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SAMMANFATTNING

SYFTET MED DETTA EXAMENSARBETE var att 

definiera vad som får människor att trivas på arbetet 

och hur jag med grafisk design kunde förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön på kontoret. Jag använde 

mig av en empirisk och en kvalitativ undersökning på 

ett kontor genom att träffa personalen samt undersöka 

vad som fick dem att trivas. Utifrån sammanställningen 

av undersökningarna har jag tillsammans med relevant 

litteraturstudie och forskning skapat ett helt nytt 

verktyg för att främja den psykosociala arbetsmiljön 

på ett kontor. Verktyget blev ”Recept för trivsel”, 40 

aktivitetskort med aktiviteter som tar 5-15 minuter att 

genomföra. 

KORTEN VAR UTFORMADE MED ÖVNINGAR som 

gjorde att personalen hade kul tillsammans, minskade 

deras stress och gav dem energi. Faktorer som var 

viktiga för att få en bättre psykosocial arbetsmiljö och 

därför bättre trivsel på kontoret. 



TACK

JAG VILL RIKTA ETT STORT TACK till mina handledare 

Maria  Juhlin och Oscar Guermouche som bidragit med 

värdefull kunskap och expertis under arbetets gång.  

Jag vill även passa på att tacka de företag med personal 

som ställt upp på mina undersökningar. Tack till mina 

vänner, min sambo och klasskamrater som lyssnat och 

diskuterat mitt arbete med mig under processen. 

SIST MEN INTE MINST, ett stort tack till min familj som 

korrekturläst och stöttat mig under mitt examensarbete.
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HUR BRA VI ÄN HAR DET I LIVET så  stöter 

vi dagligen på problem, både privat och i 

arbetslivet. Vi har nog alla stött på tillfällen 

i livet då motivationen eller energin tar slut. 

Speciellt under utvecklingsprocesser, där du 

har satt upp ett mål, men vägen dit inte är 

spikrak.   

Samhället ställer krav och sätter press på oss, 

inte minst på arbetsplatsen. Jag tror vi kan få 

en trivsammare arbetsmiljö om vi kan jobba 

med vårt inre. Det vill säga med att hantera 

stress och andra faktorer. 

Genom utbildningen Mediedesign har jag som 

grafisk designer insett vilket ansvar jag har. 

Med min design kan jag påverka  samhället 

och olika handlingsmönster. Jag ville tillföra 

något i utvecklingsprocesserna, men hur? 

Efter utforskande kring utvecklings processer 

och arbetsmiljö, riktades mitt fokus mot 

de inre faktorerna. Det kändes  intressant 

och viktigt att bidra med någonting där.                      

I dagens samhälle ska man prestera och vara 

bäst på jobbet samt på fritiden, därför behövs 

det ett bidrag som minskar stressen. Jag har 

valt att fokusera på trivseln på arbetet då det 

är en miljö som är styrd av företagskultur, för 

att visa att arbetsmiljön går att påverka bara 

vi är medvetna om den och synliggör den. 

Därför ska jag ta fram ett verktyg i hopp om 

att få personalen att reflektera och värdera 

vikten av en trivsam arbetsmiljö.  
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1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Målet med detta arbete är att genom grafisk design 

skapa ett bidrag för att hjälpa personalen att få en bättre 

trivsel på arbetet, och i detta fall har jag valt att inrikta 

mig mot arbetsmiljön på ett kontor. Trivsel  handlar om 

mycket, och kan uppfattas som stort, men jag har valt 

att konkretisera ned det till den psyko sociala arbets-

miljön. Jag vill bidra med något som får  personalen att 

se vikten av att ha roligt på arbetet och att ta tid för sig 

själv genom att investera i sådant som får personalen att 

må bra. Frågeställningarna jag vill undersöka och få svar 

på är: 

• Vad är det som får människor att trivas på arbetet?

• Hur kan jag med grafisk design skapa trivsel på en 

arbetsplats?

BYT TYPSNITT, TESTA SKRIV UT FÖR ATT VETA STRL
TILL PAPPER
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1.2. DEFINITIONER

VAD ÄR ARBETSMILJÖ?

Arbetsmiljön handlar om förhållandena på 

en arbetsplats. Den kategoriseras i två delar, 

dels den fysiska som innefattar t.ex. ergo-

nomi, buller och ventilation. Den psykosociala 

arbetsmiljön handlar om t.ex. gemenskap, att 

hantera stress och vårt inre mående.1 Jag har 

valt att fokusera på den psykosociala arbets-

miljön. 

VAD ÄR FÖRETAGSKULTUR?

Enligt Nationalencyklopedin är företags-

kultur ”de regler, värderingar och normer 

som kännetecknar ett företag eller annan 

organisation, eller med andra ord den 

informella, föreställnings mässiga sidan av 

företaget och den anda eller det klimat som 

utmärker detta.” 
2

Begreppet företagskultur kan påvisas genom 

de strukturer som konstruerats i ett företag, 

efter företagets historia. Den påverkas även 

av ledningens inflytande och påverkan att få 

personalen att agera och tänka i enlighet med 

den moral eller struktur som ska finnas på 

företaget enligt deras önskan. Företaget kan 

stärkas genom en stark företagskultur, men 

om den är för stark kan det också innebära 

att företaget är fast i det invanda tänkandet 

och har svårt att genomföra förändringar. 

Detta för att dessa förändringar innebär att 

de ger upp något de har försökt att uppnå 

och vara. 

Genom att vara medveten om sin företags-

kultur kan man lättare förutspå vilka som 

kommer trivas på företaget, då den påverkar 

trivseln.

1 Psykologiguiden (2016) Hämtad 2016-02-19 från 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=251&Arbetsmiljo

2 Nationalencyklopedin AB (2016) Hämtad 2016-02-19 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/företagskultur
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NÄR JAG VÄLJER ATT UTFORSKA ÄMNEN 

med design så gillar jag att samarbeta med 

andra människor, gärna inom ämnen där vi 

kan utbyta kunskap och lära oss av varandra. 

Designyrket kan kräva att jag sätter mig in 

i nya ämnen och jag kan behöva ta hjälp av 

andras expertis. 

I ett tidigare arbete inom Mediedesign 

skapade jag ett interaktivt läromedel för 

 förskolebarn. Till detta arbete tog jag hjälp 

av förskollärarna och använde mig av deras 

expertis. Att intervjua dem som möter barn en 

varje dag var användbart och gav många 

uppslag. Detta sätt att arbeta på handlar 

om användarvänlig design som jag bland 

annat fått introducerat av gästföreläsaren 

John  Vikström som visade metoder för en 

användar centrerad designprocess, bland 

annat olika intervjumetoder.

Jag gillar att möta människor, undersöka 

vilka behov som finns, och hur de kan 

 tillfredsställas. Detta arbetssätt kan liknas 

vid relationell konst.3 Mitt arbetssätt i detta 

 projekt har varit att skapa något som en del 

till förändring och göra en situation bättre, i 

det här fallet på arbetsplatsen. Detta genom 

ett verktyg för bättre trivsel.

NÅGRA SOM ARBETAT MED relationell 

konst är konstnärsgruppen Love and devotion 

(Carina Gunnars, Ingrid Eriksson, Anna 

Kindgren och Karin Johnson). Detta i ett 

projekt där de placerade fågelholkar vid   

Uller åkers sjukhus i syfte om att ge 

personalen och boendet något att värna om. 

De kunde med utstuderade medel förändra 

miljön på ett synligt sätt.4

Deras arbetssätt är något jag själv föredrar. 

De använder t.ex. samtal som ett redskap, 

där de börjar med att ställa frågor till de 

anställda, lyssna och därefter fråga sig själva 

vad de kan bidra med.

2.1 ARBETSSÄTT

3 Nationalencyklopedin AB (2016) Hämtad 2016-04-04 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/relationell-estetik

4 Dagens Nyheter AB (2016) Hämtad 2016-04-04 från
http://www.dn.se/kultur-noje/konstnarer-i-samhallets-tjanst/

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/relationell-estetik
http://www.dn.se/kultur-noje/konstnarer-i-samhallets-tjanst/
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2.2 MÖTE

UNDER HÖSTEN KOM JAG I KONTAKT med ett 

 nystartat företag som skulle arbeta med affärs-

utveckling. Jag funderade om jag med grafisk design 

kunde tillföra något i dessa utvecklingsprocesser, utan 

att från början riktigt veta på vilket sätt eller vad exakt 

jag ville inrikta mig mot.

JAG OCH FÖRETAGET TRÄFFADES PÅ ETT LÄRO-

RIKT MÖTE, där vi utbytte kunskaper. Det inklusive 

telefon- och mailkontakt, gjorde att jag blev mer insatt 

i affärsutveckling och dess utvecklingsprocesser. 

