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Abstrakt 
Denna uppsatts inleds med en undersökning av problematiken som uppstått i västvärldens prestat-
ionssamhälle. Jag har försökt att hitta svar på hur arbetet kan ha blivit något som tycks ta över fler 
och fler människors liv, trots att vi i västvärlden har det bättre materiellt ställt än någonsin tidigare, 
om vi blir lyckliga av att arbeta så mycket och om inte, kan man göra en förändring? Syftet var att 
på ett experimenterande och utforskande sett undersöka hur man skulle kunna underlätta för männi-
skor att separera arbete och fritid och skapa en artefakt som hjälper en att “kliva ur” sitt yrkesmäss-
iga jag och “kliva in” i sitt fritidsjag efter arbetsdagens slut. Detta gjordes genom olika designpro-
cesser. 
 
Resultatet blev hallstolen “Lose it”, en symbol och påminnelse för vikten av att ta sig tid att vila och 
släppa tankar på arbete. “Lose it” är inspirerad av en hopknycklad post-it lapp för att symbolisera 
känslan av att släppa på kontrollen, knyckla ihop “att göra” listorna och ta ledigt från arbetets alla 
måsten. 
 
Nyckelord 
Stol, arbete, fritid, stress, kommunikation.  
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Inledning 

   
  
Bakgrund 
  
Under senaste tiden har jag haft en återkommande känsla av att jag tillsammans 
med människor omkring mig jagar efter något. Tanken har återkommit till mig 
gång på gång utan att jag har kunnat sätta ord på detta något som tycks ligga som 
en osynlig, åtråvärd mantel över samhällen, som får oss att springa fortare och 
fortare utan att någon egentligen tycks veta hur långt det är kvar till mållinjen, om 
det ens finns någon? 
Under förra året avslutade flera av mina vänner och syskon sina utbildningar och 
kom ut i arbetslivet. Sakta men säkert var det som om många av dem slukats av 
jorden. De tycktes jobba dygnet runt och hade sällan tid till så mycket som ett 
telefonsamtal. Jag fick en känsla av att de plötsligt sprang fortare än någonsin 
tidigare. Vi tycks leva i ett prestationssamhälle där arbete och karriär upptar en allt 
större del av vår tid och våra tankar. Jag har fått en uppfattning om att gränsen 
mellan arbete och fritid på senare år suddats ut mer och mer. Traditionella åtta till 
fem jobb blir färre och nya sätt att arbeta har växt fram där man går hem när 
uppgiften är slutförd oavsett arbetstider. Genom samhällets utveckling ställs det 
högre krav och kunskapsnivåer på arbetsplatser. Många har höga yrkesmässiga 
krav på sig själva och strävar efter att klättra på karriärstegen. Traditionellt 
kroppsarbete har minskat och många yrken ställer stora krav på personligt 
engagemang. Detta tycks leda till att många människor har svårt att koppla bort 
sitt arbete på fritiden, de känner stress och får en minskad kvalitet av sin lediga tid. 
Hur kan arbetet ha blivit något som tycks ta över fler och fler människors liv, 
trotts att vi i västvärlden har det bättre materiellt ställt än någonsin tidigare? Är 
det lönen som ska ge oss materiell lycka som driver oss eller finns det något annat 
som kan ligga bakom att vi lägger ner så mycket av vår tid på arbete? Blir vi 
lyckliga av det och om inte hur kan man göra en förändring? 
 
Projektidé 
 
Jag vill i mitt examensarbete undersöka hur man kan underlätta för människor att 
separera arbete och fritid. På vilket sätt kan man få ut mer vila och nöje av sin 
fritid och därmed även energi för sitt arbete? Kan man skapa en artefakt som får 
en att ”kliva ur” sitt yrkesmässiga jag och ”kliva in” i sitt vardagliga jag efter 
arbetsdagens slut? Målsättningen är att projektet ska resultera i en möbel för 
hemmet som på något sätt underlättar för människor att släppa tankarna på arbete. 
Eftersom problemet jag undersöker är komplext är inte avsikten med möbeln att 
den ska lösa problemet i sig utan kanske snarare vara en tankeställare som kan få 
människor att stanna upp, reflektera och kanske själva inse på vilket sätt arbetet 
påverkar deras fritid. 
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Syfte 
 
Med examensarbetet vill jag lyfta fram och ifrågasätta västvärdens konsumtions- 
och prestationssamhälle. Jag vill genom min möbel försöka belysa vikten av att 
skapa balans mellan arbete och vila. Till viss del ville jag utgå från en 
problemfrågeställning som kanske inte direkt kan lösas genom att göra något 
konkret eftersom jag vill utforska hur man kan formge med upplevelse som en 
funktion. Under mina tidigare projekt har jag fokuserat väldigt mycket på att lära 
mig grundläggande design metoder och kanske fastnat för mycket i funktionalitets 
tankar. Jag tycker det har resulterat i ganska slätstrukna objekt. Det tar tid att hitta 
ett sätt att formge som känns personligt och nu när jag känner mig mer trygg i hur 
själva designarbetet går till skulle jag vilja jobba med att hitta ett mer personligt 
uttryckssätt. Jag vill under det här projektet våga vara friare och mer 
experimentell i hur jag arbetar, ta risker, vara nyfiken, ha roligt och sätta 
upplevelse mer i fokus snarare än funktionalitet. 
 
Tillvägagångssätt 
 
Först ska jag undersöka problemet genom att läsa böckerna ”Välfärd utan tillväxt” 
av Tim Jackson, och ”Prekariatet, den nya farliga klassen” av Guy Standing. 
Efter att ha läst böckerna hoppas jag på att ha fått en bild av vilken grupp 
människor som skulle kunna ha extra benägenhet att inte kunna släppa tankar på 
arbetet. Därefter gör jag intervjuer med denna grupp och kommer även att 
dokumentera hur deras fritid spenderas i hemmet genom fotografering. Jag 
kommer också undersöka problemet genom internet och försöka få en uppfattning 
om hur människor tänker kring arbete och fritid i största allmänhet. Jag kommer 
även att intervjua en psykolog om ämnet. Jag vill också undersöka hur man kan 
arbeta med experimentell design eller konst för att kanske få inspiration till hur 
man kan väcka nyfikenhet eller tankar genom ett föremål eftersom jag främst vill 
jobba mot en upplevelse genom möbeln. Efter att jag har skaffat mig tillräckligt 
med information och bildat mig en uppfattning kring problemet kommer jag att 
idégenerera och välja ut ett koncept som jag arbetar vidare med genom skisser, 
modeller och andra design metoder som ifrågasätter olika beslut genom design 
processen. Jag kommer utveckla min produkt mot design studion 
”Very Very Gold” som drivs av Farvash Razavi och Michel Bussien. I 
formgivningen kommer jag sträva mot en estetik som skulle kunna passa in i 
deras produktsortiment och jag vill ta inspiration av deras experimentella metoder 
i arbetsprocessen.       
 
Avgränsningar 
Eftersom problemet med att separera arbete och fritid kan drabba i stort sätt vem 
som helst kommer jag försöka urskilja en speciell grupp människor som skulle 
kunna vara extra benägna till detta problem och sedan utveckla produkten mot 
dem som användare.      

  

 

 

 



5 
 

 
 

Research 

   

Det finns många olika anledningar till varför människor i dagens samhälle lägger 
en stor del av sitt liv på jobb. Vissa människor har förmånen att arbetar med något 
som är lika mycket ett fritidsintresse som ett yrke och lider därför inte av att 
arbete och fritid flyter ihop. Men det finns också en stor grupp människor som har 
svårt att separera sin fritid från arbetet och som upplever det som något negativt. 
Kanske kan anledningarna skilja mellan yrkesgrupper? Kanske kan det handla om 
olika karaktärsdrag? Kanske kan det bero på normer och ideal? 
  
Måste vi jobba – rätten till lättja 
 
Med dagens tekniska framsteg skulle man kunna tro att vårat arbete minskat 
genom åren. Istället arbetar vi fler timmar idag än någonsin tidigare, med 
undantag för en period under industrialismens hårdaste dagar. Produktions 
effektiviteten är högre än någonsin och tillväxten ökar. Det en person producerar 
idag krävdes ungefär tjugo personer under 1800 talet. Så varför arbetar vi så 
mycket?1 
 
Sociologen Roland Paulson vid Uppsala universitet menar att svaret är ideologiskt. 
Att arbeta ses som en god egenskap, något hedersfullt och 2000 talets ideal har 
växt fram i den driftige entreprenören. Dock visar undersökningar att bara 25 
procent känner att arbetet ger dem hög tillfredsställelse. Paulson säger att vi 
främst jobbar för att få lön. När man bett människor att ranka vad som är viktigast 
hamnade familj, vänner och fritidsintressen högre än jobbet.2 
Trotts dagens föreställning om arbete har det en gång i tiden förts en motsatt 
diskussion. På 1800 talet sågs arbetet inte som något fint, snarare som en plåga. 
Det fina folket arbetade inte. Denna tanke skrev den socialistiske författaren och 
politiska aktivisten Paul Lafargne om i ”Rätten till lättja”, i vilken han kritiserar 
arbetarrörelsen för att vilja utvidga lönearbetet istället för att avskaffa eller 
åtminstone begränsa det. Idag har detta synsätt i princip vänts till sin motsatts.3 
I SvD Kultur från 2004, diskuteras också västvärldens arbetsfrämjande 
föreställningar. Där tas frågan upp om vi i dagens samhälle har tappat förmågan 
till lathet? Den västerländska kulturen har länge präglats av att främja arbete och 
av en föreställning att arbete är det självklara och ”naturliga tillståndet” för 
människan.4    
Låt oss säga att vi bara arbetade hälften av den tid som vi gör idag, vad skulle vi 
göra med tiden? Paulson jämför två samhällsgrupper som inte behöver arbeta, 
nämligen barn och pensionärer. Många som går i pension berättar att de till en 
början varit tufft att anpassa sig eftersom man ofta blivit van vid att sätta sin egen 
vilja åt sidan, följa en extern makt och uppsatta mönster av förpliktelser. Paulson 
menar att det kan vara svårt att hitta tillbaka till den där spontaniteten igen. Barn 

                                                 
1 Udovic, Ana ,intervju; Roland Paulsen i ”Varför jobba?” , Modern Psykologi, 28-02-13 
2 ibid 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4tten_till_l%C3%A4ttja , uppdaterad: 10-07-13 
4 Eskilsson, Lena  (2004) ”Konsten att göra ingenting”, SvD, 26-09-04 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rätten_till_lättja
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däremot är ofta bra på att följa sin spontanitet och hitta lusten i nuet. Om vi hade 
mer fritid spekulerar Paulson kring att vi kanske skulle ägna mer tid åt  
konstnärligt skapande och att det skulle öppna upp en stor kreativ potential. 
 

