinnan blir upplärd tidigt om sin sociala roll i samhället 

och de förväntningar hon bär på sig så som omhändertagande av andra och 

att värna om en trivsam miljö.12 I Sverige är andelen yrkesverksamma 

kvinnor större i jämförelse med andra länder. Kvinnors dubbelarbete kan 

vara en bidragande orsak till att ca två tredjedelar av alla sjukskrivna är 

kvinnor. Könsrollerna innebär att kvinnor känner sig splittrade mellan arbete 

och familjeliv. Det uppstår en konflikt mellan dessa olika roller som kvinnan 

försöker leva upp till och stressen blir ett faktum. Forskning visar att 

empati och att ständigt försöka tillgodose andras behov orsakar stress.13    

    

                                                           
10

 Folkman, Susan (2011)The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. New York: Oxford University Press, Inc 

sid 16-18. 

11
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 57-58. 

12
 Folkman, Susan (2011)The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. New York: Oxford University Press, Inc. 

Sid 63-69. 

13
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 34. 
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4.4 Stress i förskolan, varför är det ett problem? 

Barnens utveckling påverkas i ett komplext mönster av den omgivande 

närmiljön, exempelvis förskolan, hemmiljön och fritidsmiljön. Forskare har 

påvisat hur våra hjärnor formas beroende på omgivande faktorer, stressen 

påverkar alltså både barn och personal negativt som vistas i denna miljö 

dagligen. Förskolan skall vara en plats där barnen inte bara kan kännas sig 

trygga och lugna utan även utvecklas genom att personalen kan se och ta 

vara på varje barns unika förmåga. I en stressad miljö minimeras 

möjligheten till utveckling och stimulans.14  

5.  Introduktion till mindfulness  

Begreppet "mindful" är ett tillstånd som innebär att vara medvetet 

närvarande. Det är den känslan som uppstår när du blir ett med det du 

gör, när det känns som tiden har stannat och du är fullständigt 

uppmärksam på det som pågår. Men det är även ett förhållningssätt till 

livet som innebär att vi observera flödet av tankar, känslor, minnen, 

sinnesförnimmelser utan att döma det vi upplever. Koncentrationsaspekten av 

mindfulness innebär att vi iakttar, det är ett särskilt sätt att rikta 

uppmärksamheten.15  

Vi skapar ett inre lugn, klarsynthet, förståelse, acceptans och kan möta livet 

med en öppen och vänlig inställning. Du ökar din lyhördhet och 

självkännedom och blir mer medveten om dina behov. 

Vi kan vara uppmärksamma på kroppen, sinnesintryck, känslor, tankar, 

sammanhang och perspektiv. Vi får möjlighet att uppmärksamma olika 

invanda vanor, i hur vi kommunicerar, det vi äter, träning etc. 16  

 

5.1  Forskning – Positiva effekter på hjärnan genom medveten närvaro. 

Ledande hjärnforskare har kunnat se att det sker positiva förändringar i 

samband med meditation för medveten närvaro. Den högra främre delen av 

pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, sorg och depression 

har även en del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra 

                                                           
14

 Terjestam, Yvonne. (2010) Mindfulness i skolan: Hälsa och lärande bland barn och unga. Lund: Studentlitteratur. 

Sid 116-117.. 

15
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 38-40. 

16
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 46-51 
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delen styr över positiva känslor som intresse, entusiasm, nyfikenhet, lycka 

och glädje.  

Vid regelbunden träning i mindfulnessmeditation under några månaders tid 

sker en förskjutning av aktivitet från den högra till den vänstra sida, 

exempelvis från stress till lugn.  

Forskare har inte bara kunnat se förändringar på hjärnans funktion utan 

även dess struktur vid meditation. I de områden av pannloberna som är 

aktiva vid uppmärksamhet, avancerat tänkande, planerande sker en 

förtjockning av hjärnbalken hos erfarna meditatörer. Detta gäller även det 

område som integrerar tankar känslor och signalerna från våra sinnen.17 

6. Varför tillämpa mindfulness i förskolan?  

Både personal och barn som utövar mindfulness ökar sitt psykiska 

välbefinnande, blir friskare p.g.a. stärkt immunförsvar, samt hanterar 

konflikter motgångar bättre och får bättre relationer. Genom övningar i 

mindfulness blir det lättare att hitta källan till upplevelsen av lugn och 

balans. Personalen kan tillsammans med barnen tillämpa mindfulness genom 

att utforska, observera och beskriva den omgivande miljön och händelser.18  

7. Design och stressreducering 

Inom rehabiliteringsteknologin designar man med utgångspunkt ifrån 

mänskliga behov, i min designprocess har även jag haft människan i fokus 

och studerat hur vi upplever och undersöker vår omgivande miljö. Jag har 

utgått ifrån människans sinnen och förmåga till medling genom perception. 