Jag såg många lösningar där jag skulle kunna tillföra 

min  kunskap inom grafisk design. Jag visste att ett 

 samarbete med ett företag skulle vara utvecklande för 

mitt framtida yrke, men ju mer jag läste på om företag-

samhet och affärsutveckling, desto mer började jag 

intressera mig för andra värden. Därför  ändrade jag min 

inriktning, det som först var tänkt som en grafisk profil, 

identitet och ”branding”, handlade  istället om att jag 

ville utforska ”problemen” som kan finnas på företag, 

de mjuka  värdena. Det kändes mer intressant att bidra 

med något där, eftersom vi behöver något för att minska 

stressen. 
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2.3 FÖRSTUDIE

EFTER MIN INBLICK I FÖRETAGSAMHET insåg jag att 

en stor utmaning i utvecklingsprocesser var de mjuka 

värdena, bland all press och krav som finns på arbets-

platser. Hur kan jag med ett verktyg hjälpa personer på 

en arbetsplats att ta sig igenom processer, utan att för 

den skull skapa mer press, men ändå hålla motivationen 

uppe? Det vill säga bidra med något kreativt, men krav-

löst. Här kände jag att jag ville tillföra något till ett allt 

mer pressat och stressat samhälle.5  

2.4 PROBLEMIDENTIFIERING 

JAG UPPTÄCKTE ATT DET FANNS flera faktorer som 

var bidragande orsaker till att det fanns problem på 

en arbetsplats. Enligt Suntarbetsliv som arbetar för 

att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbets-

livet, finns det ingen arbetsplats som är helt problemfri. 

 Suntarbetsliv menar att ”ett gott samarbete och bra 

arbetsklimat är inget som gör sig självt. Det är något vi 

skapar tillsammans.” 
6 

2.5 RESEARCH

MIN TEORI ÄR ATT om vi är mer lekfulla och har kul i 

en seriös och krävande arbetssituation, så gör det att 

vi får ökad trivsel och därför en bättre arbetsmiljö att 

 utvecklas i. Arbetsmiljön är krävande på så sätt att den 

fordrar resultat och att personalen presterar. Genom 

research har jag undersökt vad andra har gjort och vad 

forskning säger om ämnet. 

5 Svenska Dagbladet Hämtad 2016-02-20 från
http://www.svd.se/kampen-mot-klockan-tar-over-allt-mer

6 Suntarbetsliv.se Hämtad 2016-02-21 från
http://korta.nu/V0e

http://www.svd.se/kampen-mot-klockan-tar-over-allt-mer
http://korta.nu/V0e
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7 Kvalitetsmagasinet (2012) Hämtad 2016-02-19 från
http://kvalitetsmagasinet.se/oka-kreativiteten-pa-jobbet-med-lek/

8 Kierkegaard, S. (2002) Antingen-eller: Ett livsfragment, D.1. Hörby: Nimrod förlag AB.

SAMUEL WEST, FORSKARE INOM 

organisations psykologi och kreativitet, har 

på Lunds universitet utfört ett experiment 

på 300 deltagare där det hölls två slags 

möten, konventionella och lekfulla.7 Före och 

efter mötet fick alla deltagare göra ett själv-

skattningstest. Resultatet av dessa tester 

visade bestämt att den grupp som hade 

lekfulla möten kände sig mer kreativa. West 

nämnde även vikten av chefens beteende, 

eftersom det påverkade medarbetarna. Om 

chefen lekte så vågade personalen göra 

likadant.

Att vara mer lekfull på arbetsplatsen  behöver 

inte endast förknippas med ett tv-spel i 

fikarummet. Samuel West lyfter vikten av att 

våga testa saker och göra dem för att det är 

kul. Det bör vara kravlöst och det  behöver 

inte alltid  handla om ett visst resultat. West 

vet att det finns många som är tveksamma 

till hans teori. Det finns risker med att leka, 

men det är en risk som är värd att ta enligt 

West. Detta eftersom det inte är helt riskfritt 

att vara tråkig. Genom att vara tråkig som 

 företag så lockar du inte medarbetare. En 

kund blir oftast inte heller intresserad av att 

köpa en produkt eller tjänst av någon som de 

ser inte gillar sitt arbete. 

ANGÅENDE ATT HA TRÅKIGT skriver Sören 

Kierkegaard ”Att tråkigheten är ett fördärv 

erkänns allmänt när man talar om barn.        

Så länge barn har roligt är de också snälla. 

Det gäller i strängaste bemärkelse, för blir 

de någon gång ostyriga när de leker betyder 

det att de börjar få tråkigt; tråkigheten är 

redan i antågande, fast bara på ett annat 

sätt. När man skall anställa en barnflicka hör 

man därför inte bara efter om hon är nykter, 

pålitlig och skötsam, man tar också  estetiskt 

hänsyn till om hon förstår sig på att roa 

barnen; och man hyser inga betänkligheter 

mot att avskeda barnflickan om det visar 

sig att hon saknar denna egenskap, hon må 

ha hur många andra förtjänster som helst. 

Här erkänns uppenbart principen; men så 

besynner ligt går det till i världen, till den grad 

har vanan och tråkigheten tagit överhand 

att barn sköterskans fall är det enda i vilket 

estetik en görs rättvisa. Om en man begärde 

skilsmässa för att hans hustru var tråkig eller 

man ville avsätta en kung för att han var 

ledsam att se på eller få en präst förvisad i 

landsflykt för att han var tråkig att lyssna på 

eller en journalist dömd till döden för att han 

var så rasande  tråkig att läsa – då skulle det 

aldrig gå igenom. Undra sedan på att världen 

går baklänges, att det onda mer och mer 

griper omkring sig, när tråkigheten, som är 

roten till allt ont, tilltar för var dag.” 
8

http://kvalitetsmagasinet.se/oka-kreativiteten-pa-jobbet-med-lek/
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9 Kvalitetsmagasinet (2012) Hämtad 2016-02-19 från
http://kvalitetsmagasinet.se/bradspel-pa-jobbet-okar-motivationen/

FRÅN ÅRHUS UNIVERSITET FINNS en forsknings-

studie kring vad det är för psykologiska processer som 

 aktiveras när vi får en arbetsuppgift introducerad som 

ett spel.9 Av resultatet i studien framgår det att spel 

 aktiverar arbetslusten, men studien poängterar att 

det inte är själva spelet i sig utan att  arbetsuppgiften 

presenteras annorlunda som påverkar att vi tar oss an 

uppgiften med ett större intresse. Genom att presentera 

arbetsuppgifter annorlunda kan vi därför få ökad 

 motivation. 

Att byta ut en vanlig arbetsuppgift på arbetet till att 

presentera denna i spelform kan påverka vårt resultat. 

Spelformen kan användas på många olika sätt på arbets-

platsen. Den kan vara ett bidrag för att skapa förståelse 

kring genomförandet av förändringar, för att få igång en 

dialog om konflikter eller nuvarande problem på arbets-

platsen som annars kan vara svåra att tala om. 

http://kvalitetsmagasinet.se/bradspel-pa-jobbet-okar-motivationen/
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2.6 INSPIRATION 

BOKEN SKISS10 HAR INSPIRERAT MIG då 

den belyser liknande områden som jag ska 

undersöka. SKISS står för samtidskonstnärer i 

samtidssamhället och ägs av  Folkrörelsernas 

Konstfrämjande. SKISS befinner sig i  områden 

mellan konst, arbetsliv, organisations-

strukturer, demokrati och   arbetsplatsrelaterad 

hälsa. Där har konstnärerna upptäckt och 

ifrågasatt hur arbetslivet kan utvecklas 

genom konstnärer i arbetslivet och även hur 

man strukturerar och organiserar arbetet. 

Sedan har konstnärerna ifrågasatt om en 

sådan verksamhet kan bidra till ett bättre 

arbetsliv, med en större delaktighet och ett 

ökat välmående för personal och anställda. 

Några av texterna i boken redovisar de 

enskilda projekten, medan andra ger en mer 

övergripande beskrivning eller fördjupning. 

Samlingen av litterära verk ska inte främst 

ses som en forskarrapport, utan snarare som 

ett bidrag i det fortlöpande och oavslutade 

samtalet kring konst och samhälle som 

ständigt pågår.

Liknande arbetet med boken SKISS så vill 

jag att mitt arbete ska bidra i debatten kring 

design och samhälle, i detta fall genom att 

inrikta mig på hur grafisk design kan bidra till 

en trivsam arbetsplats.                                   

10 Widoff, A & Lobell, M. (2011) SKISS: konst, arbetsliv, forskning: nio rapporter. 
Stockholm: Folkrörelsernas konstfrämjande.

11 Konst från arbetsplatsen (2010) Hämtad 2016-02-19 från
http://docplayer.se/3067360-26-03-18-04-1-konst-fran-arbetsplatsen.html

Jag vill även  undersöka vad som får 

människor att trivas på arbetet. 

Konst är ett verktyg som bidrar till att vi 

ifrågasätter vad vi gör i vår vardag, var-

för samhället ser ut som det gör eller hur 

arbetsmiljön ser ut på en arbetsplats. För att 

utvecklingen ska gå framåt tror jag det är 

viktigt att vi vågar ifrågasätta vår vardag. Att 

vi inte bara följer ”normer” och hetsen som 

samhället kan framkalla. 