 
I hans bok Arbetssamhället, hur arbetet överlevde teknologin, framkommer det att 
4 till 5 timmars arbetsdagar skulle räcka för att producera allt som samhället 
behöver och för att välståndet ska bestå. 5 Man kan då fråga sig vad välstånd 
egentligen betyder för oss i dagens samhälle? 

 

Välstånd utan tillväxt 
 
Boken Välfärd utan tillväxt, så skapar vi ett hållbart samhälle, av Tim Jackson, 
vill besvara frågan; Hur kan välstånd se ut i en ändlig värld med begränsade 
resurser och en befolkning som inom några årtionden väntas överstiga 9 miljarder? 
Hur vi ska lösa frågan om en ekologisk hållbar välfärd rymmer många intressanta 
områden men för att hålla mig till mitt ämne har jag plockat ut delar ur boken som 
skulle kunna kopplas till frågan hur vi kan skilja arbetet från vår fritid. Genom att 
få en bredare bild av arbetssamhällets uppbyggnad och därigenom se sig själv från 
ett större perspektiv tror jag man lättare kan börja reflektera över varför man lever 
på ett visst sätt och därigenom kanske komma fram till varför jobbet har kommit 
att bli en sådan stor del av våra liv. 
 
Ofta beräknar man välstånd i ekonomiska uttryck. Man ser det som att välstånd 
uppnås genom kontinuerlig ekonomisk tillväxt. Dom allmänt rådande 
uppfattningarna är att högre inkomster ger ökade valmöjligheter, rikare liv och 
förbättrad livskvalitet. Jackson menar att det finns anledningar att ifrågasätta att 
en stigande BNP per capita skulle vara lika med stigande välstånd. Dock 
poängterar Jackson att man måste ta hänsyn till att många människor i världen 
lever på mindre än en dollar om dagen. I de rika länderna däremot, är de 
grundläggande behoven i stort sätt tillfredsställda. Hur kan det då komma sig att 
vi har ett överflöd av prylar men ändå tycks jaga efter mer?6   
 
Självklart behöver alla människor grundläggande materiella resurser som mat, 
vatten och tak över huvudet för att må bra men sedan långt tillbaka har det blivit 
tydligt att det behövs någonting mer för att känna tillfredsställelse. Välstånd 
handlar inte bara om det materiella utan det rymmer även sociala och 
psykologiska betydelser. Kanske är det just därför vi i allt större utsträckning 
använder varor på ett socialt och psykologiskt sätt snarare än rent materiellt.7 
Visserligen går våra inkomster i allt större utsträckning till fritid, umgänge och 
upplevelse men ändå har detta inte minskat lusten för materiell konsumtion. 
Jackson menar att konsumtionsforskning och antropologi stöder en teori om att 
svaret ligger i att vi tillskriver våra materiella ting sociala och psykologiska 
innebörder.8 Våra saker fungerar med andra ord som ett slags symbolspråk som vi 
använder för att kommunicera med varandra. Genom tingen kommunicerar vi om 
familj, vänskap, känsla av tillhörighet, gemenskap, identitet, social status, mål och 
mening med livet. Tingen har blivit en del av den sociala världen där de ofta ses 

                                                 
5   Udovic, Ana ,intervju; Roland Paulsen i ”Varför jobba?” , Modern Psykologi, 28-02-13 
6   Jackson, Tim ”Välfärd utan tillväxt, så skapar vi ett hållbart samhälle” Ordfront förlag 2009, sid 22,23 
7   ibid sid 54,55.   
8   Ibid sid 65. 
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som ett mått på personlig och samhällelig framgång. Vissa uttrycker det som att 
det moderna samhället utforskar djupa existentiella frågor genom varornas 
symbolspråk. 

 
 

Nymodigheter ger en slags variation och spänning genom att de gör det möjligt 
för oss att utforska våra drömmar, strävanden efter det idealiska livet och fly från 
verkligheten. Kanske inte undra på att människor betraktar inkomsten som en av 
de viktigaste faktorerna för välmående menar Jackson.9 

   

Trotts detta visar undersökningar på att människors livstillfredsställelse i stort 
förblivit oförändrad i de mest utvecklade i länderna trotts en avsevärd tillväxt. 
Realinkomsten per capita har tredubblats i USA sedan 1950, men andelen 
människor som anser sig lyckliga har knappt ökat alls. 10   Våra sociala och 
psykologiska behov tillfredsställs tydligt inte bäst genom det materiella. Om 
konsumtionen inte gör oss lyckligare vad kan det då finnas för andra anledningar 
till att vi jobbar så mycket? 
 
Lycka ur olika synvinklar 
 
I tidningen ”The Times” 2008, skriver Ben Okri, ”Vi måste återskänka samhället 
en djupare känsla för livets mening. Att så många lever olyckliga borde säga oss 
att enbart framgång inte är nog. Materiell framgång har fört oss till en märklig 
andlig och moralisk bankrutt”11 
 
Filosofen Kate Soper menar att det finns en stigande längtan efter alternativa 
källor till tillfredsställelse som ligger utanför det materiella. Hon beskriver hur en 
besvikelse över det moderna livet börjat breda ut sig. Människor längtar efter mer 
mänsklig samverkan, är trötta på arbets- och utgiftscykeln, det moderna livets 
virrvarr och slöseri menar hon.12 
En del statistik stödjer det psykologen Tim Kasser har belyst, vilket är att 
materialistiska värderingar som popularitet, image och ekonomisk framgång står 
psykologiskt i motsatts till ”inre” världen som självacceptans, tillhörighet och en 
känsla av gemenskap med samhället. Det senare är vad som bidrar till vårt 
välmående. Detta tyder på att folk skulle vara lyckligare om deras mål gällde 
familj och lokalsamhället.13 
Det finns människor som accepterar en lägre inkomst för att kunna uppnå dessa 
mål och ägnar sin tid till mindre materialistiska sysslor så som trädgårdsskötsel, 
böcker och promenader. Det förekommer också en annan typ av ”Frivillig 
enkelhet” som är ett mer extremt initiativ till ett enklare och miljömässigt 
hållbarare liv. Den bygger i stort på den indiske kulturelle ledaren Mahatma 
Gandhis läror.14   
 
 
 

                                                 
9   ibid sid 65,66,67,111. 
10  ibid sid 56. 
11 Okri, Ben oktober 2008, citerad i Jackson, Tim. ”Välfärd utan tillväxt, så skapar vi ett hållbart samhälle” Ordfront 

förlag 2009, sid 152. 
12  Jackson, Tim ”Välfärd utan tillväxt, så skapar vi ett hållbart samhälle” Ordfront förlag 2009, sid 157. 
13 ibid sid 157. 
14 ibid, sid 158. 
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Stress i arbetslivet 
 
Jobbrelaterad stress är en vanlig orsak till att ha svårigheter att hålla jobbet borta 
från hemmet. Enligt socialstyrelsen ökar antalet människor som känner sig 
stressade i samband med att samhället utvecklas mot ett ökat tempo och högre 
krav inom arbetslivet.15 
Stress behöver inte alltid vara negativt men den långvariga stressen utan 
återhämtning är farlig för människan. Perioder av anspänning måste varvas med 
återhämtning och vila. Långvarig stress leder till att kroppen ställer in sig på 
överlevnad och viktiga funktioner stängs av vilket leder till ohälsa. 
Arbetsmiljöverket menar att orsakerna till den ökade stressen bland 
yrkesverksamma kan kopplas till många omstruktureringar, att arbeta över sin 
förmåga, att ställa höga krav på sig själv, för stor arbetsbörda, otillräckligt med tid, 
avsaknad av stöd från chef och arbetskamrater och oro för felbehandling i sin 
yrkesroll.16 
 
Enligt arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån finns det vissa yrken med 
särskilt stor andel negativ stress. Man kan även se en särskild ökning bland 
kvinnliga anställda. Det finns även en tydlig ökning bland landstingsanställda men 
man tar även upp chefer som en stressfylld yrkesroll. 
 
Yrken med stor andel negativ stress: 
 
• Yrken inom vården ex sjuksköterskor och läkare. 
• Säkerhetspersonal. 
• Lärare. 
• Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning.17 
 
Hur kan man hantera stress? 
 
Det finns olika faktorer som kan påverka en individs förmåga att hantera stress. 
Dessa kan vara; 
 
Tankesätt och personlighet 
Boyraz, G. & Lightsey, O, R, Jr. (2012), skriver i ”Can Positive Thinking Help?” 
att att det finns ett samband mellan positivt tänkande i stressfyllda situationer och 
känslan av meningsfullhet i livet.18 
 
Fysisk aktivitet och matvanor 
Statens folkhälsoinstitut menar att fysisk aktivitet anses ha goda effekter på 
folkhälsan, då den ökar prestationsförmågan och minimerar risken för 
stressrelaterade sjukdomar.19 

                                                 
15 Sundin, Karin & Karsson, Sofie, ”Varför klarar vissa människor av att hantera stress bättre än andra i sin 

yrkesverksamma roll”. Kandidatrapport vid Gävle Högskola, hälsopedagogiska programmet 2014, sid 1 
      Rapport läst på: http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:692394/FULLTEXT01.pdf 
16 ibid sid 4,5,6. 
17 ibid sid 8.    
18 ibid sid 10. 
19 ibid sid 11. 