Genom att undersöka de mentala processer som är aktiva mellan perception, 

sinnesförnimmelse och respons har jag haft möjlighet att designa för en 

reducerad stressmiljö.19   

7.1 Emotionell design- The three levels of design 

Hur vi upplever en produkt beror på en rad yttre faktorer som bl.a. 

designer, tillverkare och pr byråer ansvarar för, men även inre faktorer som 

kan grundas på tidigare erfarenheter. Designen väcker en känsla hos 

                                                           
17

 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB. Sid 75-84 

18
  Terjestam, Yvonne. (2010) Mindfulness i skolan: Hälsa och lärande bland barn och unga. Lund: Studentlitteratur. 

Sid 124-125. 

19
 P.Nemeth, Chirstopher(2004) Human Factors, Methods for Design, Making systems, Human-Centered. Florida: CRC 

Press LLC. Sid 37-44. 
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brukaren och har lika stor betydelse som innehållet, designen blir 

produkten. Anledningen till att vi köper och fattar tycke för en specifik 

design grundar sig på flera olika nivåer.        

7.2 Visceral Design 

Den designen vi upplever inifrån kallas Visceral Design, det innebär att vi 

tar emot betydelsefulla signaler ifrån vår omgivande miljö. Naturens 

evolutionära process gjorde att blommor upplevs som attraktiva för fåglar 

och bin, på så sätt spred de deras pollen. Attraktionskraften inom naturen 

ger sig ett uttryck på olika sätt, exempelvis så lockas människor av 

blommors behagliga doft, och även frukterna har fått sin smak för att 

attrahera. När vi upplever något som vackert kommer det omdömet direkt 

ifrån vår viscerala nivå. Det går att reflektera över varför vi upplever något 

som vackert och om det finns ett samband mellan de symmetriska, runda, 

släta och behagliga formerna som vi ser i blommor och frukt och vad som 

upplevs som vackert. Vad som är vackert varierar sig även beroende på 

person och kultur, dessutom förändrar sig våra personliga åsikter om vad 

som upplevs som vackert i samband med nya trender. En tidlös design, 

konst och litteratur överlever dessa förändringar. Det går att studera 

visceral design genom att observera människor reaktioner på en specifik 

produkt som ofta följs av ett direkt omdöme. Den starka känslan och 

direkta attraktionskraften som designen skapar gör att människor lägger 

mindre vikt vid vad den har för funktion eller vad den kostar, ett bra 

exempel på detta är produkterna ifrån Apple. Den fysiska känslan, texturen 

och materialet har betydelse, designen ska ge en direkt känslomässig 

dragningskraft. 20  

7.3 Behavioural Design 

Beteendedesign handlar om användning, här har det estetiska mindre 

betydelse. Några komponenter som är viktiga inom beteendedesign är att 

den bör vara användarvänlig, funktionell, lätt att förstå och inge en fysisk 

känsla. Produkten måste fylla sitt syfte i den kontexten den är tänkt att 

användas, exempelvis så bör en potatisskalare kunna skala potatis.   

                                                           
20

 Norman A, Donald.(2004) Emotional Design: Why we love (or hate) everyday thing. New York: Basic Book. Sid 64-

69. 
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Funktion kommer före allt annat, vad produkten kan göra och den funktion 

den kommer att ha. Att studerar människor behov för att hitta en lösning 

för en produkt med en specifik funktion kan vara svårt när det rör sig om 

en helt ny produkt och användningsområde. Det är därför viktigt att studera 

människors beteende när de använder en produkt. Första steget i 

beteendedesign handlar om att få ökad förståelse för hur människor ska 

använda produkten.21  

7.4 Reflective Design 

Reflektiv design handlar om budskapet, meningen bakom, den kulturella 

aspekten eller användningen. Egenskaper i den reflektiva processen handlar 

om på vilket sätt kläder vi bär och saker produkter vi konsumerar skapar 

en mening. Det kan handla om att vi värnar om en specifik image genom 

den klädkod vi bär, eller att kommunicerar våra åsikter eller status genom 

en design. Produkter bär på ett äkta värde som tillfredställer människors 

känslomässiga behov, där spelar vår självimage en stor roll.22     

8. Design genom tanke och beteende 

”Juicy Salif” designad av Philippe Starck är en juice press med denna 

direkta dragningskraft beroende på dess unika utformning. Det går inte 

direkt att se att det är en juicepress, ändå drar den till sig uppmärksamhet 

olikt andra köksutrustningar just för att den väcker ett intresse hos 

åskådaren. Det är ett exempel på en design som går bortom våra 

förväntningar och skapar en omedelbar respons. Designen väcker först 

nyfikenhet, sedan en emotionell respons och förvirrning. Det vassa, nästan 

farliga uttrycket kan även väcka starka känslor.  