I utställningen ”Konst från arbetsplatsen”  
11 

använde konstnärerna befintligt material 

från t.ex. ett kontor för att skapa konst av 

detta. Det har inspirerat mig att se kreativt 

på omgivningen och använda mig av de 

befintliga sakerna som finns på ett kontor. 

http://docplayer.se/3067360-26-03-18-04-1-konst-fran-arbetsplatsen.html
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2.7 IDÉGENERERING 

Tankar på ett kit kom tidigt i processen när jag valde 

att inrikta mig mot utvecklingsprocesser och problem-

lösning. Att jag valde kit, kommer från engelskans 

”toolkit”, en verktygslåda. Verktyg som finns när man 

behöver dem. 

2.8 VAD ANDRA GJORT

Jag tänkte att kitet skulle vara utformat som en slags 

låda med olika tillbehör. Jag granskade många olika kit, 

där jag bland annat undersökte förpackningsdesign, 

formspråk och vilken känsla ett kit kunde skapa (bilaga 

4). Ett kit jag undersökte var ”Destroy your boss” 
12 som 

med mörk humor ville bekämpa mobbning på arbets-

platser. Genom att de förpackades enhetligt, med alla 

delar riktade med humor så skapade det en effekt. 

12 Packaging of the world (2008) Hämtad 2016-02-01 från 
http://www.packagingoftheworld.com/2015/09/de-
stroy-your-boss-office-survival-kit.html

http://www.packagingoftheworld.com/2015/09/destroy-your-boss-office-survival-kit.html
http://www.packagingoftheworld.com/2015/09/destroy-your-boss-office-survival-kit.html
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13 Wikipedia (2001) Hämtad 2016-02-18 från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humor

14 Rolighetsteorin (2009) Volkswagen Hämtad 2016-02-20 från
http://www.rolighetsteorin.se/

HUMOR ÄR VÅR FÖRMÅGA ATT FINNA GLÄDJE 

genom händelser eller situationer. Det känns väldigt 

individuellt och utan något facit. Visst finns det  personer 

som möts genom att de har samma humor, men det 

beror nog också på att de har samma bakgrund eller 

livserfarenhet. Jag tror att alla människor har ett ”sinne 

för humor”, men att det är individuellt vad som de upp-

lever är roligt. Enligt Wikipedia finns det några variabler 

som spelar de avgörande rollerna för vad de tycker är 

roligt. Dessa är ”geografisk plats, kultur, mognadsnivå, 

utbildningsnivå och kontext.” 
13  

Jag inspirerades av hur de använde humor som ett verk-

tyg för handlingskraft, men insåg att humor var svårt att 

använda sig av då jag måste vara väldigt skicklig, för det 

kan tolkas olika. 

Rolighetsteorin14 är också ett exempel på hur man 

genom att göra saker roligare skapar handlingskraft. 

Jag kände att det var svårt att skapa ett kit enbart med 

humor och att det mer handlade om att jag ville skapa 

något som gör att man gör något annat och har roligt. 

Därför ändrades inriktningen från humor, till att hitta 

verktyg som gör att vi tänker på annat när vi t.ex. är 

stressade och därför ändå kan ha roligt. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkQbMKc58Nc
https://sv.wikipedia.org/wiki/Humor
http://www.rolighetsteorin.se/
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3.1 UNDERSÖKNINGAR

SOM EN DEL AV MIN FÖRSTUDIE 

genomförde jag en kvalitativ undersökning. 

Den undersökningen genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer (bilaga 1) med 

personer på ett företag och genom en 

empirisk undersökning (bilaga 2) på samma 

arbetsplats. Detta för att få uppslag kring hur 

deras företag tänkte kring arbetsmiljö och 

trivsel på jobbet. 

Jag sammanställde intervjuerna (bilaga 3) 

och försökte utifrån det se om jag kunde 

hitta några lösningar eller samband att 

bygga vidare på, för att utforma innehållet 

till min artefakt. Intervjuerna fungerade som 

en förstudie för att jag skulle kunna hitta en 

utgångspunkt.

3.2 SCENARIO

JAG INSÅG ATT DET FANNS FLERA 

SCENARION där det kunde uppstå problem 

på arbetsplatsen och sådant som personalen 

tyckte tog energi ifrån dem.    

Det var t.ex. att jobba över när de hade 

en arbetsintensiv period eller när tekniken 

strulade. Jag tänkte därför att genom 

att fokusera på ett problemscenario på 

arbetsplatsen, skulle jag kunna konkretisera 

ner problemet och lättare komma med 

lösningar. Jag valde till en början att skapa 

ett överlevnadskit för scenariot ”tekniska 

problem” för att skapa lösningar för den 

specifika situationen på kontoret. 

Jag tolkade ”tekniska problem” som t.ex. 

att internet slutat fungera och personalen 

var utan uppkoppling.    
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Därför blev min första tänkta lösning ett överlevnadskit 

för tekniska problem. Där skissade jag på lösningar som 

t.ex. fiktiva antistresspiller som en lösning för att lugna 

dem vid tekniska problem. Även en tändsticksask för att 

kunna bränna de ilskna tankarna som tekniska problem 

kunde medföra, det blev mer en riktig lösning än en 

fiktiv.  

Jag insåg dock att tekniska problem kunde tolkas olika. 

En del tolkade det som att det var slut batteri eller 

liknande, där lösningen för att lugna personalen endast 

handlade om att lösa problemet, dvs. att få tekniken att 

fungera. Först när tekniken fungerar kan de känna sig 

lugna. Därför kände jag att scenariot inte kändes hållbart 

och jag ändrade inriktning. Jag behövde tydligare visa 

om kitet skulle bidra med lösningar eller vara fiktivt.
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3.3 BRAINSTORMING MED POST-IT

JAG HADE TÄNKT KRING OLIKA VERKTYG och vad 

som kunde vara det ultimata för att skapa trivsel. Jag 

ville bidra med något kul och lekfullt, men eftersom vi 

alla är så olika och det skiljer sig så mycket mellan olika 

arbetsplatser, var det svårt att konkretisera ned det till 

några delar i ett kit. Jag hade fastnat vid den ”perfekta” 

lösningen och behövde komma loss i mitt tänkande. 

 Därför använde jag mig av brainstorming med post-it 

för att komma vidare. Med hjälp av denna metod kom 

jag fram till en massa roliga förslag, och alla bottnade 

i samma sak. Att det handlade om en själv, dvs. den 

enskilda personens handlingskraft.

Det har varit svårt att definiera vad kitet skulle kunna 

landa i, då det fanns flera delar som jag tyckte var 

 viktiga. Men jag insåg att jag var tvungen att hitta 

ett fokus, för att kitet skulle bli mer effektivt. Därför 

behövde jag börja med ett verktyg.
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4.1 IDÉN OM ETT VERKTYG 

PERSONALEN VET NOG EGENTLIGEN att 

mental träning och att stressa mindre är 

bra för dem. Det som behövs är ett verktyg 

som hjälper dem att ta tag i detta, för att 

de ska må bättre på arbetet. Därför kom 

jag att tänka på olika aktiviteter som skulle 

vara bra att genomföra på arbetsplatsen för 

en bättre trivsel. Jag tänker mig att detta 

verktyg ska bidra med något till arbetsmiljön 

oavsett företagskultur och att det ska få 

användas av personalen när helst de behöver 

det. Artefakten bekräftar att personalen får 

ha kul och använda det som ett verktyg för 

bättre trivsel. Jag valde miljön kontoret, där 

problem kan uppstå och med fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön.

4.2 ARTEFAKT

MITT VERKTYG ÄR KORTEN ”Recept för 

trivsel”. Korten inleds med frågeställningen: 

Vad behöver du idag?    

Korten är uppdelade i fyra kategorier. Dessa 

är: aktiviteter, avslappning, energi och på 

studs, där personer kan välja det område 

som passar dem bäst för tillfället. Varje 

kort är utformat med olika aktiviteter som 

personalen kan genomföra för att investera i 

sig själva.

4.3 SWOT-ANALYS 

JAG ANVÄNDE MIG AV en SWOT-analys15 

för att få fram styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot angående receptkorten. Metoden 

är bra för att tydligare lyfta fram vad som 

gör korten unika och vilka farhågor som 

finns. Detta för att försöka lösa dessa hot så 

tidigt som möjligt och på så sätt stärka idén 

ytterligare i den grafiska formgivningen. 

STYRKOR:

• Bidrar till flera delar inom den psyko-

sociala arbetsmiljön med såväl aktiviteter, 

avslappning, energi och på studs. 

15 Nationalencyklopedin AB (2016) Hämtad 2016-02-20 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/swot-analys

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/swot-analys
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• Att det är separata kort gör att  personalen kan 

använda dem i olika rum på arbetsplatsen. 

• De nyttjar saker som finns på kontoret och är 

kreativa med dem (oftast finns det mer än papper 

och penna).

• Tar endast mellan 5-15 minuter.

SVAGHETER/HOT: 

• Att människor inte tar sig tiden att testa dessa kort. 

Därför gäller det att de inte får vara svåra att komma 

igång med. De kan inte heller ta för lång tid att utföra 

i sin helhet, eftersom det handlar om en kort paus i 

arbetet.