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:692394/FULLTEXT01.pdf
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Återhämtning och sociala nätverk 
Ekstedt, M. & Kentää, G. (2011), skriver i ”Läkartidningen” 108 
(36) ”Återhämtning självklart för elitidrottare… men inte för yrkesarbetare”, om 
att återhämtning är nödvändig för att upprätthålla ett engagemang i sin yrkesroll 
och stå emot stress. De delar upp återhämtning i två former, sömnen som är det 
grundläggande samt vilan som exempelvis kan bestå av fritidsaktiviteter där 
individen upplever harmoni. Studier visar att människor anser det vara viktigt med 
en social, personlig och kulturell fritid för att kunna slappna av. 
Fritidsaktiviteterna fungerar som ett avbrott från stress och stressfyllda tankar, det 
ger energi och skapar förnyelse.20 

 

I en kvalitativ studie från högskolan i Gävle har man undersökt individer som 
bedöms arbeta i en stressfylld miljö men som inte påverkas negativt av den 
arbetsrelaterade stressen. Resultatet visar på att struktur i sitt arbete kan reducera 
stressen. Med struktur menas i detta sammanhang att planera sitt arbete, ha 
framförhållning samt att prioritera arbetsuppgifterna. Att försöka acceptera en 
stressfylld situation och att försöka behålla lugnet genom att känna igen sina egna 
stress- signaler ansågs också viktigt. Även här tar man upp positivt tänkande som 
en stressreducerande faktor. Personerna i undersökningen ansåg att deras 
personlighet spelade en viktig roll hur de hanterade den yrkesrelaterade stressen. 
De beskrev hur de kände sig trygga i sin yrkesroll och kände att de besatt den 
kapacitet som krävs för att genomföra arbetet. De beskrev sig själv som 
strukturerade, trygga och lugna. 
De ansåg också att det är viktigt att sätta tydliga gränser mellan arbete och fritid. 
För att kunna hantera stress tyckte de att det var viktigt att göra saker man tycker 
om på sin fritid. Det gemensamma i svaren från undersökningen var att de såg till 
att ägna sig åt helt skilda saker hemma i jämförelse med arbetet.21 

 

En ny samhällsklass 
 
I boken Prekariatet av Guy Standing beskrivs en ny samhällsklass som vuxit fram. 
Standing kallar denna grupp Prekariatet, som består av en grupp människor som 
tvingats foga sig efter osäkra anställningsvillkor, kortvariga och dåligt betalda 
arbeten utan att kunna hoppas på någon förändring på lång sikt. Standing 
diskuterar problematiken som har uppstått utifrån en arbetsmarknad där flexibilitet 
och anpassningsvilja har blivit en slags norm. I ett samhälle där man uppmuntrar 
ett levnadssätt baserat på elitsamhälle, konkurrens och flexibilitet medför det att 
det så kallade prekariatet blir socialt åsidosatta och kan drabbas av fysisk och 
psykisk ohälsa.22 
Standing beskriver prekariatet som en grupp människor som kämpar för att skaffa 
sig en yrkesidentitet i sitt arbetsliv. Problemet är att när jobben blir flexibla och 
lönerna otillräckliga för en anständig social tillvaro och livsstil försvinner känslan 
av professionalism som uppkommer av ett slags medlemskap i en gemenskap 

                                                 
20 Sundin, Karin & Karsson, Sofie, ”Varför klarar vissa människor av att hantera stress bättre än andra i sin 

yrkesverksamma roll”. Kandidatrapport vid Gävle Högskola, hälsopedagogiska programmet 2014, sid 10,11,12. 
      Rapport läst på: http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:692394/FULLTEXT01.pdf 
21 ibid sid 31,32,33,34.     
22 Standing, Guy. ”Prekariatet, den nya farliga klassen”. Bokförlaget Daidalos AB, 2013, sid 42. 

http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:692394/FULLTEXT01.pdf
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menar Standing. 
 

 
 

Han menar också att det ingår i vår mänskliga natur att vi definierar oss själva 
utifrån vad vi gör och gör det vi är. Att kunna vara delaktig i en slags 
yrkesgemenskap kan ge oss en känsla av mening och stabilitet, både 
känslomässigt och socialt.23   
 
Vad är arbete? 
 
Uppfattningen om vad arbete är har varierat över tid. Antikens greker delade in 
tiden i jobb, arbete, lek och fritid. För antikens greker var förvärvsarbete något 
som utfördes av slavar och inte medborgare. Det fanns också en annan typ av 
arbete som kallades praxis, detta utfördes enbart för sitt nyttovärde och handlade 
om att bygga medborgerlig vänskap. Leken ansågs viktig för avkoppling men 
detta var något som de skild från fritid och lärande som kallades schole. Man 
ansåg att kunskap uppstod ur reflektion och ur stillhet men även aktivt 
engagemang. Standing är kritisk till hur man ser på vad som räknas som arbete 
idag. Han menar att man genom hela 1900 talet har satt arbete med bytesvärde på 
piedestal medan allt arbete som inte är förvärvsarbete har ignorerats. Arbete som 
utförs för sin inre nytta syns inte i arbetsstatistiken eller i den politiska debatten 
menar han.24 
Standing diskuterar också hur den traditionella arbetsplatsen har förändrats sedan 
industrialismen. På den tiden var den fasta arbetsplatsen en norm, det var dit man 
gick på morgonen och lämnade på kvällen. Den modellen har rasat samman 
samtidigt som politiken utgår ifrån att det är rimligt att göra en tydlig skillnad 
mellan arbetsplatsen och hemmet menar Standing. Han uttrycker att 
diskussionerna om balans mellan arbete och privatliv är oäkta. Allt fler människor 
betraktar sitt hem som en del av sin arbetsplats. Han poängterar också att allt fler 
aktiviteter som varit förknippade till hemmet har börjat förflytta sig till 
arbetsplatsen. Samtidigt utförs även allt mer arbete på caféer eller i bilen osv. 
Standing menar att för vissa kan denna typ av diffus arbetsplats ge fördelar genom 
att man lättare kan dölja hur mycket arbete man egentligen utför. Detta är dock 
oftast inget som gynnar prekariatet då de snarare pressas till att utöka sin 
ansträngning och arbetstimmar i rädsla för att inte leva upp till förväntningarna.25 

 

Intervjuer och enkätundersökning 
 
Allmän enkätundersökning. 
 
Jag lade ut en enkätundersökning på sociala medier under två veckors tid. Enkäten 
bestod av tio frågor och jag fick sammanlagt in svar från 48 anonyma personer. 
De flesta hade svarat på alla frågor och några på en del av frågorna. Se bilaga. 
Frågorna i enkäten var följande; 
 

• Tänker du på arbete när arbetsdagen är slut? 
• Vad gör du för att släppa tankarna på arbete? 

                                                 
23 ibid sid 41. 
24 ibid sid 176. 
25 Standing, Guy. ”Prekariatet, den nya farliga klassen”. Bokförlaget Daidalos AB, 2013, sid 178. 
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• Vad är det första du brukar göra när du kommer hem från jobbet? 
• Om du fortsätter arbeta hemma, hur ser det arbetet ut? 

 
 

• Om du fick ändra på något i din vardag, vad skulle det vara? 
• Vad gör du för att koppla av? 
• När känner du dig som lyckligast? 
• Vad gör du hemma när du vill ”unna dig” eller ”belöna dig”? 
• Känner du dig stressad över ditt arbete? 
• På vilket sätt skiljer sig ditt ”yrkes jag” från ditt ”vanliga jag”? 

 
      Undersökningen visade att människor har väldigt olika preferenser i hur de vill 

spendera sin fritid och hur det hanterar stress och det är svårt att direkt se en 
möjlig lösning som skulle passa många. Överlag verkar det som att man är mer 
“lekfull” eller “busig” som privat och mer organiserad och “vuxen” i sitt arbete. 
Detta skiljer sig självklart säkert väldigt mycket beroende på vilket yrke man har. 
Jag frågar mig om det finns något som kan få en att skifta över till det lekfullare 
jaget snabbare och hålla en kvar där? Kan man gestalta denna övergång i en 
möbel? Skulle det räcka som funktion att möbeln skulle vara en slags påminnelse 
om att släppa kontrollen och släppa fram sitt lekfulla jag? 

    
 
              Intervjuer med fyra användare. 

 
Enligt statistik är arbete inom vården, utbildning, säkerhet och arbete utan krav på 
utbildning listade som några av de mest stressframkallande yrkena. Statistiken 
visar också på en ökning bland kvinnor som drabbas av yrkesmässig stress. På 
grund av detta har jag valt unga kvinnor inom dessa yrken som mina slut 
användare. 
 
Intervjuade personer; Katarina, 27, psykiatriker. Sara, 25, grundskolelärare. 
Victoria, 27, kriminalvårdare. Josefin, 25, sjukgymnast. Se bilaga. 
 
Intervju frågorna var följande: 

 
•  Hur skulle du beskriva den perfekta kvällen efter jobbet? 
•  När du är hemma, är det under någon särskild tid eller aktivitet du hamnar i       

 jobb tankar? 
•  Vad gör du när du börjar tänka på arbetet? Är det positivt eller negativt? 
•  Lägger du arbetssaker på en speciell plats när du kommer hem? 
•  Är det stressande eller lugnande att se dom? 
•  Har du någon separat arbetsplats hemma? 
•  Vilket rum tillbringar du mest tid I efter jobbet? 

  
Sammanfattningsvis kan man säga att mina användare bor litet och tillbringar 
mest tid I vardagsrummet som ofta även är sovrum eller delvis kök. De flesta vill 
inte se sina arbetssaker och vill inte bli påmind om dem eftersom de upplever det 
som stressande. Om jag ska jobba med en möbel som ska fungera som en 
påminnelse är det nog viktigt att den inte är en negativ påminnelse utan att det på 
något sätt har humor och ger en lättsam känsla. Jag tänker att det kanske är bra om 
möbeln står I ett rum där man inte vistas allra mest för att inte tvingas se 
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“påminnelsen” hela tiden. Hallen skulle kunna vara ett bra ställe eftersom den där 
skulle kunna fungera som en slags “sluss” mellan arbetet och fritiden.      
 
Intervju med Päivi Kontilla, terapeut på vuxenpsykiatrin I Luleå. Se bilaga. 
 
Intervju frågorna var följande; 
 

• Kan du berätta lite allmänt om din erfarenhet av personer som söker hjälp 
för något relaterat till deras arbete? 

• Vad tror du det beror på att dessa problem har ökat? 
• Vad kan man göra för att lösa problemet? 