En så enkel rutin som att pressa en apelsin blir till en speciell upplevelse. 

Designen som är innovativ, enkel och elegant i sin utformning, skapar en 

uppskattning av dess inre värden. Den originella, eleganta och sofistikerade 

designen talar lika mycket om ägaren som designern. Designen lovar att 

användaren får denna extraordinära känsla varje gång den används och att 

ägaren kan identifiera sig med de inre värden som designen bär, exempelvis 

en högre status. Juicepressen lär möjligtvis inte användaren något nytt men 

                                                           
21

 Norman A, Donald.(2004) Emotional Design: Why we love (or hate) everyday thing.New York:Basic Book. Sid69-71. 

22
 Norman A, Donald.(2004) Emotional Design: Why we love (or hate) everyday thing. New York:Basic Book. Sid83-87. 
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den gör oss medvetna om att en så vanlig aktivitet som att pressa en 

apelsin kan bli till en intressant upplevelse i en vardaglig köksaktivitet. 23  

9. Sinnenärvaro och medveten närvaro 

”Juicy Salif” av Philippe Stark är ett bra exempel på en design som bär på 

inre värden vi kan identifiera oss med. Det är en design som väcker 

intresse och som gör att vi vill undersöka och utforska med våra sinnen. 

Designen väcker medveten närvaro och vi vill genast undersöka och veta 

mer om vad den kan göra. Våra sinnen fungerar som ett fönster mot 

omvärlden, vi tolkar sinnesintrycken med utgångspunkt ifrån tidigare minnen 

och erfarenheter. Vi ser på tillvaron genom ett filter, filtret innefattar våra 

föreställningar, perspektiv och attityder. Det är ett flöde av medvetna 

tankar, kommentarer, utvärderingar, bedömningar och associationer. När vi 

tränar medveten närvaro och utforskar med våra sinnen bryter vi detta 

automatiserade mönster som ger upphov till stress.24  

9.1 Att utforska utan etiketter 

Vid Harvard Medical School beskriver man kortfattat att medveten närvaro 

är ett tillstånd som innebär undersökande i subtila nivåer av perception, att 

observera utan omdömen och att fokusera och rikta uppmärksamheten på 

det som händer vid stunden. Det är viktigt när vi utforskar med våra 

sinnen att vi inte sätter etiketter på det vi upplever, med andra ord inte 

bedömer om det är bra eller dåligt. Undersökandet inom mindfulness 

handlar om att registrera det som upplevs och acceptera, på så sätt ger vi 

utrymme för en unik upplevelse.25 

9.2 Tolkning av sinnesintryck 

Våra sinnen väljer inte ut vad vi ska tolka utan samlar in så mycket 

information de kan genom vårt nervsystem. Sättet vi tolkar våra 

sinnesintryck är individuell och baseras på våra tidigare erfarenheter. Under 

processen du läser denna text kan hundratals sinnesmeddelanden vara 

tillgängliga för din uppmärksamhet, men du kan möjligt bara uppskatta ett 

                                                           
23

 Norman A, Donald.(2004) Emotional Design: Why we love (or hate) everyday thing.New York:Basic Book. Sid112-114 

24
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB.Sid 43-45  

25
 Schenström, Ola. (2007)Minfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Falun: Scandbook AB.Sid 40-41  
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fåtal av dem. Däremot kan du välja att rikta din uppmärksamhet till ett 