MÖJLIGHETER:

• Korten ska fungera som ett verktyg för att väcka 

motivationen att investera i sig själva och sin psyko-

sociala hälsa.

• Den passar olika individer vid varierande situationer, 

eftersom det är individuellt vilka lärstilar som passar 

olika personer.

• Inspirera till att ta pauser, stressa mindre och göra 

något tillsammans för trivsel på arbetet.

• Uppmuntra att göra nya saker tillsammans.

4.4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Personer med ett stillasittande jobb, i detta fall 

kontorsarbete, där de ofta sitter ensamma och mycket 

tid spenderas i samma position framför datorn. 

Receptkorten inriktar sig till personal på ett kontor där 

åldern är ca 25-65 år. 



25    DESIGNPROCESS

På menyn

IBLAND UPPSTÅR DET PROBLEM på arbetsplatsen. 
Den kräver mycket av dig och vissa dagar tryter ener-
gin. Du vill kanske förändra din situation, men vet inte 
riktigt hur? 

Följ recepten och jag garanterar dig bättre trivsel på 
arbetsplatsen. Det gäller bara att ta sig tid för det. Du 
har den tiden. Ta dig fem minuter att investera i dig 
själv. Idag.

VAD BEHÖVER DU IDAG?

• AKTIVITETER

• AVSLAPPNING

• ENERGI

• AKUT HJÄLP 5MIN 

EGENTID GEMENSKAP

10MIN 15MIN

Recept för trivsel

5-15 min
på kontoret

4.5 50% SEMINARIUM

KORTENS UTFORMNING TILL 50% SEMINARIET:
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Energipiller

ANVÄND DEN MEDFÖLJANDE BURKEN.

Hjälper mot energitjuvar, dubbeljobb och långa ar-
betspass. Ät så många du behöver.

Upprepa 5-20 ggr.

Syrepåfyllning

JÄMN ANDNINGSÖVNING (4-4)

Sitt bekvämt på en stol. Ta ett djupt andetag och sänk 
axlarna. Känn andningen långt ner i buken, strax under 
naveln. Fotsulorna mot marken, ryggen mot stolen. 

1. Andas in genom näsan, räkna till fyra
2. Andas ut genom näsan, räkna till fyra

1. 

2. 2. 

1. 

Energishot

VID BEHOV AV EN EXTRA ENERGIKICK

1-2 shots 

INGREDIENSER
1 äpple
1 cm färsk ingefära
1 tsk vetegräspulver 

Mixa äpple och ingefära. Häll upp i ett litet glas och rör 
ned vetegräspulver. 

Avnjut genast, för en extra energikick!

Massagetåg

INGREDIENSER
1 grupp massörer
1 grupp i behov av massage
10 starka fingrar

Ställ klockan på fem minuter i två intervaller. Klocka 
fem minuter och ge fem minuters massage samt få fem 
minuter tillbaka. Angrip den stela nacken och de spän-
da axlarna. Släpp kontorskroppen fri! 
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4.6 EFTER 50% SEMINARIUM

DEN FEEDBACK JAG FICK VAR BLAND 

ANNAT ATT ikonerna som visade tiden var 

lite otydliga, så jag tog bort visarna för att 

skapa ett tydligare uttryck på ikonerna. 

Den röda färgen var mer vinröd än ”akut-

färg”, så jag bytte namn från akut hjälp till på 

studs. Jag ville att de fortfarande skulle vara 

snabba att använda, men utan att använda 

ordet akut, då den kan förknippas med en 

annan sorts rödfärg än den jag valt.

4.7 MATERIALVAL 

NÄR JAG VISSTE HUR KORTEN skulle se ut, 

behövde jag förpacka dem. Jag funderade 

hur korten skulle struktureras för att det 

skulle vara lättnavigerat för användaren. 

Förutom att jag hade kategoriserat korten 

efter färg, ville jag förpacka dem på ett 

smidigt och smart sätt. Jag granskade olika 

typer av lådor, alltifrån receptboxar till 

pärmregister, men valde slutligen att förpacka 

korten som ett kartotek, dvs. kortregister. Jag 

ville att korten skulle finnas i en låda, som får 

ta sin plats på skrivbordet.

Kartotek är ofta sorterade i alfabetisk 

ordning för att underlätta sökningen.16 Därför 

valde jag att sortera de fyra kategorierna 

aktiviteter, avslappning, energi och på studs 

i  alfabetiskt ordning, där varje kategori får en 

flik som är enfärgad i ett kraftigare papper för 

att skilja sig mot de övriga korten. Därefter 

så talade jag med Norrmalms Kartongfabrik 

angående att skapa lådan.

INNAN JAG KUNDE BESTÄLLA LÅDAN 

 skapade jag skisser och prototyper för att 

få en känsla av hur resultatet skulle bli. Jag 

märkte att snedställda kanter framtill skulle 

underlätta för att se korten och navigera 

bland kategorierna. Därför valde jag att 

utforma lådan med snedställda framkanter. 

Jag ritade noggranna skisser, måttade och 

prövade olika storlekar på logotypen för att 

den skulle få en bra placering på lådan. När 

jag hade alla delar på plats, skickade jag mina 

skisser (bilaga 6) med en kort beskrivning. 

Här fick jag hjälp från en tidigare uppgift 

av Oscar Guermouche som handlade om 

att beskriva ett konstverk. Jag fick genom 

den uppgiften lära mig vikten av att gallra 

bland information och endast ta med det 

viktigaste, något som är bra att tänka på vid 

beställningar. 

Jag valde även bland kartongfärg, och 

tryck- och präglingstekniker som var möjligt 

eftersom Norrmalms Kartongfabrik har 

maskiner för att göra detta. 

16 Nationalencyklopedin AB (2016) Hämtad 2016-03-24 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kartotek

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kartotek
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Jag valde färgen grafitgrå på lådan, med min logotyp 

foliepräglad i guld genom en kliché. Jag ville att lådan 

skulle upplevas som en guldkant i den annars grå och 

trista arbetsvardagen. Det var mycket termer som 

användes vid beställningen av såväl lådan som korten. 

Det har gett mig mer lärdom om trycktekniker och gjort 

att jag har mer förståelse för vad som är möjligt att 

göra. Att tidigt i designprocessen kontakta ett tryckeri 

har underlättat, då jag snabbt kunnat se vad som är 

möjligt och på så sätt kunna anpassa trycktekniker samt 

utformningen av min design efter detta. 

JAG BESÖKTE TRYCKERIET Arkitektkopia i Skellefteå 

och visade upp mina skisser på korten. Vi talade om 

olika papperstyper och mått.
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När jag visste vad som var möjligt att göra, 

fortsatte jag att skissa på korten. Måtten på 

korten var från början 115x130 mm, men jag 

ändrade till liggande format, för att det skulle 

vara smidigare att bläddra i kartoteket.

Till korten valde jag det obestrukna papperet 

4CC som passar bra för dubbelsidiga 

utskrifter och som ger bra färgåtergivning. 

Jag valde ett obestruket papper, eftersom jag 

inte ville att korten skulle vara för glansiga, då 

färgen ger en glans i sig. Vikten 280g valde 

jag eftersom jag ville att korten skulle vara 

stabila att hålla i.

De fyra korten som delar upp de olika 

kategorierna ville jag ha i ett lite kraftigare 

papper, för att de ska hålla när man bläddrar 

mellan flikarna. Jag valde då papperet 4CC, 

300g. Jag ville att dessa kort skulle ha flikar 

som stack upp ovanför de andra korten. 

Dessa flikar behövde stansas ut. Jag besökte 

därför SAVO i Öjebyn för att få hjälp med 

stansningen. Även för denna beställning 

gjorde jag tydliga skisser (bilaga 7) för att 

den som skulle stansa skulle kunna följa mina 

exakta mått. 



JAG VALDE ATT ANVÄNDA MIG AV 

PIKTOGRAM eftersom det ersätter text och 

är ett universellt språk som är tydligt att 

förstå oavsett kultur.17 

JAG VALDE OCKSÅ FÄRGKATEGORIER för 

att underlätta för användaren när personen 

ska välja mellan de fyra kategorierna. 

Aktiviteter, avslappning, energi och på studs 

är indelade i varsin färg som kommer att 

synas på kortens baksida.

Hur en person uppfattar färger påverkas 

bland annat av kultur och det gäller att 

välja färger som symboliserar det man 

själv vill. Färgsymbolik påverkas även av 

neurofysiologiska orsaker, vilket bidrar till 

att vi uppfattar en del färger som varma 

och en del som kalla.18 Därför gäller det att 

tänka på i vilken miljö artefakten ska finnas 

i och vilka som ska använda den, så att 

färgassociationerna överensstämmer med det 

jag vill att de ska signalera. Jag valde färger 

som stämde överens med den färgassociation 

jag ville bidra med på arbetsplatsen. 

4.8 GRAFISK UTFORMNING

KORTEN ÄR I STORLEKEN 130x115 mm för 

att de ska vara lätta att hålla i handen. 