 
Som slutsatts av intervjun kan man säga att det verkar som den bästa lösningen för 
arbetsrelaterad stress är att själv lära sig hur man fungerar och försöka hitta en 
lösning som passar sitt liv. Igen tänker jag att ett föremål som väcker medvetenhet 
passar genom att det kan få personer att stanna upp och reflektera över sitt liv. 

 
 
Sammanfattande diskussion 
 
Det känns plötsligt som om jag har gett mig ut för att lösa världsfreden med en 
stol. Problemen som kretsar kring arbete i dagens samhälle känns plötsligt 
omöjligt att lösa. Trotts allt vill jag tro att det går och jag försöker påminna mig 
om vad en gammal uppfinnare sa en gång; ju ”omöjligare” desto bättre. 
 
En del av problemet tycks ligga i att vi tror att det jobb vi har eller önskar vi hade 
ska leda oss till lycka och tillfredsställelse. Egentligen är det inte så konstigt med 
tanke på att vi lever i ett samhälle som talar om för oss att arbetet är det självklara 
och ”naturliga”, en god egenskap, att ditt jobb ger dig identitet, gemenskap, status, 
valmöjligheter och en förbättrad livskvalitet. Efter min undersökning förstår jag 
att det finns många anledningar att ifrågasätta denna uppfattning och det finns 
undersökningar som till viss del ger svar på varför våra strategier i jakten på 
lyckan inte ger det vi söker. Visst är våra arbeten viktiga för oss på många sätt, 
men när vi lägger för stor vikt vid dem kan det uppstå problem. 
Till viss del handlar det inte bara om våra tankar som individer utan också om 
samhällets syn på hur vi ska jobba i jakten på välfärd. Detta kan leda till stress 
genom höga krav på oss själva, otillräckligt med tid, osäkra arbetsvillkor, 
omstruktureringar, för stor arbetsbörda som i sin tur leder till att en stor del av 
våra tankar kretsar kring arbete på olika sätt. Om problemet till stor del sitter i 
våra egna värderingar och samhällets normer kanske en design som ska få oss att 
stanna upp och fundera kan vara ett steg på vägen till en lösning. Frågan är om 
design över huvudtaget kan förändra folks livsvillkor och om det verkligen kan 
göra skillnad? 
 
Ellen Key skrev i sin bok ”skönhet för alla”, om sina idéer kring att en vacker 
omgivning skulle ha betydelse för människors välmående. Hon menade på att en 
vacker miljö kunde göra folk till bättre och lyckligare människor. Key har väldigt 
bestämda åsikter om vad som kan kallas vackert och vad som är fult. Att omge sig 
med något man anser vara vackert tror jag definitivt kan ha en viss betydelse i hur 
man mår, däremot tror jag inte man kan sätta upp regler för vad vackert egentligen 
är. Vackert är ett abstrakt ord som alla sätter sina egna preferenser på. Keys 
resonemang känns för enkelt och egentligen handlade det mer om en 
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smakuppfostran av arbetarklassen.26 
 
Jag ville undersöka om det fanns formgivare som gjort möbler under 1900 talet 
som försökt att förändra något i samhället. Jag hittade Verner Pantons stol 
”Flying chair” från 1964. Den ser ut som ett halvt skal och fästs i taket med rep. 
Genom stolen ville han förändra hur man umgicks i familjen hemma. Det fanns ett 
hierarkiskt synsätt med familjefadern som auktoritet som han ville ändra till ett 
mer informellt och demokratiskt umgänge där alla hänger och dinglar på samma 
sätt i luften.27 En annan formgivare som försökt förändra genom att formge ett 
slags politiskt statment är designern Gaetano Pesce. Han formgav 1969 stolen 
”La Donna” med tanken att efterlikna en förhistorisk, kvinnlig fertilitets figur 
med en boll kopplat i ett snöre för att symbolisera fångenskap. Pesce säger att han 
i sin design ville uttrycka sin tanke om en kvinna. En kvinna är alltid begränsad, 
en fånge av sig själv mot sin vilja förklarar han.28 Genom sin design förmedlade 
han ett slags politiskt, feministiskt statement. Att gestalta något på ett 
intresseväckande och spännande sätt tror jag väcker nyfikenhet och är därigenom 
ett effektivt sätt att kommunicera sina tankar genom.   
 
Ett nyare exempel på kommunikativ formgivning kan man hitta hos design 
företaget Droog studio som medverkade i ett projekt för ”Do create”, där de bjöd 
in användare till att interagera och leka för att därigenom influera designen. Ett av 
dessa ”do products” som formgavs under projektet är en vas som kallas 
”Do break”. Denna kan kastas om och om igen utan att den helt går sönder, det 
bildas bara sprickor på ytan. 29  Denna typ av design med en tvist som låter 
användaren interagera med föremålet på ett oväntat sätt tror jag kan fungera för att 
fånga uppmärksamhet och kanske väcka tankar. 

 
Verner Pantons ”Flying chair” 30      Gaetano Pesces ”La Donna” 31  Droog studios ”Do   break”32 

 
Eftersom det tycks vara så att vi använder våra föremål som en slags symbolspråk 
för att kommunicera med varandra borde det vara möjligt att väcka tankar om hur 
våra jobb påverkar vår fritid genom en möbel. Vasen ”Do break” inspirerar mig 
mest genom att den har humor, är oväntad och genom att man kan integrera med 
den. Att uppleva något nytt och oväntat i kombination med att kunna integrera 

                                                 
26http://www.svd.se/kultur/understrecket/pionjarerna-som-larde-oss-skilja-pa-fint-och-fult_4207077.svd 
27Dahlqvist, Dennis (1998) ”Pantons Panteon”, Expressen 29-10-98. 
28http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/ups-und-up6-donna-pesce.html 
29http://studio.droog.com/studio/all/browse/170/ 
30http://www.arredativo.it/2011/monografie/verner-panton/ 
31http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/ups-und-up6-donna-pesce.html 
32http://www.tjep.com/studio/works/products/do-break 

http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/ups-und-up6-donna-pesce.html
http://www.design-museum.de/en/collection/100-masterpieces/detailseiten/ups-und-up6-donna-pesce.html
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med ett föremål tror jag är det mest effektiva om man vill bryta invanda mönster 
eller öppna upp för nya synsätt eller tankar. 

 

Genomförandet 

 

Förarbete 
 
Efter researchen hade jag två sessioner av brainstorming med lärare och sedan 
med klasskamrater. Jag fick ett par idéer och gjorde en tankekarta där jag urskilde 
tre kategorier. 
 
• Föremål som ritual/sluss mellan arbete och fritid. 
• Föremål som ska uppmuntra en lekfull sinnesstämning. 
• Föremål för avslappning.     
 
Inom dessa kategorier valde jag ut tre idéer som jag tyckte var intressantast och 
som även mitt bollplank trodde mest på. Dessa tre förslag var följande; 
 

• ”Post it lappen”, en möbel som utvecklas utifrån tanken att släppa jobbet 
bokstavligt. Jag skulle undersöka begrepp som falla, kasta, sjunka, släppa 
osv. 

 
• ”Janusansiktet”, en stol som skulle kommunicera separationen mellan 

arbete och fritid genom att gestalta en ”arbetsstol” och en ”vilostol” på 
liknande sätt som ett janusansikte. 

 
• ”Ballongkrokarna”, en slags hall-krokar som skulle se ut som ballonger. 

Tanken var att det skulle fungera som en lekfull symbol för att något 
kopplat till arbetet, ex jackan eller portföljen, hängs upp på ballongkroken 
och ”flyger iväg” och man blir ”befriad” från jobbet. 

 
”Post it lappen”                                  ”Janusansiktet”                                       ”Ballongkrokarna” 

 
Jag skissade på alla tre förslagen och gjorde analyser med för och nackdelar. Jag 
valde först bort ”Ballongkrokarna”. Dessa kändes något långsökta och jag drog 
den slutsatsen att det skulle vara svårt att koppla till avsedd funktion. Jag hade 
även svårt att hitta ett uttryck som inte kändes barnsligt och lite kitschigt. 
Jag valde sedan bort ”Janusansiktet”. Eftersom många personer i mina intervjuer 
konstaterade att de inte ville ”se sitt arbete” kändes det inte som en bra ide att 
kombinera en stol avsedd för vila med en ”påminnelse om arbete i ryggen”. Jag 
kom till den slutsatsen att möbeln bara skulle kommunicera känslan av fritid och 
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inte vara en påminnelse om arbete. 
 
 
Jag valde alltså att gå vidare med ”Post it” möbeln. Efter att ha skissat och gjort 
ett par första undersökningar kring begreppen, kasta, falla, slänga osv kände jag 
att iden hade potential. Jag uppmärksammade att många runtomkring mig blev 
nyfikna på att jag under arbetet knycklade ihop, slängde, tappade osv. Det var en 
positiv respons och det verkade som att många ”drogs” till de förstörande, 
oorganiserade och spontana aktiviteterna. Eftersom enkätundersökningarna visade 
att många beskrev sitt ”fritids jag” som mer lekfull och spontan än sitt ”jobb jag” 
tyckte jag att det fanns en koppling till mina tester. Arbete handlar ofta om 
struktur, organisation, förpliktelser, en känsla av rutin och mönster. Det finns en 
slags frihetskänsla i det ostrukturerade. Jag upptäckte att den friare, mer 
oplanerade formen som uppkom av ihop knycklandet av papper, att släppa och 
kasta föremål, kunde vara effektiv för att frambringa en känsla av att släppa 
kontrollen och locka fram det lekfulla “fritids jaget”. 