nytt stimuli, och det är detta träning i medveten närvaro handlar om.26      

10.  Hanami- ”Att beskåda blommorna”. 

Det finns en ceremoni i Japan som innebär att du beskådar blommor, på 

japanska kallad Hanami. Detta är en gammal tradition som sträcker så långt 

tillbaka som till 1200- talet då poeter påvisats lämna texter som beskriver 

denna ceremoni i Japan. Blomningstiden är kortlivad och varar bara några 

dagar. Enligt tradition samlas japanska familjer och vänner under träden för 

att beskåda blommorna under exempelvis en picknick. Den kortlivade 

körsbärsblomman har en viktig symbolisk betydelse. Den påminner oss om 

att ta vara på det vackra men dock korta och förgängliga livet. Detta är 

vad medveten närvaro handlar om.27  

11.  Resultat 

11.1  Utvärdering av enkäter och intervjuer 

I samband med de enkäterna och intervjuer som gjorts med personalen så 

kunde jag dra slutsatsen att det främst var vilorummet och naturen som 

gav tillfälle till medveten närvaro och avkoppling i arbetet. Jag tog fasta på 

denna information och skissade på olika lösningar för vilorummet, köket och 

utegården. I köket ville jag få in en känsla av att vara ute i naturen och 

skissade på vägginstallationer anpassade för bl.a. växter. Jag tog fram 

idéförslag till en alternativ sittplats vid grillplatsen på utegården eftersom 

det fanns ett behov av detta. I vilorummet utgick jag ifrån rörelsen i en 

barnmobil när jag skissade fram mina produktidéer. Syftet var att 

personalen och barnen skulle kunna betrakta en artefakt liggandes under 

vilan, en artefakt med lugnande effekt som uppmuntrar till observation och 

skapar avkoppling.   

11.2  Körbärsblomning – Återkoppling 

Efter att ha skissat på ett flertal olika lösningar där jag arbetat med både 

rörelse och naturen som en essentiell aspekt för att väcka medveten 

                                                           
26

 Michael W. Passer, Ronald E. Smith (2011). Psychology: the science of mind and behavior. New York: McGraw-Hill. 

Sid 154. 

27
 http://www.japantimes.co.jp/life/2012/03/25/general/sakura-soul-of-japan/ Publicerad 2012-03-25 (2013-05-29) 
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närvaro saknades ändå något som lyfte fram de viktiga kärnvärden som jag 

ville förmedla i min design. Jag funderade på om jag på något sätt kunde 

få med den kulturella återkopplingen som ”Hanami” innebär i min design. 

Idén att betrakta körbärsblommorna, att observera och uppmärksamma 

naturen var något som beskrev kärnan i mindfulness. Att fira 

körsbärsblomningen är en ceremoni som blivit allmänt känd i Sverige genom 

körbärsblommans dag och det är lika många svenskar som Japaner som 

förundras över denna blomningsprocess när de exempelvis promenerar i 

allén vid kungsträdgården i Stockholm. Körsbärsträden med sina rosa 

blommor omsluter de förbipasserande som ett mjukt moln av blommor.     

11.3  En tolkning av körsbärsblomningen  

Istället för att försöka återskapa naturen genom en artefakt ville jag nu att 

artefakten skulle användas med avsikt att uppmuntra till medveten närvaro 

genom att illustrera det vi ser i naturen. Jag tog inspiration ifrån 

körbärsträden i kungsträdgården i Stockholm och på det sätt blommorna 

lägger sig som ett moln över förbipasserande.  

11.4 Origami – Medveten närvaro. 

Vikning av papper spred sig i Japan under 1700 talet. Innan dess var 

origami ett hantverk som först vid 1500 talet, då massproducerat papper 

blev billigare och mer tillgängligt, fick människor att öppna upp ögonen för 

nya möjligheterna med tekniken. Origami används idag av ingenjörer, som 

har löst komplexa problem genom tekniken. Terapeuter använder tekniken i 

rehabiliteringssyfte för skadade muskler och det är vanligt att man 

använder metoden som meditation och för att träna koncentration.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ashley Wood.(2009) The origami bible. The complete  guide to paper-folding projects and techniques. Quarto 

publishing plc. Sid 7 
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12.  Analys 

 

12.1 Armaturen ”SAKURA”.  

 

Idén till ljusarmaturen ”SAKURA” föddes ur en lång process där mycket av 

inspirationen är tagen ifrån den Japanska kulturen. 

Bland annat ”Hanami” och det budskap som denna ceremoni förmedla.  

Sakura som betyder Japanskt körsbär är grunden till konceptet och blev 

namnet på armaturen. 

Men det var inte bara körsbärsblomningen som inspirerade mig, utan även 

papperets egenskaper och den Japanska papperstekniken origami.  

Ljusarmaturen ”SAKURA” väcker dina sinnen till liv genom att sprida ett 

behagligt ljus i rummet och skapa intressanta skuggeffekter i taket. Den har 

ett pedagogiskt syfte där min målgrupp som påpekat vikten av att även 

barnen skall förstå vad armaturen föreställer och hur den skall brukas.  