TEXTEN ÄR KORT OCH KONCIS för att 

användaren snabbt ska förstå vad de ska 

göra och komma igång. Därför har jag valt 

att tänka på vad jag valde för typsnitt och 

hur jag formulerade mig. Språket är med en 

lättsam ton för att visa vikten av att det ska 

vara kreativt, men kravlöst. Den ska inspirera 

att lätt komma igång!

TYPOGRAFIN ANPASSADES EFTER att 

den skulle vara för en tryckt yta som inte 

var särskilt stor. Som rubriktypsnitt valde 

jag scripten Lobster som har ett lekfullt 

uttryck vilket jag tyckte passade kontexten. 

Denna användes endast på rubriker för att 

den har bäst läsbarhet i större grad. Som 

brödtext valde jag typsnittet Gotham, ett 

lättläst typsnitt som även är läsbart i mindre 

grad. Det är en linjär sans-serif som gav bra 

kontrast till rubriktypsnittet. Gotham Bold 

gav en bra och tydlig underrubrik. Gotham 

finns i flera vikter vilket gav mig många 

alternativ, något jag gillade då det gick bra 

att kombinera och ändå gav lagom kontrast. 

Jag kunde förstärka olika delar i texten, eller 

lyfta fram något genom en annan vikt.

17 Nationalencyklopedin AB (2016) Hämtad 2016-03-16 från
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/piktogram

18 Linneuniversitetet Hämtad 2016-02-29 från 
http://korta.nu/43e
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Jag har valt gult på kategorin energi efter-

som det associeras med glädje och  optimism, 

känslor som jag vill uppmuntra och bidra 

med i mina energikort. Turkos har jag valt 

till avslappning eftersom det ofta  förknippas 

med natur och  uppfattas som lugnande. 

Orange har jag valt till aktivitets korten 

eftersom det är en färg som kan förknippas 

med glädje och rörelse samt att inspirera till 

handlingskraft och kreativitet. Till  kategorin 

på studs har jag valt röd färg för att det 

är en färg som lätt fångar personers upp-

märksamhet, där jag vill att man snabbt ska 

kunna hitta korten om personalen genast 

behöver använda dem.

VARFÖR UTFORMA KORTEN SOM RECEPT?

Därför att jag vill synliggöra ”ingredienserna” 

för trivsel. Genom ”ingredienserna” visar jag 

dels vilka material som behövs praktiskt, 

men adderar även sådant som personalen 

själva måste bidra med, så som kreativitet 

och mod eller andra känslor. Även för att visa 

vikten av att kunna bjuda till och 

uppmana till kreativitet i vissa 

moment på en arbetsplats, och 

att våga visa känslor på en plats 

som en del personal tolkar som 

formell, eller en arbetsmiljö 

som bidrar till att de måste 

vara på ett visst sätt. 

DESIGNPROCESS   32

4.9 MITT FORMSPRÅK

Mitt visuella uttryck landar ofta i en 

minimalistisk design, som är en del av min 

konstnärliga identitet. Den syns också 

på korten, som är med mycket luft utan 

överflödig text och effekter. 

Minimalism är en konstriktning inom 

bildkonst som använder sig av så begränsade 

uttrycksmedel som möjligt och med en 

önskan om att framställa konstverk fria från 

konstnärens subjektiva uttryck.19 Jag har 

skalat av allt överflödigt på korten, men ändå 

skapat ett grafiskt uttryck med färg och form. 

Jag har granskat olika frågespel och olika 

typer av instruktioner. Frågespel har ofta 

spelkort i små storlekar. Där är det viktigt att 

kunna skala av och göra kortet luftigt och 

lättläst. Korten har ofta små symboler framför 

olika kategorier. Ibland logiskt utformade, 

ibland måste man följa instruktionerna för 

att förstå. Mina kort har 

också ett instruktionskort 

med symbolförklaring, men 

jag har valt att inte göra 

för avancerade symboler. 

Detta för att man ska kunna 

använda korten utan 

ständiga avbrott för 

att man behöver läsa 

instruktioner. 

19 Wikipedia (2001) Hämtad 2016-04-04 från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Minimalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Minimalism 
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4.10 TRYCK

Jag ville att mina kort skulle överensstämma 

i färg, trots papperets olika vikter 280g och 

300g. Detta eftersom mina kort är utformade 

med stora ytor av färgelement. Jag hade 

bett om att få vara på plats när de tryckte 

korten för att se hur färgerna blev, då jag av 

erfarenhet vet att det skiljer sig från dator 

till tryck och mellan olika papperstyper samt 

skrivare. Tyvärr meddelade tryckeriet att det 

inte fanns någon möjlighet för mig att vara på 

plats när de tryckte, de hade för mycket att 

göra. 

Tryckeriet meddelade att mina kort var 

färdiga, men när jag såg dem blev jag inte alls 

nöjd med resultatet. Eftersom det tunnare 

papperet suger åt sig mer färg, skilde det sig 

i nyans. Jag justerade därför färgerna på plats 

på tryckeriet, för att få ett så bra resultat som 

möjligt. De skrev därför ut de fyra korten 

4CC 300g med olika färgmängd. Ibland 10% 

mer färg, ibland mindre för att kunna hitta ett 

resultat som passade de andra korten. Tillslut 

hittade vi en nyans för varje kategori som 

stämde överens med de andra korten. 

Korten stämde inte heller i mått. Jag 

granskade och såg att de inte var anpassade 

efter mina skärmärken, de bad därför om att 

få återkomma. Min lärdom av detta var att 

det var bra att jag var ute i god tid. Jag litade 

på att materialet var i ”goda händer”.                 

Det krävdes justeringar och några utskrifter 

innan jag fick det resultat som jag ville, något 

man bör ha inräknat i tidsplanen.

EFTER TRYCK såg jag några svagheter i 

slutresultatet som hade kunnat gå att justera 

till en annan tryckning. Jag hade valt att göra 

alla rubriker i svart textfärg för att få det att 

se enhetligt ut. Dock blev den röda färgen 

väldigt mörk i tryck, vilket gjorde att rubriken 

”på studs” hade blivit mer läsbar som vit. 

När jag placerade korten i rätt ordning 

upptäckte jag även att introduktionskortet 

som var orange till hälften gav väl lite 

kontrast mot aktivitetskorten som var orange. 

Därför utformade jag introduktionskortet i 

vitt med hörnen i varje kategorifärg, för att 

tydligare visa att det står för sig. 



Resultat
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5.1 KORTENS UTFORMNING

SLUTRESULTATET BLEV 40 KORT, indelat i fyra 

kategorier: aktiviteter, avslappning, energi och på studs. 

Korten innehåller olika aktiviteter som tar mellan 5-15 

minuter att genomföra. Alla aktiviteter är framtagna för 

att skapa bättre psykosocial arbetsmiljö på kontoret, 

där korten är anpassade för olika lärstilar och passar 

därför olika personer. En del övningar kan man lyssna 

på (auditiv), några genomförs via fysisk aktivitet 

(kinestetisk), en del utförs genom synintryck (visuell) 

eller genom massage (taktilt).

Korten är också anpassade efter olika sinnen för att 

förhöja upplevelsen. Några kort ger resultat som man 

kan smaka på (smak), en del innefattar att gå ut och 

lukta på naturen (lukt), några övningar kan man lyssna 

på (hörsel), en del innebär att se på film och följa 

instruktionerna (syn) samt massera (känsel).

Aktiviteterna går att genomföra ensamma eller 

tillsammans med andra. Alla kort har en baksida med 

logotypen där färgen är anpassad efter den kategori 

kortet tillhör.

LÄNGST FRAM FINNS ett introduktionskort med 

symbolförklaring, som även motiverar användaren varför 

den ska använda sig av detta. Texten informerar att det 

inte behöver ta mer en fem minuter för att skapa bättre 

trivsel på arbetsplatsen. 
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På menyn
IBLAND UPPSTÅR DET PROBLEM på arbetsplatsen. 
Den  kräver mycket av dig och vissa dagar tryter 
e nergin. Du vill kanske förändra din situation, men 
vet inte riktigt hur? 

Följ recepten och jag garanterar dig bättre trivsel på 
arbetsplatsen. Det gäller bara att ta sig tid till det. Du 
har den  tiden. Ta dig minst fem minuter att investera 
i dig själv. Idag.

VAD BEHÖVER DU IDAG?

• AKTIVITETER

• AVSLAPPNING

• ENERGI

• PÅ STUDS

EGENTID GEMENSKAP

5MIN 10MIN 15MINGENAST

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret
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INGREDIENSER
1 papper
1 penna
2 dl ös
4 dl ärlighet

Fram med papper och penna, ös på! Klocka två 
minuter. Nämn något som du uppskattar med 
 personen. Gärna något mer personligt än ytligt. 
Häng upp resultatet vid skrivbordet och ta åt dig! 
Lite  extra pepp i vardagen skadar inte.

Komplimangregn

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret

37    RESULTAT
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INGREDIENSER
1 grupp massörer
1 grupp i behov av massage
10 starka fingrar

Ställ klockan på fem minuter i två intervaller. Klocka 
fem minuter och ge fem minuters massage samt få 
fem minuter tillbaka. Angrip den stela nacken och de 
spända axlarna. Släpp kontorskroppen fri! 