 
 
  Skrynkliga papper 

 
Jag fastnade speciellt för formen som uppkom av ihop knycklandet av papper. Det 
var något väldigt befriande över aktiviteten och jag upptäckte att det fanns något 
estetiskt tilltalande över formen som pappret fick med alla små veck och 
ostrukturerade ytor. Papper har också en naturlig koppling till arbete. Att i slutet 
av dagen knyckla ihop alla arbetspapper och slänga dom var ett scenario som jag 
såg framför mig och som jag tänkte kunde kopplas till många olika 
känsloyttringar som de flesta förmodligen kan relatera till. 
Jag satt senare på kvällen och skrev ned olika idéer att arbeta vidare med. Jag 
hade bänken full med post-it lappar men kände att ingen av idéerna var riktigt bra 
och jag började bli trött. Det slutade med att jag tog alla post- it, knycklade ihop 
och slängde dom innan jag gick hem. Dagen efter när jag kom till skolan slog det 
mig att jag kvällen innan känt att ihop knycklandet och slängandet av mina post-it 
var något jag behövde göra för att avsluta dagen, gå hem och tänka på annat. Jag 
blev mer övertygad om att just en i hopknycklad lapp var det som skulle kunna 
symbolisera tanken att släppa arbetet. Just en post- it lapp kändes bättre att utgå 
ifrån än ett vitt papper då den har mer karaktär. Post- its har starka färger för att de 
är “kom ihåg lappar” och menade att bli uppmärksammade och på samma sätt 
ville jag att min “post it” inspirerade möbel skulle ha en stark karaktär för att 
verkligen sticka ut och uppmärksamas i ett hem. Jag tror det är viktigt för en 
kommunikativ möbel att sticka ut och inte blekna bland andra föremål. 
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Interaktion   
 
Som tidigare nämnt fastnade jag för vasen “Do break” som är ett föremål man kan 
interagera med. Jag tänkte att interaktionen var viktig för att förstärka 
kommunikationen med möbeln. Jag började funderade på hur min post-it lapp 
inspirerade möbel kunde göras interaktiv. 
 
Jag hittade inspiration i en matta formgiven av designern Elisa Strozyk33. Jag fick 
en ide om att formge en slags filt som efterlikar en post-it. Interaktionen skulle 
vara att “knycka ihop” filten så att den fick en form som skulle kunna användas 
som en möbel beroende på hur man väljer att forma den. Jag tänkte att denna typ 
av interaktion skulle locka fram lekfullhet, kreativitet och en spontan känsla som 
en motsatts till arbetet. Jag skissade på idén och gjorde mönster uppbygga av 
trianglar som jag sedan testade vika och forma på olika sätt. 
 

Matta av Elisa Strozyk34 
 

 
Efter att jag arbetat med detta insåg jag att det fanns en del begränsningar. För att 
filten skulle kunna formges till en möbel och vara stabil men samtidigt flexibel 
skulle den behöva vara ganska stor och förmodligen bli ganska otymplig och tung 
att “forma”. Jag frågade mina användare vad de tyckte om iden och ingen var 
särskilt intresserad av att börja formge en möbel efter jobbet. De var eniga om att 
det skulle kännas som mer arbete. 

 
Formanalys 
 
Jag bestämde mig för att fokusera på en möbel som man inte behöver anstränga 
sig för att använda. Kanske kunde interaktionen endast innebära att tex sitta i en 
fåtölj på ett oväntat sätt. Jag gick tillbaka till att göra mer ingående formanalyser 
av skrynkliga papper och post-its. Jag skrynklade spontant ihop 20 lappar och 
analyserade dem. Jag separerade de post-its som jag tyckte hade potential att 
arbetas vidare med och uteslöt systematiskt tills jag bara hade en “vinnande” 
post-it kvar. 
 
Analys av den vinnande post-it lappen;    
Kurvorna har rörelse i tre olika riktningar vilket ger den en dynamisk känsla. 
Skarpare veck varvas med mjukare kurvor vilket gör det intressant utan att det ser 
för mjukt eller för skarpt ut. Hörnen på pappret har en rörelse framåt. Den har en 
intressant form från alla håll. Tyngdpunkten i mitten skulle kanske kunna lyftas 
upp så att det blev mer luft undertill. Kanske ska vecken och tyngdpunkten flyttas 
mer åt sidan så de inte utgår så centralt för att undvika symmetri. 

                                                 
33 http://www.elisastrozyk.de/seite/woodtex/woodentextiles.html 
34 http://www.elisastrozyk.de/seite/woodtex/woodentextiles.html 
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Eftersom post it lappar är väldigt små ville jag prova att få upp det i större skala. 
Jag klippte ut 10 större kvadratiska papper som jag knycklade ihop och 
analyserade. En skillnad som jag uppmärksammade var att jag av någon anledning 
hade knycklat de större papprena hårdare så de var mer kompakta bollar med fler 
små ytor. Eftersom det var jobbigare att få de större papprena knyckliga hade jag 
omedvetet använt båda händerna för att få grepp. Denna mer kompakta 
hopknyckling kändes tyngre och aggressivare än den mer luftiga, lätta skrynkliga 
känslan som post-it lapparna hade. De större papprena hade nästan förlorat 
karaktären av papper och kändes mer som en sten eller diamant. 
 
Jag bestämde mig för att jobba vidare med formen på den vinnande post-it lappen. 
Jag skissade av formen och provade göra små formändringar. Jag plockade ut de 
dominerande formerna, klippte ut i kapa och kombinerade på olika sätt. Jag gjorde 
också en snabb CAD skiss av en stol med liknande form som post-it lappen. Jag 
upptäckte att mina modeller hade en karaktär som plötsligt inte alls kändes 
spontan och lekfull. När jag tittade på dem fick jag associationer till origami vilket 
inte alls var utrycket jag var ute efter. Jag funderade på om jag gått ett steg för 
långt I förenklandet av formerna och därigenom fått ett alldeles för stelt uttryck? 
Berodde det på att det bara var kantiga plana former och att jag uteslutit de 
kurviga linjerna? 
 

 
 

 
Kurviga former      
 
Jag ville undersöka vad som händer om jag vek en post- it på ett sätt som blev mer 
böljande och med mindre veck. Jag försökte forma post-it lappen på ett sätt som 
skulle kunna fungera som en slags soffa. Jag kom ganska snabbt fram till att den 
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på en gång förlorade det oorganiserade utrycket som vecken i det spontant 
hopknölade hade. Detta hade ett stelare, mer elegant och böljande formspråk. 
Slutsatsen blev att jag igen gått för långt i förenklingen av post- it lappens form. 
 

 
              Funktion   
 

Jag hade kommit till en punkt där jag började undra om det gick att göra en möbel 
som verkligen såg ut som en i hopskrynklad post-it. Om sittmöbeln bara hade en 
svag antydan till ett formspråk inspirerat av skrynkligt papper kändes inte 
kommunikationen, som var dess avsedda funktion, särskilt övertygande längre. 
Jag hade hittills under arbetet varit övertygad om att kommunikation kunde vara 
den primära funktionen men började nu ifrågasätta det. Jag frågade runt bland 
mina användare, vänner och klasskamrater och fick en ganska enad åsikt om att 
fåtöljen borde vara mer användbar rent praktiskt. Detta ledde mig till att börja 
göra små modeller av andra material än papper. Kanske kunde tyg vecka sig på 
samma sätt som papper och därmed bli en mer bekväm fåtölj fast med samma 
utryck som post-it lappen? Jag bestämde mig för att försöka behålla det skrynkliga 
uttrycket och kombinera det med något mer praktiskt funktionellt. Jag valde ut tre 
teman som jag tänkte skulle underlätta att släppa tankar på arbete. Det första var 
att möbeln skulle kunna fungera som en massagestol. Det andra temat var att göra 
en stol där man tvingades sitta i en bekväm men något udda ställning som gjorde 
det omöjligt att ta med sig datorn i knät och därmed förhindra fortsatt arbete. Det 
tredje var att helt enkelt försöka göra en otroligt skön fåtölj. 
 

 
 
 
Ju mer jag arbetade med modellerna insåg jag att det var svårt att kombinera min 
tanke om det kommunikativa, starka utrycket och en ren praktisk funktion. 
Problemet var att jag fick kompromissa på båda hållen. Jag började inse att en 
kombination skulle innebära en ganska dålig kommunikation och en ganska dålig 
praktisk funktion. För att göra en möbel med ett tydligt syfte var jag tvungen att 
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välja antingen att bara fokusera på kommunikationen utan kompromisser för 
bekvämlighet osv, eller en praktisk funktion där kommunikationen fick strykas. 
Valet var ganska enkelt då jag insåg att hela mitt projekt redan från början byggde 
på en kommunikativ möbel. Nu var jag bara tvungen att hitta tillbaka till 
övertygelsen om att kommunikation räckte som funktion för min möbel. 
 
Jag gick tillbaka i designens historia och tittade närmare på postmodernismen. 
Detta är kanske den mest kontroversiella rörelsen inom konst och designhistoria. 
Det som inspirerar mig är den radikala friheten i uttrycken och kanske tanken att 
bryta normer. Modernistiska föremål beskrivs med ord som framsteg och 
maskinliknande perfektion, medan det postmoderna föremålet beskrivs som 
“långt-ifrån-perfekt framtid”, teatralisk och överdrift.35 Jag kan inte låta bli att dra 
en parallell mellan orden framsteg, maskinliknande perfektion och normen som 
tycks kretsa kring den arbetande människan i västvärlden idag. Samtidigt tycks 
orden som beskriver postmodernismen passa för att kommunicera en motreaktion.    
 
Den postmoderna designen är ofta ironisk och har ett starkt uttryck som jag tycker 
är effektivt för att skaka om invanda föreställningar och jag inser att det är här jag 
vill att min stol ska passa in. Ska den ha som uppgift att bryta människors invanda 
mönster och kanske bidra till att tänka om måste uttrycket få full frihet och inte 
bromsas av tankar om att design måste vara praktiskt funktionell. 
 

Postmodernistisk lampa “Super”                        Postmodernistisk soffa “Big Sur Settee” 
av Martine Bedine, 1981.36                                 av Peter Shire, 1986.37 
 
 
Den postmodernistiska lampan “Super” är ett exempel på hur funktionen som 
lampa inte är det primära utan snarare att den kommunicerar utrycket av en bil. 
 
Jag frågar mig vad det finns för design idag med spår av postmodernism. Jag 
hittar tillbaka till Droog studio som utöver vasen “Do break” har formgivit 
“Do hit chair”. Denna stol levereras som en metalkub med en hammare. Tanken 
är att man ska banka fram formen på stolen själv.38 Jag tycker det är viktigt att 
denna typ av design görs eftersom jag tror den kan öppna upp för kreativitet och 
mod att tänka annorlunda även inom andra områden än just design. Jag tycker 
“Do hit chair” faktiskt ser ut som ett skrynkligt papper, metall verkar få ett 
mycket likt uttryck som papper när det veckar sig. 
 