Detta var en av anledningarna till att stommen av armaturen blev en lite 

kantigare tolkning av körsbärsträdets grenverk. Modulerna behöll samma 

geometriska form och fick därför ett mer subtilare uttryck av 

körbärsblommorna.   

 

12.2 Framtagning av moduler och grenverk 

 

Allt började med ett studerande av körbärsblomman och dess uppbyggnad. 

Jag funderade över om jag kunde använda mig av formen från 

körsbärsbladet och började därför studera bladet och dess struktur. Min 

första tanke var att göra ett modulsystem i taket som skulle fungera som 

en blomspaljé med tillhörande amplar. Men eftersom jag inte kunde få ett 

bra svar ifrån Södra på hur tålig varmpressad Durapulp är mot väta valde 

jag att lämna den idén och övergå till att arbeta med ljus.  

Jag klippte ut små runda blad som sedan utvecklades till en geometrisk 

oktogon med åtta kanter. Jag satte 

ihop dessa i olika ensembler och 

upptäckte att dessa inte var lika 

lätta att modelera, utan de 

utlämnade alltid ett oanvändbart 

utrymme. När jag däremot valde att experimentera med en hexagon, 

upptäckte jag att de i samma sammanställning följde varandra likt naturens 
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perfektion. Bikupan som är uppbyggd likt ett hexagonmönster förstärkte 

denna insikt som fick mig att fundera över vad för kunskap i naturen som 

redan finns att hämta.  

Jag började därför vika 

pappersmodeller för att 

skapa mer volym.  

Jag funderade över om det 

även fanns geometriska 

kroppar, liknande en 

hexagon?        

Det var här jag kom i 

kontakt med det som ligger 

till grunden för min 

ljusarmaturs skärmar, 

ikosaeder. Ikosaeder är en 

platonsk kropp med tjugo 

liksidiga trianglar. 

Sett framifrån har den ett 

hexagonmönster som jag föreställde mig skulle passa i 

ett hexagonalt grenverk. Jag ritade därför upp ett 

hexagonmönster som jag senare vidareutvecklade till ett 

grenverk och föreställde mig hur de platonska kropparna 

kunde sättas ihop likt bilden ovan. Jag skissade på två 

olika grenverk som skulle överlappa varandra för att 

skapa volym och önskad skuggeffekt.  

Men det jag senare upptäckte var att hexagonmönstret i den platonska 

kroppen ikosaeder inte var horisontellt och stämde inte överens med det 

plana hexagon grenverk jag tidigare skapat. Detta blev en anledning till att 

jag fick lämna idén om ett hexagon grenverk och istället vidare utveckla 

den platonska kroppen, Ikosaeder. 

Efter mycket experimenterade med formen av ikosaedern kom jag till slut 

fram till att om jag lätt tryckte in ena sidan av kroppen så fick jag istället 

fram formen av en pentagon. Pentagonen bildade automatiskt ett center 

med fem lika stora trianglar. När jag jämförde den med körbärsblomman 

såg jag att den bestod av 5 blad vilket var ett steg i rätt riktning. Jag 

hade så långt fått fram en subtil tolkning av körbärsblomman. Jag 
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funderade på om detta var tillräckligt eller om jag kunde applicera en 

textur invändigt som kunde förtydliga körbärsbladets struktur.  

Det återstod lite mer arbete innan jag hade slutresultatet för ljusskärmarna.  

Efter att ha applicerat ett mönster på modulen jämförde jag dem och kom 

fram till att det gav ett mer renare och avskalat uttryck utan mönster. 

 

Jag testade modulerna med en 40W LED för att se vad det gav för 

skuggeffekt och hur uttrycket 

ändrades beroende på avstånd. 

   

Grenverket hade sin start i det 

hexagonmönster ni sett på 

förgående sida men på grund 

av att passformen inte stämde skissade jag fram nya alternativ som ni ser 

nedan. Den sista bilden visar den V-form jag valde att arbeta vidare med. 

Jag placerade 

ut de olika 

modulerna vid 

detta grenverk 

och testade mig 

fram tills jag hittade det uttryck som harmoniserade bäst.  

 

Det blev att jag arbetade vidare med den första bilden från vänster som ni 

ser nedan. Men tanken var att grenverket inte skulle ligga plant som ni ser 

på bilden utan i 

olika nivåer för 

att få mer volym 

och skapa den 

önskade 

skuggeffekten som körsbärsträdet ger i verkligheten.  
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Jag tyckte att det kantiga grenverket harmoniserade bra med de 

geometriska modulerna, men grenverket var i det här skedet för skört för 

att hålla upp 16 modulkroppar.  