Massagetåg

INGREDIENSER
1 penna
1 papper
1 dl mod

IBLAND FINNS DET NÅGOT MOMENT på arbets-
platsen som oroar dig. Kanske känner du stress över 
något som du inte vet hur du ska klara av. Att klara 
allt själv är inte alltid det modigaste, ibland är det 
starkare att våga be om hjälp. Så gör det. Skriv ned 
vad du behöver hjälp med. Om det så är till ditt inre 
eller till en kollega, för att lugna dig själv.

Att våga be om hjälp är modigt och kom ihåg att 
många känner glädje över att få hjälpa till.

Hjälp

Kontorsstolsrace

INGREDIENSER
2 kontorsstolar
1 sträcka 
2 tävlingslystna

STÄLL STOLARNA BREDVID varandra längst ned i 
kontorslandskapet. Markera en mållinje, förslagsvis 
sista skrivbordet på vänstra raden. Be någon räkna 
ned för start. 

Kör! Först i mål vinner.
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INGREDIENSER
1 penna
1 papper
1 dl eftertanke

OM DU INTE UPPSKATTAR och känner tacksamhet 
över det du har, kommer du aldrig känna dig nöjd 
med det du får. Det handlar mycket om  inställning. 
Att känna tacksamhet är ett val du gör. Det är smart 
att välja tacksamhet. För många krävs det ganska 
mycket arbete för att hålla tacksamhet en vid liv. Ta 
fem minuter och skriv ned saker du är tacksam över 
på din arbetsplats. 

Tack!

,

Stretch mot stress

INGREDIENSER
1 hörn
1 kontorskropp 
2 dl rörlighet

STÄLL DIG VÄND MOT ETT HÖRN med ena foten 
i hörnet. Växla mellan att placera höger och  väns
ter fot fram, varannan gång du stretchar. Placera 
armbågarna,underarmarnaochhandflatornamot
väggarna. Armbågarna något över axlarna. Luta 
överkroppen mot hörnet 510 sekunder och spänn 
magen så du inte svankar. 

Upprepa 2-3 ggr.

INGREDIENSER
1 penna
1 papper
1 dl skryt

HAR DU SVÅRT ATT TA KOMPLIMANGER? Slår du 
ner på dig själv och säger ”Äsch”? Sluta då genast! 
Sträck på dig och var riktigt stolt över dig själv! 
Självbekräftelse behövs.

Skriv ned minst fem saker som du har gjort bra 
idag på arbetsplatsen. Alltifrån ”plockade bort X:s 
 kaffekopp” eller mer akut ”sa inte upp mig, trots att 
jag ville det just då”.

Självpepp

39    RESULTAT
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INGREDIENSER
1 dialog
2 dl goda råd

TURAS OM ATT VARA DEN KOLLEGA som lyssnar 
och den som berättar. Svara på frågorna: 

• Varför arbetar du?

• Varför arbetar du på just denna arbetsplats?

• Finns det något du själv kan göra för att ändra 

din arbetssituation till det bättre?

Tillåt därefter den som lyssnar att komma med för-
slag hur den på bästa sätt kan hjälpa dig med det. 

Nulägesanalys

TÄNK VAD LITE FILMMUSIK kan göra för sinnes-
stämningen. Lyssna på listan http://korta.nu/_Df 
och anpassa den efter sammanhanget, eller skapa er 
egna.

NÄR DET SKA STÄDAS PÅ KONTORET: 
”Mission Impossible Theme” gör städningen till ett 
farligt och viktigt uppdrag, som bör utföras med 
noggrannhet.

NÄR DU SPRINGER TILL ETT MÖTE MED ANDAN I 
HALSEN:
”Raiders March” från Indiana Jones.

NÄR DU ÄLTAR NÅGOT LITE FÖR LÄNGE:
”Let It Go” från Frozen.

Soundtrack till ditt arbetsliv

FEEDBACK SKA SKAPA EN FÖRÄNDRING och 
utveckla en kollega på ett bra sätt. Här finns fyra tips 
som kan underlätta ditt upplägg:

1. Inled din feedback positivt, där du ger ett konkret     
exempel på något du tycker var bra. 

2. Byt ut ”men” mot ”och”, ett litet ord som kan 
 ändra tonen helt. ”Det blev bra MEN du missade 
deadline med två timmar.” ”Det blev bra OCH håller 
du deadline nästa gång blir det ännu bättre.”

3. Ge konstruktiv feedback som ett förslag till för-
bättring. Detta ger inspiration istället för hopplöshet. 

4. Avsluta positivt. Ge ytterligare ett exempel på vad 
som var bra, för att lämna personen med energi att 
ta tag i förändringarna. 

Feedbackfiness
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Upprepa 5-20 ggr.

JÄMN ANDNINGSÖVNING (4-4)

Sitt bekvämt på en stol. Ta ett djupt andetag och sänk 
axlarna. Känn andningen långt ner i buken, strax under 
naveln. Fotsulorna mot marken, ryggen mot stolen. 

1.  Andas in genom näsan, räkna till fyra.
2. Andas ut genom näsan, räkna till fyra.

Syrepåfyllning

1. 

2. 2. 

1. 

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret
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Lugna listan

INGREDIENSER
1 par hörlurar
1 inloggning på Spotify
1 tsk harmoni

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/w4f i din webb-
läsare på valfri enhet eller scanna QR-koden nedan:

RANNSAKA DIG SJÄLV. Vad har du för normer och 
värderingar? Gör du vad du kan för att leva som du 
lär? 

NÄR DU VET VAD DU STÅR FÖR, måste du lära 
dig att bekräfta dig själv. Ta fem minuter att välja 
en  affirmation som är kort och lätt att komma ihåg. 
Skriv ned den någonstans där du kan behöva en 
 påminnelse och upprepa den. På toaspegeln, på 
data skärmen eller i plånboken, till exempel:

”Jag välkomnar förändring!”

Upprepa den 3 ggr. om dagen, tills du själv känner 
att den stämmer. 

Affirmation

OAVSETT FYSISKT RUM, välj en plats på kontoret. 
Hitta ditt inre rum oavsett var du befinner dig på 
arbetsplatsen. Det är viktigt för att ständigt kunna 
hitta en källa till lugn.

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/inrerum i din 
webbläsare på valfri enhet eller scanna QR-koden 
nedan:

Ditt inre rum
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SÄTT DIG BEKVÄMT OCH TA NÅGRA DJUPA 
 ANDETAG. Fokusera på hur kroppen känns. Känner 
du spänningar eller avslappning?

1. Rikta fokus mot dina fötter, spänn dem 10 

      s ekunder. Slappna sedan av.

2. Spänn vaderna 10 sekunder, slappna av.

3. Spänn låren 10 sekunder, slappna av.

4. Spänn bäckenet 10 sekunder, slappna av.

5. Spänn magen 10 sekunder, slappna av. 

6. Spänn bröstkorgen 10 sekunder, slappna av.

7. Spänn händerna 10 sekunder, slappna av.

8. Spänn ansiktet 10 sekunder, slappna av.

9. Spänn hela kroppen 10 sekunder, slappna av.

Kroppsinsikt

Regnskogen

INGREDIENSER
1 par hörlurar
1 inloggning på Spotify
1 tsk natur

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/regnskog i din 
webbläsare på valfri enhet eller scanna QR-koden 
nedan:

Magisk mynta

INGREDIENSER
2 dl vatten
1-2 tsk grönt te 
1 kvist mynta
1 tsk avkoppling

Om du har stressad mage inför något viktigt 
på  jobbet, välj myntate. Det får dig lugn, och är 
 harmonisk för en orolig mage. 

TE PÅ MYNTA:
Koka upp vattnet. Lägg myntabladen och det  gröna 
teet i en kopp och häll på vattnet. Låt stå och dra 
några  minuter. Klart!

43    RESULTAT



44    INLEDNING

Skaka loss

INGREDIENSER
1 spänd kropp
2 dl utlopp

Har du för vana att kontrollera alla känslouttryck? 
Tänk på att det leder till ständiga spänningar. 
 Energin får inte sitt naturliga utlopp, utan lever kvar 
inom oss. Skaka därför av dig din stress och dina 
spänningar. 

GÖR SÅ HÄR:

1.  Skaka händer och armar allt vad du kan i en minut.

2. Skaka ena benet i en minut. 

3. Byt ben och skaka en minut.

Välkomna den lugna känslan som infinner sig efteråt!

Naturnära

INGREDIENSER
9 dl grönt
2 dl kreativ stadsplanering

Gå ut och ta dig minst fem minuter ”grön tid” genom 
att gå till parken utanför kontoret eller någon annan 
grönskande miljö. Om årstiden inte tillåter att känna 
doften av blommor eller annat grönt, besök närmsta 
blomsterbutik eller var kreativ med miljön runt just 
ditt kontor. Försök fylla ditt kontor med växter och 
blommor.

Lite solsken, att gå på gräs eller att känna doften av 
regn mot asfalt kan vara mycket avslappnande.

t

Välj annorlunda

FUNDERA PÅ PÅSTÅENDET:
”Ingen kan göra mig irriterad utan mitt medgivande.”