Frank Gehry är en arkitekt vars arbeten blivit citerat som de viktigaste verken av 

                                                 
35 http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/postmodernism/ 
36 http://www.theguardian.com/artanddesign/2011/sep/12/postmodernist-design-v-and-a-retrospective 
37 http://www.arcadja.com/auctions/en/shire_peter/artist/79215/ 
38 https://www.droog.com/webshop/furniture/do-hit-chair---hit-by-van-der-poll/ 
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samtida arkitektur 2010. Gehry arbetar i en så kallad dekonstruktiv stil vilket 
innebär att medvetet laborera med att förvränga och upplösa former, kurvlinjer 
och diagonaler. 39  Gehrys arkitektur tycker jag också är ett exempel på hur 
spännande formgivning kan bli om man kliver utanför invanda föreställningar om 
hur, i detta fall, ett traditionellt hus ska se ut. 

         “Do hit chair” av design studion Droog40           Guggenheim museumet I Bilbao av Frank Gehry41                     
                                                                                                
 
 

Stolen    
 

Jag bestämde mig för att göra olika stolformer som en stomme för att hålla mig 
till mer bestämda mått och sedan försöka förvandla den genom att ”klä” den med 
olika material. Jag började med att klippa ut kvadratiska bitar papper för att hålla 
mig till Post-it lappens form. Jag försökte skrynkla och vika pappret på olika sätt 
runt modellstolen. Hur jag än gjorde tyckte jag att det fanns för mycket 
traditionell stol kvar i uttrycket.  
 
 

 
 
Jag började experimentera med flera olika material som plåt, gips, läder, tyg, olika 
tjocklekar på pappret. Jag upptäckte att det var otroligt svårt att få till en bra form 

                                                 
39 http://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry 
40 https://www.droog.com/webshop/furniture/do-hit-chair---hit-by-van-der-poll/ 
41  http://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry 
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med en kvadratisk bit material. Det blev hela tiden för mycket material på en del 
och för lite på en annan. Detta var något som jag bestämde fick bli en kompromiss. 
Jag klippte ut mer rektangulära bitar och detta gick genast bättre. 
 
 
Slutgiltiga skisser 
 
Jag hade jobbat väldigt mycket med små modeller som inte gav mig någon tydlig 
bild av en mer exakt form. Jag tyckte den S formade stommen hade ett uttryck 
som var längst från den traditionella stolen och den hade samma enkelhet som ett 
vikt papper. Jag bestämde mig för att jobba vidare med den. Jag provade bygga 
upp ytan av vinklade trianglar för att få mer kontroll över designen genom att 
kunna mäta varje del och för att komma ifrån känslan av ”klädd stol”. Jag ville 
komma tillbaka till en tunnare och veckad yta med mer attityd.   
 
Jag jobbade parallellt med 2D skisser och 3D skisser i datorn för att försöka få en 
mer realistisk bild av hur det skulle kunna se ut och få en uppfattning om hur jag 
rent praktiskt skulle kunna tillverka stolen. Det jag nu bestämt mig för var att hålla 
en enkel luftig form för att behålla känslan av papper. Jag hade genom mina 
modeller kommit fram till att de skarpare formerna och vecken hade mer 
papperskaraktär en dom kurviga linjerna. Jag började jobba med raka ytor i form 
av trianglar vinklade i olika riktningar. Genom detta tyckte jag mig få ett uttryck 
som kom ganska nära det oorganiserade, spontana och skrynkliga samtidigt som 
det var en kontrollerad form som jag kunde måttsätta och lättare arbeta med. Jag 
gjorde parallellt med CAD skisser fullskaliga, förenklade modeller för att snabbt 
få en uppfattning om proportioner och storlek. 
 
 

     
 
 
Ritningar och CAD skisser 
 
Jag tyckte nu att jag hittat rätt uttryck och började jobba med detaljer som hur 
djupa ”vecken” skulle vara och hur de skulle forma kantlinjen på stolen. Jag 
försökte även tänka på att ”vecka” stolen extra mycket på de ställen där den skulle 
vara mest utsatt för belastning för hållbarhetens skull. Jag kom fram till att bygga 
modellen i metall för att den skulle vara stabil men ändå kunna behålla en tunn yta. 
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Resultat 
 
Stolen byggdes av 55 plåttrianglar i olika vinklar och storlekar som passades mot 
varandra efter ritningar. Bitarna var numrerade för att hålla koll på hur de skulle 
ligga mot varandra när de svetsades ihop. Alla vinklar skulle hållas inom ett 
avstånd på 50 mm längst sidorna och en speciell ram av trä gjordes för att hålla 
konstruktionen inom rätt mått under svetsningen. Efter slipning och spackling av 
ytan lackades stolen med en gul färg för att associeras mer till inspirationen av en 
post-it lapp. Stolen döpte jag till ”Lose it”.    
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Slutsats 

 
 

Jag ville börja mitt projekt med att undersöka ett problem som kunde leda mig in 
på en utforskande och experimentell arbetsprocess. För att underlätta en mer 
öppen ingång i projektet med rum för utforskning valde jag att jobba med en 
komplex frågeställning som jag redan från början anade inte skulle ge mig några 
självklara svar utan snarare vara något att lyfta fram för diskussion. Framförallt 
hade jag som mål att inte låsa mig för mycket vid tankar om traditionell 
funktionalitet utan även utforska hur man kan formge med upplevelse och 
kommunikation i fokus. Detta var en utmaning för mig då jag inte påbörjat ett 
projekt på det sättet tidigare. Jag kände trotts allt att det var viktigt för mig att 
försöka hitta ett mer personligt sätt att formge. Att berätta, antingen genom skrift 
eller mer visuella uttryck, har alltid varit ett stort intresse och därför kändes det 
intressant att prova arbeta med en mer kommunikativ formgivning. Jag är glad att 
jag vågade ge mig ut på aningens okändmark då projektet har get mig en helt ny 
känsla av säkerhet till att våga följa min egen röst och upptäcka nya möjligheter 
för gestaltningsarbete. 
 
Genom att börja undersöka något så simpelt som ett skrynkligt papper och 
upptäcka hur många vägar formgivningen kan ta därifrån har varit otroligt 
spännande. Att våga förstöra, bryta ner och sedan bygga upp igen, verkligen prova 
och experimentera, fast det i stunden kanske känns som det inte leder vidare, är 
något som jag kommer ta med mig i framtida projekt. Jag tror det är hos det helt 
öppna sinnet som möjligheter för utveckling ligger. Att begränsa sina tankar till 
hur saker och ting borde eller ska vara baserade på invanda föreställningar och 
normer tror jag är en bromskloss i det mesta vi gör. Jag upptäckte under arbetets 
gång att det finns många åsikter om vilken vikt eller mening den mer alternativa 
och kommunikativa designen har. Det har varit spännande att ta del av de olika 
åsikterna och fundera på om denna typ av design verkligen kan göra en skillnad i 
människors liv. Jag tror att det är väldigt viktigt att ge plats för flera typer av  
formgivning med olika syften. Genom att formge föremål som bryter mot våra 
invanda föreställningar om hur saker och ting ska vara tror jag bidrar till att öppna 
upp för människors kreativitet och öppenhet för nya tankar och möjligheter på alla 
områden i livet. Det är genom vår kreativitet som vi kan hitta lösningar för 
förändring även när vi behöver det i vår vardag.  
 
Målet med projektet var att skapa en möbel som underlättar för människor att 
släppa tankar på arbete under sin fritid och därigenom få en mer kvalitativ vila. 
Stolen som blev resultatet på mitt projekt tror jag är långt ifrån hela lösningen på 
detta komplexa problem eftersom det bottnar i hur hela vårt samhälle i västvärlden 
fungerar. Däremot tror jag att den fungerar som en ”visuell talare” och symbol 
som kan föra fram diskussionen om problem relaterade till dagens arbetsliv i det 
offentliga rummet. 
 
Jag tror att genomslagskraften för en muntlig diskussion blir starkare med en 
bestående artefakt som ett komplement. Vi använder våra materiella ting för att 
skapa identiteter, utrycka våra åsikter och visa vilka vi är. Om det skapas 
artefakter som talar emot de normer som driver på prestationssamhället kan man 
förhoppningsvis sakta föra in ett annat ideal som människor vill identifiera sig 
med och därigenom skapa en förändring. Jag tror ”Lose it” kan fungera som en 
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artefakt som kommunicerar ett nytt arbetsrelaterat ideal och som skulle kunna få 
människor att vilja identifiera sig med sitt ”fritids jag” och därigenom 
lättare ”kliva ur” sin yrkesidentitet och lägga mer vikt vid fritid och vila.  
 
När slutmodellen var gjord kom genast en positiv bekräftelse genom att den 
väckte nyfikenhet och reaktioner bland åskådare som ville veta historien bakom 
formen. Detta var min förhoppning då historien bakom dess symbolik 
förhoppningsvis ger åhörare en tankeställare om sitt eget liv och kanske väcker en 
insikt. Tanken är att stolen skulle kunna produceras som en numrerad kolektion 
med ett begränsat antal exemplar. Eftersom denna typ av möbler blir unika genom 
det begränsade antalet tror jag även att historien bakom formgivningen blir mer 
viktig att lyfta fram som ett mervärde. Om många människor får kännedom om 
denna möbelns bakgrund återstår att se, men redan nu är jag glad att upptäcka 
hur ”Lose it” har börjat kommunicera med sina åskådare och väckt tankar. 
 
Jag är väldigt nöjd med resultatet av den stol som projektet ledde fram till. Jag tror 
de stora förändringarna börjar i det lilla. 
 
Tack! 
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Bilaga A  

 
Allmän enkätundersökning 

 
Komentarer 
 
• Egenföretagare, så arbetstiden är inte avgränsad till en viss tid på dygnet. 
• Går igenom det som behövs göras imorgon samt det som man gjort klart 

under dagen. 
• Då det inte finns någon klar gräns mellan mina intressen och mitt arbete så 

blir hela ens vakna tid tillägnad åt “arbete”. 
• “Tog hem” jobbet oftare (nästan dagligen) förut när jag var ny och mer 

osäker på mina arbetsuppgifter. Men sällan nu. 
 