Efter en kort avstämning med min målgrupp fick jag rådet att ta fram en 

mer tydligare tolkning av körsbärsträdets grenverk. Jag valde därför att 

återgå till en tidigare skiss som inspirerats ifrån grenverket med ett 

nätliknande uttryck. Jag behöll den kantiga V-formen men nu fick stommen 

en bredare del ”gren” som bas och som spred ut sig i mindre grenar där 

modulerna kunde monteras fast.    

För att lättare kunna experimentera med olika avstånd och få fram ett 

önskvärt uttryck och skuggeffekt valde jag att 

använda mig av formbart kycklingnät.  

Jag klippte ut en mall av ett grenverk i papper 

och fäste denna på nätet för att sedan placera 

ut de olika modulerna. När jag hittat ett 

önskvärt asymmetriskt mönster, fixerade jag fast 

dem. Därefter böjde jag till nätet med en vinkel på 45 grader och med 15 

cm höjd tills det bildat tre olika nivåer som lätt överlappade varandra. När 

jag var helt nöjd med formen så klippte jag ut grenverket och stabiliserade 

denna med kartong, trä och pappersark. Därefter valde jag att testa med en 

40W LED för att se vart ljuskällan behöver vara placerad för att uppnå den 

önskade skuggeffekten.  

Min första tanke var att man kunde montera fast en LED platta ovanpå en 

av de större modulerna för att sedan rikta det ljuset uppåt. På detta sätt 

kunde jag gömma ljuskällan och undvika bländning men problemet var att 

denna skulle behöva hänga väldigt lågt ner för att skapa den önskade 

skuggeffekten och eventuellt förstöra hela uttrycket.  

Nästa alternativ var att ha en separat LED som monteras i det nedersta 

grenverket. Men förutsättningen för detta var att grenverket skulle fortsätta 

ner längs med väggen för att ge möjlighet att belysa modulerna underifrån.   
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Jag såg då möjligheten med denna lösning och valde att förtydliga min idé 

med en rendering. Ni ser resultatet av grenverket för armaturen nedan.      

12.3 Sinnenärvaro – Taktil  

  

Det något oväntade materialet väcker intresse och uppmuntrar till att 

beröra. Den skapar inte bara en taktil känsla utan den stimulerar även 

genom det visuella. Genom varmpressning aktiveras PLA i DuraPulp, den 

hårda ytan som skapas upplevs samtidigt mjukt och lent. Armaturens 

kantiga former blir en intressant kontrast till det mjuka lena materialet 

som uppmuntrar till att utforskas.     

 

13. Tillverkning av modulerna 

 

Modulerna har sin utgångspunkt från ett ark som 

stansats ut och gjuts hel för att sedan formpressas 

tillsammans i olika stora ensembler. Modulerna är 

ihåliga, med en tjocklek på 2 mm, och även 2 mm i 

längst ner i ytterkanten som behövs till den skarv som 

uppkommer när de formpressas ihop. Modulerna kommer dessutom i tre 

olika storlekar. Den minsta storleken är 4 cm hög och 5 cm bred. 

Underdelen är 4,5cm bred och vid. Mellan storleken är 6 cm hög och 7 cm 

bred. Underdelen är 6,5 cm bred och vid. Den största storleken är 8cm hög 

och 9 cm bred. Underdelen är 8,5 cm bred och vid.  

 

13.1 Tillverkning av stommen 

Ljusarmaturens stomme består av gjuten och varmpressad Durapulp för att 

få en god styrka och för att fortfarande behålla en lätt vikt. Stommen som 
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liknar ett grenverk är 160cm lång och 

den bredaste delen är ca 110cm med 

moduler och 85cm utan. Stommen 

smalnar sedan av till 1cm längst fram 

och vid sista skarven längst fram är en 

stålvajer som redan är fäst i armaturen 

med tillhörande fäste för att kunna monteras i taket. Detta är för att göra 

upphängningen mer stabil då armaturen är 160cm lång och kommer få en 

viss tyngd med moduler och kablar. Elkablarna gjuts in i den ihåliga 

stommen, där små LED på 1W med dimmer dras ner genom gjutna 

papperstuber för att belysa de olika modulerna inuti.   

13.2 Montering 

Armaturen som tillverkats i flera olika delar, monteras ihop av brukaren. De 

geometriska lampskärmarna kommer med ett aluminiumfäste och skruvas 

fast på änden av varje tub och som sedan skruvas fast på stommen. 