SCENARIO:
X kommer försent till avtalat möte.

Du blir inte irriterad av de skäl du tror (att X kom-
mer försent till mötet). Din irritation sker endast 
på grund av hur du väljer att tolka händelsen. Du 
kan tolka händelsen annorlunda, om du väljer att se 
 annorlunda på situationen.

Blir du irriterad för att någon kommer försent till 
ett möte har du valt att se dig som ett offer. Testa 
istället tanken: När någon kommer sent till mötet, 
väljer jag att bli irriterad. Du kan välja att reagera 
 annorlunda.
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Energilistan

INGREDIENSER
1 par hörlurar
1 inloggning på Spotify
1 tsk inlevelse

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/EnergiListan 
i din webbläsare på valfri enhet eller scanna 
QR- koden  nedan:

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret
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Energishot

VID BEHOV AV EN EXTRA ENERGIKICK

1-2 shots 

INGREDIENSER
1 äpple
1 cm färsk ingefära
1 tsk vetegräspulver 

Mixa äpple och ingefära. Häll upp i ett litet glas och 
rör ned vetegräspulver. 

Avnjut genast, för en extra energikick!

Powerwalk

INGREDIENSER
1 par promenadskor
2 dl power

När du fastnar som mest, på med dem, promenad
skorna! En powerwalk behöver endast ta 15 minuter, 
men ger energi för resten av dagen. Ut runt knuten.

HITTA EN NY RUNDA. Går du alltid till vänster? 
Gå till höger idag! Du behöver inte alltid ha ett mål, 
ibland kan vägen dit vara målet.

The Office Shake

INGREDIENSER
Hela kontoret
5 dl intensiv fuldans
2 dl ”jag bryr mig inte”

VEM BEHÖVER INTE EN DANSPAUS PÅ ARBETS-
PLATSEN? ”The Office Shake” handlar om att spela 
en låt och dansa allt vad ni har. Filma och utmana 
andra kontor med er dans! 

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/officeshake i din 
webbläsare på valfri enhet eller scanna QR-koden 
 nedan för inspiration:
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Energibars

10 STYCKEN PÅ 10 MINUTER

INGREDIENSER
1 dl fiberrika havregryn
1 dl solrosfrön
1 dl pumpakärnor
0,5 dl sesamfrön
0,5 dl russin
0,5 dl torkade svarta vinbär

Sätt ugnen på 125°C. Blanda alla torra ingredienser i 
en bunke, rör i honung och äggvitorna. Klä en avlång 
brödform med bakplåtspapper. Häll ned smeten 
i formen. Grädda mitt i ugnen i ca 10 minuter. Låt 
kakan svalna i kylen innan den skärs i bitar.

2 tsk vaniljsocker
1 tsk kanel
1 msk kakao
2 msk flytande honung
2 äggvitor

Stoppa stölden

IDENTIFIERA ENERGITJUVEN på arbetsplatsen. En 
energitjuv är en person som verkar trevlig, men ändå 
lämnar dig med en känsla av att du har gjort något 
fel. En energitjuv vill sällan ge beröm, utan ignorerar 
bra resultat och letar fel. 

SKYDDA DIG GENOM ATT skaffa dig kunskap 
om det här uppförandet. När du har genomskådat 
energi tjuven, kan du lära dig när du inte bär ansvar 
för situationer du blir anklagad för. Då kan du lättare 
hålla dig likgiltig inför provokationer, så att de inte 
tar din kraft och energi. Om du blir anklagad, kan du 
lugnt lägga tillbaka skulden: ”Jag är ledsen, men så 
ser jag det inte alls. Det där får stå för dig.”

Pausgympa på projektorn

INGREDIENSER
Stela kontorskroppar
1 projektor
2 dl ”jag bryr mig inte”

SLÄCK NED LAMPORNA OCH VINKLA  persiennerna 
för att låta skärmen lysa upp rummet och inspirera 
med sina härliga rörelser. Följ under fyra minuter 
rörelserna som visas i filmen:  

http://korta.nu/pausgympa

Med blicken mot projektorn! Pumpa på!
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STRÖSSLA GLÄDJE OMKRING DIG, oavsett dag. 
Öva på att avdramatisera dig själv och det som 
händer i ditt arbetsliv. Om din omgivning är allvarlig, 
får du börja med att leta fram saker som    får dig att 
skratta:

• Leta fram roliga klipp och visa en kollega.

• Distansera dig till något du gjort som var riktigt 
klantigt eller dumdristigt. Att kunna skratta åt 
det hela är befriande.  

• Skratt smittar. När någon väl lägger ribban, så 
vågar andra ta efter.

Fredagsfnitter

Hela kontoret stormar

INGREDIENSER
Varsin stol
5 dl musik
2 dl rörlighet
1 domare

STÄLL ALLA STOLAR PÅ RAD, STOLSRYGG MOT 
STOLSRYGG. Tänk på att alltid ha en stol färre än 
deltagare. Alla deltagare ska gå runt stolarna under 
tiden musiken spelas, men när musiken slutar  spela 
så ska alla sätta sig. Den personen som inte har 
någon stol att sitta på, är ute! Domaren ska alltid 
ta bort en stol när någon åker ut. När det är två 
personer kvar, så är det final. Den som lyckas sätta 
sig när musiken slutar spela, vinner!

Fruktfrossa

OFTAST FINNS TILLGÅNG TILL FRUKT PÅ 
 ARBETSPLATSEN. Varför inte gå ihop ett gäng och 
välja varsin frukt och mixa till en härlig fruktsallad.

INGREDIENSER
1 banan
1 äpple
1 päron
1 apelsin
1 mandarin
2 dl vindruvor

GÖR SÅ HÄR:
Skala och skär frukterna i små bitar, blanda med 
 saften från apelsinen. Blanda och avnjut!
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Andningshjälp

ANVÄND NÄRMSTA PÅSE. Andas en kort stund i 
en papperspåse med munnen och näsan. Genom att 
andas i påsen andas du in koldioxid vilket hjälper till 
att återställa balansen.

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret
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Målgest

MAXA FIRANDET! När du gör något bra så ska du 
jubla! Beroende på vad du föredrar, mer stillsamt 
 eller att skrika rakt ut. Det är upp till dig. Men gör 
något  fysiskt, en målgest!

GENOM ATT FYSISKT UTTRYCKA SIN GLÄDJE 
(det kan vara att sträcka armarna i luften, smyga 
in i ett tomt rum och göra high-five till sig själv) så 
skapar du en association till känslan. Du skapar en 
minneskänsla i amygdala. Amygdala är en struktur i 
hjärnan som utgör en del av det limbiska systemet, 
en plats för minneskänslor. 

En bra association till en bra känsla, väl värt att 
 minnas! 

Notisdödaren

SLÅ AV ONÖDIGA NOTISER. Det räcker att kolla 
mailen vid några bestämda klockslag. Att ständigt 
störas av ljudnotiser när du t.ex. är på ett möte 
skapar onödig stress. Du kan ändå inte ta tag i det 
förrän du sitter vid mailen. Så testa att slå av och 
ändra dina rutiner för mailen. 

MOBILEN LIKVÄL. Har du många ljudnotiser? 
Behöver du ständigt vara uppkopplad till alla dessa 
appar och all information? Försök slå av, för att 
undvika störande moment.

 

Skrivbordsharmoni

FINNS DET NÅGOT BÄTTRE än att få checka av och 
kasta färdiga projekt? Bränn eller släng dem! Följ 
listan nedan:

1. Ta bort allt material från skrivbordet.

2. Rengör.

3. Överblicka alla papper. 

4. Sortera undan avslutande ärenden från 
 skrivbordet.

5. Släng och källsortera allt skräp.
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Din senaste succé

ATT MEDVETET OCH UNDER EN MINUT tänka på 
något du ser som en stor framgång, är ett effektivt 
knep för att öka din mentala motivation inför nästa 
stora uppgift.

 

Lata livet

IBLAND GROR REBELLEN I DIG. Som inte vill jobba 
alls. Som hellre vill sova och inte svara i telefon. 
Lyssna på ”The Lazy Song” som ger lite medlidande. 
Sjung med och dröm dig iväg, för att sedan känna 
dig så mycket bättre när du tar tag i dig själv.

GÅ IN VIA LÄNKEN http://korta.nu/lazysong i din 
webbläsare på valfri enhet eller scanna QR-koden
 nedan:

Prioritera dig

IBLAND TAR DU KANSKE PÅ DIG FÖR MYCKET 
ARBETSUPPGIFTER? Ställer upp för andra för att 
inte göra någon besviken. Visst, att du ska ställa upp 
för andra när du själv känner för det, men ibland 
 behöver du tänka på dig själv. 

Alla vet att det kan vara jobbigt att säga nej, men 
genom att säga nej så säger du samtidigt ja till 
något annat. Att göra saker för att inte göra någon 
 besviken är inte en tillräcklig anledning. Då gör du 
endast saker för andras skull och prioriterar inte din 
egen vilja eller tid. Prioritera dig själv istället. Nu.
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LÄR DIG ANVÄNDA DIN KROPP OCH DINA 
 SINNEN som redskap där du medvetet känner in 
hur kroppen fungerar och vad du upplever vid olika 
tillfällen, utan att döma. 