 
Vad gör du för att släppa tankarna på arbete? 
 
• Slösurfar internet för att ha tankarna på annat håll. 
• Försöker sysselsätta mig med andra fritidsintressen men vissa dagar är det    

svårt. 
• Tittar på film, målar, går en power walk, tränar. 
• Kollar serier. 
• Tränar. 
• Öser ur mig till min man, lyssnar på ljudböcker, tränar. 
• Hittar något som distraherar på ett bra sätt. Se en film/läsa bok, prata i 

telefon med vänner. 
• Spelar dataspel, umgås med vänner. 
• Träffar vänner och eftersom jag har många vänner på andra håll så blir set 

en del 
• Skypesocialisering också! Lyssnar på musik och tränar! 
• Tränar 
• Tränar 
• Tv eller promenader 
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• Tränar eller gör något för att få huvudet att tänka på annat. 
• Om det är viktigt försöker jag tänka klart, ev tänka högt. Bara störande tankar 

brukar  försvinna eller bli mindre laddade efter en löptur. 
• Film, musikk, literatur, sport 
• Det är svårt, men oftast försöker jag träffa andra människor utanför min 

arbetssfär, eller göra tvärtom — Isolera mig från andra människor och gå ut 
själv i naturen. 

• Jag är en sån som antingen tar hem eller inte tar hem jobbet Har svårt att 
släppa tankar om det är något speciellt. Däremot om det mer är en 
tidsplanerings fråga eller kring tex matrial och sånt man inte får glömma ta 
med skriver jag en turordning/matrial lista. Det brukar hjälpa :) 

• Tränar, kollar på serier på tv eller går ut o träffar vänner. 
• Tränar eller umgås med vänner 

 
 

Vad är det första du brukar göra när du kommer hem från jobbet? 
 
• Slänga på kaffe, hosta igång datorn och fortsätta jobba med vad jag precis 

avslutat. 
• Laga middag 
• Äta eller träna. 
• Äta, eller titta på tv. 
• Äta middag 
• jobbar hemifrån, så jobbet är med. men när jag hämtat dottern på förskolan 

så är det hennes tid. 
• cooking food (preparing dinner) or having a nap ;) 
• Dricker te 
• äta 
• Byter kläder o börjar laga mat 
• sätta igång musik 
• Slänga av mig kläderna och sätta på mjukisbyxor och ful sladdrig men skön 

reklam T-shirt. 
• Packa upp väskan, gå på toaletten och prata med in sambo. 
• Sätta på hög musik och sätta mig vid datorn! 
• Gå på gymmet 
• Träna 
• Sätter mig i soffan 
• jobbar, tränar och sedan kommer jag hem och är jätte trött och somnar direkt. 
• Laga mat eller träna 
• Sette på musikk 
• Sätter igång min stereo. 
• Nu vintertid blir det en p-nap innan middags lagning/serier. 
• Sätter mig i soffan och slår på tv:n. 
• Träna, läsa, se på serier, ta ett glas vin, umgås med vänner 
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• Slänga mig på sängen i 10 min 
 
 

 
Kommentarer 
 

• Funderar, ältar och oroar mig för nästa gång jag ska jobba. 
• also doing research on the internet or books 
• Oroar mig el är arg på ngt 
• Praktiskt, "klippa ock klistra" ...och med en kaffe och bulle nära tillhands och 

med inspirerande musik i bakgrunden. Ibland samtidigt diskuterande med vänner 
via skype som själva arbetar samtidigt fast på annan ort, just DET går dock bara 
om det är rent praktiska saker jag håller på med. 

• Läsning av böcker. 
• iPad 
• Jobbar för det mesta hemma 
• Förut kunde jag ta emot samtal från kunder som ringde upp efter arbetstid Men 

det har jag slutat med då min betalda arbetstid är 7-16. Vilket våra kunder vet 
men ofta är ett problem när jag valt bort firmamobil och ringer från min privata. 

• Svårt att koppla bort jobbet direkt när jag slutat för dagen. 
 
Om du fick ändra på något i din vardag, vad skulle det vara? 
 

• Att jag var mer positiv, skulle nog stärka min karma. 
• Arbeta mindre. 
• Jag skulle vilja umgås mer mer vänner, hitta på fler aktiviteter, tex bowling, 
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biljard, etc. 
 

• Gå upp tidigare och jobba mer på förmiddagen en mer avgränsad 
arbetsyta så att man kan stänga en dörr mellan arbete och fritid. då blir 
det en fysisk avgränsning av vad som är jobb och fritid. 

• doing more sports/ having outdoor hobbys 
• mer pengar 
• Jag vill slippa laga mat 
• byta boende 
• Att hitta ett sett att stressa mindre över deadlines. Få bättre planering och 

disiplin på mig själv så att allt inte kommer på en gång i slutet. 
• mindre tid åt städ och alla måsten i hemmet. 
• Mer tid åt bättre matlagning 
• Midre stress 
• Aktivare eller mer spännande fritid 
• Kortare arbetsdag, 6-timmars arbetsdag tror jag vore väldigt bra. Jag har 

märkt att dom dagarna jag inte arbetar full dag så går arbetet mycket 
bättre och man orkar göra och bidra med mer. 

• Kortare arbetsdagar 
• Mer tid, mindre stress 
• En förmåga / möjlighet att kunna släppa loss lite mer, dvs, hitta andra 

intressen än skapande. 
• Börja jobbet lite senare så man orka vara mer social efter arbetstid ev 

jobba mindre i perioder. 
• Ändra min roll på jobbet 
• Bestämma mer över egen tid 

 
Vad gör du för att koppla av? 

 
• Spanar filmer, kollar bloggar, dricker kaffe. 
• Umgås med familj och vänner 
• Ser film, umgås med kära och tränar. 
• Jag skriver listor om vad som har varit bra under dage, vad jag ser fram 

emot och vad jag önskar mig, vad jag har för mål. Tittar igenom pinterest. 
• Umgås med vänner och sambo. Målar, tränar. 
• dricker te eller badar. 
• having a nap/ laying on the couch/bed while listening to music 
• Kollar på tv 
• yogar 
• Lyssnar på böcker, tränar,promenerar, tittar på svtplay 
• lyssnar på musik eller umgås med vänner 
• Läser bok, ser film. Umgås med vänner, gör något kreativt, typ tecknar, 
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äter något onyttigt. 
• spelar dataspel eller tittar på film. 
• Ser serier, läser 
• Tränar eller ser på tv 
• Meditation yoga skogspromenader träffa vänner 
• Läser, tittar på Tv-serier, tränar, cyklar, reser 
• Tränar, läser och umgås 
• sport 
• Som sagt, naturen är min vän. 
• Allt från musik till att snacka av mig med någon. 
• Tittar på serier eller surfar på datorn/mobilen. 
• Träna, läsa 
• Tittar på tv/träna/umgås med vänner 

 
När känner du dig som lyckligast? 

 
• När jag gjort något riktigt fint designbaserat, alternativt gjort mål i fotboll, 

eller när min kära gör något tokigt. 
• På semestern med min kära. 
• När jag lyckas med ett prov i skolan, kommer in på en utbildning, klarar 

ett mål som jag satt upp. 
• När jag gör roliga saker med mina vänner eller min sambo 
• när jag; upplever saker, resor, utställningar, filmer, goda middagar. umgås 

med dotter och man; kommer in i ett kreativt och arbetsmässigt flow. 
• spending time together with my girlfriend ;) (doing simple things like 

preparing dinner together in the evening after work) 
• När jag är med min sambo 
• med nära och kära 
• När jag är med familjen 
• När jag umgås med dem jag tycker om, De närmsta vännerna eller 

syskonen. När jag skapar /har färdigställt saker utifrån mina egna ideér 
och de blir skitbra resultat. När jag ser mig i spegeln och upptäcker i 
gemförelse med vad jag först trodde att jag mot förmodan såg sjukt snygg 
ut. 

• När jag är ute i naturen och umgås med djur. 
• I ett projekt där jag känner att jag bidrar, har visioner, utmanas och får 

utrymme, men där det finns tid över för att laga mat och sova! 
• Nytränad i soffan med alla min älsklingar framför en film 
• När jag har balans i livet 
• När jag lyxkas uppnå ett mål jag satt för mig själv 
• När mina kunder är nöjda med mitt arbete 
• När jag får vara ute i naturen, vädret är toppen och man kan bara njuta. 
• Får vara med nära och kära 
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• på reise 
• När allt går fel och man känner sig som mest stressad (arbete). 
• När jag får vara kreativ och umgås med vänner och familj. 
• När jag är med min pojkvän och bara tar det lugnt, och när hela min 

familj är samlad och umgås. 
• När jag är med de jag älskar. 
• Med vänner 

 
Vad gör du hemma när du vill "unna dig" eller "belöna dig"? 

 
• Jag tror inte på de svenska uttrycken unna sig eller belöna sig, tycker de 

är för jantelagsbaserade. När jag känner för att göra något så gör jag de 
istället för komma på dåliga ursäkter. 

• Äter något gott, reser iväg 
• Slappar i soffan med film. 
• Jag gör hårinpackningar, köper ngt på second hand, ansiktsmasker, eller 

bakar ngt nyttigt. 
• Målar, tar en promenad, köper något roligt, läser en bok. 
• ser till att skapa en riktigt skön stund, när dottern sover så är det te eller 

ett glas vin och en extra fin choklad eller pralin och en bra 
inredningstidning. 

• having nice food and a good high-quality (alk.) drink, while relaxing and 
watching a movie 

• Kollar tv 
• äter choklad i badkaret 
• Ta en kopp kaffe 
• äter skräpmat eller godis 
• Internet shoppar, äter onyttigt, kurar in mig i en filt med något varmt att 

dricka och myser framför en film. 
• Ingenting. 
• Spelar spel, eller kollar på film 
• Äter något gott 
• Rödvin eller ett bad eller båda samtidigt! 
• Äter något gott, spenderar tid med min flickvän, tittar på tv-serier 
• Äter något gott tillsammans 
• lager et lekkert, flott tilberedt måltid 
• En stunds vila i soffan med en film, eller två. 
• God mat och nån efterrätt 
• Unnar mig/belönar mig med ett nytt avsnitt av serien "Modern Family", 

eller när jag lägger tid på att planera (ritar kalender etc, planerar mat 
inför veckan och planerar framtida resor). 