Modulerna som kommer i olika ensembler blir lampskärmar som 

representerar blombuketterna i körsbärsträdet och går att plocka av och 

ersättas med andra vikta pappersmodeller som görs i förskolan. Därefter 

monteras armaturen mot väggen i önskad höjd, och stabiliseras genom en 

stålvajer som fästs i taket. Modulerna är lätta och stapelbara, vilket minskar 

ytan vid transport. Armaturen är tillverkad på ett sätt så att den ska vara 

lätt att montera ihop. 

 

13.3 Färg  

 

Färgvalet av armaturen är vit då jag ville behålla känslan av ett transperent 

pappersark, samt uppnå en varmvit ljusspridning genom arket. Det blir ett 

enkelt och avskalat uttryck.  

Om brukaren väljer att plocka ner modulerna och istället använda sig av 

egna vikta pappersmodeller kan de själva styra färgvalet. 
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14. Skissprocessen fram till slutprodukt.  

 

Skissprocessen har varit något 

komplex då jag i ett sent 

stadium var tvungen att 

förtydliga min målgrupp för att 

få ett lättare grepp om min 

frågeställning.  

Det var först då projektet fick en 

ny start och det började kläckas 

många nya idéer. Grundkonceptet 

var körsbärsblomningen och för 

att lättare förstå hur jag skulle 

gå vidare var jag tvungen att 

först studera vad vi i Sverige har 

för relation till 

körsbärsblomningen.  

Jag valde att följa 

blomningsprocessen i 

kungsträdgården i Stockholm och 

noggrant observera förändringarna 

från knopp till blomma.  

Det var här många nya idéer 

började växa fram, bara genom 

att observera förbipasserande. 

Även om de flesta fascinerades av 

blommorna så bidrog skuggeffekt 

på marken lika mycket till 

helhetsintrycket.  

Ljusarmaturen jag tagit fram speglar det vi ser i naturen och vid 

körsbärsblomningen. Designen uppmuntrar till medveten närvaro genom att 

observeras, främst underifrån och även på det sätt användaren kan reglera 

ljuset och skapa ett helt nytt uttryck. Syftet är att skapa en transformation 

i rumslig kontext genom det sätt brukaren väljer att reglera de två olika 

ljuskällorna och styrkan. Ljusarmaturen har två olika ljuskällor, en LED på 

40W som fungerar som en spotlight, monterad i den nedersta delen av 

stommen mot väggen. Denna LED går att dimma precis som de 16 små LED 
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som är inkapslade i varje modul, och de väljer om de vill använda båda 

ljuskällorna samtidigt eller bara den ena.  

Bilden till vänster visar hur armaturen ser ut när den är helt släckt 

medans den högra visar när spotlighten är tänd.  

Bilden nedan visar när båda ljuskällorna är tända.                     
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Min målgrupp och barnen uppmuntras till att observera skuggeffekten i 

taket, detta kan exempelvis ske innan vilan och de har då möjlighet till 

några minuters kontemplation genom att betrakta de blomliknande 

skuggorna i taket.  

15. Diskussion och reflektion 

Projektidén var att se om en design kunde bidra till stressreducering och 

medveten närvaro i förskolan, för kvinnor i åldern 30-60 år. Detta har jag 

undersökt genom den litteratur jag tagit del av samt de enkäter jag skickat 

ut och intervjuer jag genomför med min målgrupp som beskrivit vad som 

lindrar deras stress i arbetet. En majoritet har då poängterat att vila och 

natur har en stressreducerande inverkan på dem.  

Med denna vetskap kan jag styrka den riktning jag tagit i projektet att 

arbeta med en ljusarmatur som inspirerats av körsbärsblomningen. På det 

sätt solljuset i verkligheten skapar skuggeffekter när ljusets sprids genom 

trädets grenar och blommor, har ljusarmaturen ”SAKURA” som avsikt att 

förmedla ett liknande uttryck. Jag har även ställt frågan hur en design kan 

bidra till medveten närvaro i användarens dagliga arbetsrutiner? Designen 

som tillslut blev en ljusarmatur, med en primär och sekundär ljuskälla ger 

min målgrupp möjligheten att reglera styrkan och skapa en rad olika 

skuggeffekter i taket. Ljusarmaturen skapar ett behagligt varmt och vitt ljus 

i rumslig kontext, samtidigt som den sekundärt fungera till viss del 

ljuddämpande. Även om jag valt att arbeta med vilorummet så kan jag se 

att armaturen även kan appliceras i olika miljöer.     

Processen har varit lång och det var först mot slutet som jag beslutade att 

arbeta med ljus. Jag har under projektets gång varit tvungen att förtydliga 

min målgrupp ytterligare, vilket gav möjlighet till en nystart. Den breda 

målgruppen jag tidigare haft hade bidragit till att arbetet blivit något 

splittrat i starten fast med tillräckligt mycket research, fallstudier och 

experimenterande har jag haft tillräckligt med material för att kunna arbeta 

vidare med samma ämnesområde.    

Tack vare god handledning av Louise Häggberg lyckades jag få en bra 

guidning för att komma på rätt spår igen med mitt projekt.  

Efter detta projekt förstår jag vikten av att ha en tydlig målgrupp och 

riktlinjer. Det är viktigt att veta vem man designa för och varför, samt 

vilka begränsningar man har.  
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Jag designade för förskolan och min målgrupp var kvinnliga förskolelärare i 

30-60 års ålder. Det var inte bara min målgrupp jag behövde ta hänsyn till 

utan även barnen, eftersom ljusarmaturen har som avsikt att hänga i 

förskolan.  

Barnen ska inte kunna skada sig på den, den får inte blända och måste 

även ha ett pedagogiskt syfte som jag tidigare diskuterat med min 

målgrupp. Allt som exempelvis hänger i luften skall gå att tolka och förstå 

för barnen, exempelvis en himmel med stjärnor är något som barn kan se 

underifrån. Det var ett plus om armaturen hade mer än en funktion så att 

den kunde brukas på flera sätt. Därför beslutade jag mig för att modulerna 

skulle vara avtagbara för att sedan ersättas med egna vikta och enklare 

pappersmodeller som barn och personal kunde göra tillsammans i förskolan. 

Syftet med projektet var att min målgrupp skulle minska sin stress och bli 

mer medvetet närvarande i arbetet. Jag anser att ljusarmaturen ”SAKURA” 

bidrar till detta genom en ljussättning som stimulerar min målgrupps sinnen 

och på så vis uppmuntrar till medveten närvaro i deras dagliga arbete.  

 

Min målgrupp har fått se slutresultatet och anser att ljusarmaturen kanske 

skulle bli lite för dyr att köpa in men att den var spännande och något 

som både dem som personal och även barnen kunde uppskatta. De tyckte 

det var ett plus att armaturen kunde monteras högt upp mot väggen då 

den var utom räckhåll för barnen. Det var en fördel att det fanns två 

ljuskällor och att ljusstyrkan gick att reglera då de mitt på dagen var i 

mindre behov av ljus. Skuggeffekterna i taket tyckte de var en spännande 

effekt och kan tänka sig att barnen skulle tycka det var roligt att även få 

hänga upp egna vikta pappersmodeller och observera dessa och den 

skuggeffekten som de skapar.  

Om denna ljusarmatur kommer bidra till minskad stress och uppmuntra till 

medveten närvaro för den kvinnliga personalen i förskolan återstod att se 

då de inte fått möjlighet att uppleva armaturen i verkligheten med ljus. Men 

det finns potential och idén om att observera skuggeffekter i taket innan 

vilan var något som de tror skulle förhöja vilorummets och skapa stämning. 

Personalen kan tillsammans med barnen tillämpa mindfulness genom 

ljusarmaturen som uppmuntrar till att utforska, observera och beskriva 

skuggeffekten och förändringar. Det blir lättare for dem att uppleva lugn 

och balans som är ett resultat av medveten närvaro.  
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Det jag anser viktigt att vidareutveckla i min design är den fysiska formen 

av armaturen med moduler och ljussättning. Jag behöver experimentera mer 

med formen och ljuset för att se hur den faktiskt kommer att upplevas för 

min målgrupp i verkligheten för att förhöja dess effekt.  

Jag hade även behövt vidareutveckla min research om både 

tillverkningsmetoder och materialet för att förstå vad som bäst lämpar sig 

för denna design. Kanske det då visar sig att Durapulp inte är det bäst 

lämpade materialet för denna design, men jag tror att det i nuläget är en 

kostnadsfråga.  

Jag anser att under de något komplicerade omständigheter jag har haft 

under projektets gång det senaste året, utan bidrag och med den en 

minimal budget ändå har lyckats få fram ett bra slutresultat som besvarat 

min frågeställning och även har potential att appliceras i olika miljöer.    

 

16. Framtida studier 

Jag uppmuntrar andra designers att våga undersöka liknande områden och 

de emotionella aspekterna av design. Varför reagerar vi med stress i kontakt 

med olika objekt och hur kan design istället beröra oss positivt på ett 

emotionellt plan? Hur kan vi i framtiden designa för ett friskare samhälle?    
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