• Ta ett glas vin, lägga upp fötterna. 
• Minispa och sen krypa upp i soffan med en kopp te o se en bra film 
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Komentarer: 

 
• mer över att det krävs så mycket jobb för att få ekonomin att gå runt och 

att det är så mycket olika projekt jag vill dra igång. 
• at work: yes 1h after work: not so much anymore 2h after work: not at all 
• om det är mycket att göra är det klart att man blir lite stressad 
• Jobbar med tighta deadlines, ofta övertid 
• Positiv stress. Alltid hålla en deadline, alltid lika roligt! 
• Det varierar och går i perioder oberoende av vilket moment/kund/tidsram 

jag har just då. 
• Jag har svårt att koppla bort jobbet när jag kommer hem, på så sätt 

stressar det mig. 
• Ja, tar lätt på mig för mycket. Då räcker inte tiden till. 

 
På vilket sätt skiljer sig ditt "yrkes jag" från ditt "vanliga jag"? 

 
• Skiljer sig inte avsevärt. Jobbar med samma saker på jobb som på fritid. 
• Mer målinriktad. 
• Jag gör flera saker samtidigt, jag pratar mycket mer, låtsas vara mer 

utåtriktad. 
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• Mitt yrkesjag är uppstyrd, klär sig i kavaj och kan saker, pratar om fakta 
och är målinriktad. Mitt vanliga jag är slarvig, har barnslig humor och 
klär sig i mjukisbyxor. 

• det är mycket det samma, i yrket är jag lite mer hårdhudad och inte lika 
känslosam. 

• vanliga jag: a bit lazy, not very exact and punctual yrkes jag: ambitius, 
hard-working 

• Yrkes jag är seriösare 
• organiserad 
• Yrkesjag är lugn och vanliga jag är orolig 
• inget direkt 
• Mitt "yrkes jag" kan vara väldigt effektivt om det är något jag är 

intresserad av. Noggran och detaljerad. Annars om det är något jag inte 
gillar, Bita ihop, kämpa på och stå ut. mitt "vanliga jag" är 100% 
livsnjutare. Kan kanske bli lite väl slapp och lat ibland. Samtidigt kan jag 
få ett ryck och t.ex. vara väldigt ihärdig t.ex. teckna på samma bild i flera 
timmar utan att märka av tiden eller sitta och läsa en spännande roman en 
hel dag och glömma bort att äta. 

• mer social, stressad. 
• Struktur. Jag är mer strukturerad i jobbsammanhang! 
• Inte speciellt mycket. 
• Inte mycket, mer än att på jobbet kan jag inte välja bort stressen 
• Är tramsigare privat 
• Jag jobbar som freelance fotograf, det mesta av mitt vardags-jobb 

spenderar jag vid datorn och tar hand om administrativa grejer som 
svarar på mejl, redigerar bilder/film. Då jag är på uppdrag så åker jag 
ofta utomlands och jobbar intensivt under några dagar och 
fotograferar/filmar och sedan åker jag tillbaka hem. Problemet med en 
sådan arbetsmodell är att det inte riktigt finns en skillnad mellan mitt 
yrkes jag och mitt vanliga jag. Mitt yrkes jag är mitt vanliga jag samt vice-
versa. Jag unnar mig bra mat och träning samt resor med min flickvän 
eller vänner och gör allt för att uppehålla mig lycklig med livet. 

• Yrkesrollen är väl inarbetad sedan många år och har ganska strikta ramar. 
På ett sätt vilsamt, så var det inte när jag var ung då man var osäker i sin 
yrkesroll. För min del vill jag hänga av mig yrkesrollen när jag lämnar 
arbetet och bara vara jag på fritiden och njuta av familj och 
fritidsintressen 

• skilles egentlig ikke.. 
• Ingen skillnad. Positiv inställning, öppenhet och en passion för det jag 

gör... som med allt annat. 
• Kanske inte så mkt är nog rätt lika i sättet oavsett om jag är på jobbet 

eller hemma. Sen är mitt jobb en bit i mitt stora intresse för 
inredning/design så vi går som hand i hand. 
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• Mitt "yrkes-jag" är mycket mer socialt än mitt "vanliga jag". Mer 
självsäker och framåt på jobbet än vad jag är i skolan/fritiden. 

• Jag bär businesskläder ist för sneakers och hoodies. Jag "spelar" vuxen. 
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Bilaga B 
 

 
 Intervju med Päivi Konttila. terapeut på vuxenpsykiatrin i Luleå. 
 
- Kan du berätta lite allmänt om din erfarenhet av personer som söker hjälp för något relaterat till 
deras arbete? 
 
- Det finns patienter som söker hjälp för depressioner som kan kopplas till stress över sitt arbete. 
De har svårt att varva ner efter arbetsdagens slut och ligger ofta och tänker på arbetet på kvällarna. 
Detta kan inte bara leda till just depressioner utan också till värk I kroppen och sömnsvårigheter. 
Dessa personer är ofta väldigt fokuserade på jobbet under dagen och har ingen energi kvar när de 
kommer hem. Vissa personer är otroligt engagerade I sitt arbete och brinner verkligen för det dom 
gör. Dessa personer har ibland svårt att bromsa in, de märker inte att de inte hinner sova och äta 
ordentligt och sen rasar allt samman. 
 
- Vad tror du det beror på att dessa problem har ökat? 

 
- Nu för tiden jobbar man ju mer med huvudet istället för med kroppen vilket resulterar i en mer 
psykisk trötthet. Många jobb idag är inte heller begränsade. Ex om någon ger dig en 
arbetsuppgift att vattna fem blommor vet du exakt när du är klar, men säg exempelvis arkitekters 
jobb, det finns egentligen ingen gränns för när det tar slut, du kan alltid hitta något att förbättra 
och jobba vidare med. 

 
- Vad kan man göra för att lösa problemet? 

 
- Det finns inga magiska metoder till en lösning. Alla människor är olika och ofta handlar det om 
att lära känna sig själv och anpassa livet där efter, göra det bästa av sin sittuation och hitta vad 
som funkar bäst för sig själv. 
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Bilaga C 

 

 

 Intervjuer med fyra användare 

 

            Katarina, 27. Psykiatriker. 

 

– Hur skulle du beskriva den perfekta kvällen efter jobbet? 

- Att jag hinner göra något nyttigt och roligt, exempelvis träna och ha lite dö tid att ta en 

promenad, se film, dega. Att jag hinner med två aktiviteter. 

 

– När du är hemma, är det under någon särskild tid eller aktivitet som du hamnar I jobbtankar? 

- Ingen speciell aktivitet, tänker på jobbet om jag inte är distraherad av något. 

 

– Vad gör du när du börjar tänka på arbetet? Är det positivt/negativt? 

-Ofta negativt, det handlar ofta om något jag måste göra som att svara mail,jag gör mentala 

listor. 

 

– Lägger du arbetsaker på en speciell plats när du kommer hem? 

-Ja, på en hylla I köket. 

 

– Är det stressande eller lugnande att se dom? 

-Stressande, det är rörigt och jag tänker att mycket saker säkert är borta. 

 

– Har du någon separat arbetsplats hemma? 

-Nej, sitter vid köksbordet. 

 

– Villket rum tillbringar du mest tid I efter jobbet? 

-Vardagsrummet. 
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            Josefin, 24, sjukgymnast. 
 
– Hur skulle du beskriva den perfekta kvällen efter jobbet? 

-Fika med en kompis, ta det lungt, träna. 

 

– När du är hemma, är det under någon särskild tid eller aktivitet som du hamnar I jobbtankar? 

-Precis innan man kommer hem eller innan man ska sova tänker jag mycket på saker jag 

måste göra. 

 

– Vad gör du när du börjar tänka på arbetet? Är det positivt/negativt? 

-Både och, blandat. 

 

– Lägger du arbetsaker på en speciell plats när du kommer hem? 

-Får inte ta med mig saker från arbetet, har bara ett par “arbetsböcker” I en låda hemma. 

 

– Är det stressande eller lugnande att se dom? 

-Nej, det är inte stressande. 

 

– Har du någon separat arbetsplats hemma? 

-Nej, har inte utrymme för det, arbetar vid köksbordet. 

 

– Villket rum tillbringar du mest tid I efter jobbet? 

-Vardagsrummet/sovrummet. 
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            Sara, 26, lärare. 

 

– Hur skulle du beskriva den perfekta kvällen efter jobbet? 

-Träna, rensa tankarna, ätit god middag med sambon eller vän och sen sova tidigt. 

 

– När du är hemma, är det under någon särskild tid eller aktivitet som du hamnar I jobbtankar? 

-Innan jag ska sova, då jag ställer larmet, lägger fram kläder, väska osv. 

 

– Vad gör du när du börjar tänka på arbetet? Är det positivt/negativt? 

-Negativt just nu. Pratar med sambon eller familjen för att ventilera. 

 

– Lägger du arbetsaker på en speciell plats när du kommer hem? 

-På skrivbordet I sovrummet. 

 

– Är det stressande eller lugnande att se dom? 

-Stressande, negativt. 

 

– Har du någon separat arbetsplats hemma? 

-Skrivbord/hylla I sovrummet. 

 

– Villket rum tillbringar du mest tid I efter jobbet? 

-Kök/vardagsrum. 
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             Victoria, 27, Kriminalvårdare. 

 

- Hur skulle du beskriva den perfekta kvällen efter jobbet? 

-Sitta och kolla på tv och äta god middag. 

 

- När du är hemma, är det under någon särskild tid eller aktivitet som du hamnar I 

jobbtankar? 

- Hela tiden. 

 

-Vad gör du när du börjar tänka på arbetet? Är det positivt/negativt? 

-Negativt, jag brukar gå och lägga mig. 

 

- Lägger du arbetsaker på en speciell plats när du kommer hem? 

-Ja, köksbordet. 

 

- Är det stressande eller lugnande att se dom? 

-Stressande, skulle vilja ha ett kontor där jag kunde stoppa undan allt. 

 

- Har du någon separat arbetsplats hemma? 

-Matbordet. 

 

- Villket rum tillbringar du mest tid I efter jobbet? 

- Vardagsrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