STANNA UPP. Reflektera över känslan i din kropp.
Är du irriterad, arg, nervös eller rädd? Hur känns din 
kropp, är den spänd?

OBSERVERA. Stanna kvar i känslan, var medveten. 
Ändrar känslan karaktär, är den lika intensiv?

ACCEPTERA. Acceptera känslan som den är. Låt 
den bara finnas där, var medveten om att den 
 kommer avta.

LÅT GÅ. Låt känslan sakta avta tills du släpper taget.

Kroppsscanning

VID SUG EFTER SÖTSAKER ELLER ANNAT BEGÄR. 

STANNA UPP. Bli medveten om vilka tankar och 
känslor som väckt ditt begär. Är det trötthet, stress, 
oro eller misslyckande som triggat i gång det hela? 
Är det ett vanebeteende som uppstår vid en viss 
situation eller klockslag?

OBSERVERA. Låt dig vara i begäret, reflektera över 
varför det finns där, om det kommer och går. Hur 
känns begäret? Finns det rastlöshet eller frustration 
som ligger bakom det?

ACCEPTERA. Acceptera begäret, låt det finnas där 
och försök se klart på det.

LÅT GÅ. Låt begäret avta.

Skippa socker

ARBETA MED DIN KROPPSKLOCKA. När det  
gäller energi så finns det naturligt inbyggt i krop   -
p ens dygnsrytm. Observera när du känner dig som 
 piggast, respektive tröttast under dagen. Försök 
 därefter att styra ditt schema och välj uppgifter 
efter energinivå.

Skalman style
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Slutreflektion

6



JAG STARTAR DETTA PROJEKT och inser 

vilket stort ämne arbetsmiljö och trivsel 

är. Det blir en lång uppstart med mycket 

insamling av information och därför är det 

från början svårt för mig att konkretisera 

ner det och hitta en inriktning. Det blir 

därför ett arbete där jag använder mig av 

många olika vägar och metoder för att föra 

projektet vidare. Det visar på min bredd som 

designer att självständigt kunna planera och 

genomföra processer med inlärda verktyg 

och metoder. 

MÅLET MED DETTA ARBETE ÄR att genom 

grafisk design skapa ett bidrag för att 

hjälpa personalen att få en bättre trivsel på 

arbetet, med inriktning mot den psykosociala 

arbetsmiljön på ett kontor. Jag vill bidra med 

något som får personalen att se vikten av 

att ta tid till sig själv, genom att investera i 

sådant som får personalen att må bra.   

Detta lyckas jag skapa genom artefakten 

”Recept för trivsel”.

LÖSNINGEN BLIR ETT HELT NYTT 

VERKTYG, som har unicitet och därför är ett 

viktigt bidrag för mediedesignämnet. Det är 

ett verktyg som gör att personalen lättare 

kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Min artefakt värnar om att lösa problemen 

med den psykosociala arbetsmiljön och 

som dessutom uppmärksammar den och 

på så sätt kan göra skillnad. Personalen 

börjar värdera den, får förslag på hur de kan 

påverka den, och med detta verktyg kan 

de lättare förbättra den. Kanske skapar den 

frågor som: ”Får vi ha kul på arbetet?” och 

”Får man tillåta sig att ta fem minuter för att 

minska stressen”?  

Att min artefakt börjar få personalen 

att värdera sin tid och även se över sin 

arbetsmiljö för att kunna förbättra den, är 

viktigt. Redan när jag besöker ett företag 

och intervjuar personalen vad som är bra 

arbetsmiljö för dem, kan svaret bli: ”Vad 

intressant att höra mitt eget svar om detta, 

jag har faktiskt inte tänkt på det.”   
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Där känner jag att jag lyckas, om jag kan 

påverka en person och få den personen 

att tänka igenom sin arbetssituation. En 

annan person kanske börjar maila om att få 

en lampa lagad som varit trasig länge. Nu 

handlar det inte bara om att laga lampan, 

utan det grundar sig i handlingskraft och 

att laga sig själv. Det är detta spår jag vill 

fortsätta undersöka och hitta en lösning på: 

att få personalen att värdera och ta tag i sitt 

mående, något som jag också slutligen lyckas 

skapa med min artefakt som uppmuntrar till 

handlingskraft.

KORTEN FUNGERAR OCH ÄR ANPASSADE 

efter sin kontext, detta både innehållsmässigt 

och med dess designval. Jag väljer att 

strukturera aktiviteterna med hänsyn till 

användaren och dess kontext, där tid och 

material är några faktorer jag tar hänsyn 

till för att överensstämma med dessa. 

Utformningen är skapad för att underlätta för 

användaren och återspegla dess syfte. Såväl i 

typografi-, färg-, symbol- och materialval, allt 

för att underlätta och göra det förståeligt och 

användarvänligt i dess sammanhang, vilket 

jag anser att jag lyckas med.

Korten innehåller olika övningar för att 

förbättra det psykosociala måendet. Det 

vill säga övningar som minskar stress, som 

gör att personalen har kul tillsammans och 

får energi. Det är faktorer som är viktiga för 

att få en bättre psykosocial arbetsmiljö och 

därför ökad trivsel på kontoret. 

VAD ÄR TRIVSEL? VAD ÄR DET SOM FÅR 

MÄNNISKOR ATT TRIVAS PÅ ARBETET? 

Jag skulle säga att det handlar om att få 

gå iväg och göra något annat, att ha kul 

tillsammans några minuter, något jag inser 

är väldigt viktigt för att skapa trivsel. Det är 

också viktigt att personalen får styra över 

sin tid och anpassa den efter sin energinivå. 

Inget ska vara med tvång, utan de ska känna 

att de har frihet under ansvar. Frihet skapar 

handlingsutrymme och kraft, något som är 

otroligt viktigt för trivseln. Det är något som 

jag också lyckas svara på med min artefakt 

som kan användas med frihet, och närhelst de 

passar just dem. 

JAG VÄLJER ATT CITERA en av dem jag 

intervjuar med sin kommentar ”Sätter någon 

rolighetshjulet i rullning, så rullar det väldigt 

fort!”. Att bjuda till är något som jag inser är 

väldigt viktigt för trivseln. Detta uppmuntrar 

jag genom att skriva upp ingredienser och 

vad som krävs (i form av känslor och dylikt) 

för att genomföra detta. Det handlar om 

inställning, om du bara bjuder till så får du 

mycket tillbaka!

DET BEHÖVS NÅGON ELLER NÅGOT som 

tar tag i den psykosociala arbetsmiljön och 

visar att det är okej. Företaget visar tydligt 

att det är okej genom att placera mina kort 

på skrivbordet. Gärna chefen som möjligen 

introducerar korten och låter dem sedan vara 

placerade där personalen har tillgång till dem. 
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I annat fall kanske chefen använder aktiviteter 

med tvång, inträngt på schemat, något som 

får individanpassningen att fallera. Mina 

kort är nämligen individanpassade. Korten 

används anpassat efter person och tidpunkt. 

Kanske X har ett viktigt möte och behöver 

korten före mötet för att slappna av, medan 

Y har försovit sig och behöver ett energikort. 

Med korten kan personalen använda dem när 

de vill och efter vad de behöver, det är min 

styrka med korten.

För mitt slutresultats utveckling hade jag 

gärna prövat korten på några företag innan 

tryck. Detta för att se hur de används i den 

tänkta kontexten och om det är några kort 

som fungerar bättre eller sämre och varför 

det i sådana fall är så.

6.2 MIN RESA

DENNA DESIGN- OCH ARBETSPROCESS har 

varit intensiv, men otroligt utvecklande och 

lärorik för mig. Den har inneburit möten med 

företag och människor som gett mig kunskap 

inför framtiden och lärdom inom branschen. 

Jag har lärt mig samla fakta, inspiration och 

ta till mig av andras undersökningar på ett 

relevant sätt. Jag har förstått vikten av att 

utgå från mig själv och att skapa design som 

påverkar. För är det något jag lärt mig under 

tiden på Mediedesignprogrammet är det mitt 

ansvar som grafisk formgivare. Jag känner till 

vad jag kan och vad jag vill, något som jag 

anser är av största vikt när jag ska ta mig an 

branschen. 

Min kunskap från dessa tre år på programmet 

Mediedesign har varit ovärderlig och det är 

tack vare all lärdom från dessa år som jag har 

kommit fram till vad jag står för och vad jag 

vill med mitt uttryck, samt den roll jag har 

som grafisk formgivare. Det gör att jag kan 

skapa funktionell visuell kommunikation med 

en hög konstnärlig höjd och god kvalité.

Denna process har krävt många val och med 

min ämnesbredd i bagaget har jag lärt mig 

att lättare välja ”rätt”. Men egentligen har den 

också lärt mig att det inte finns något ”rätt” 

eller ”fel”, att designprocessen är utan något 

riktigt facit. Det gäller bara att lita på sig själv 

och med fördel ta del av all kunskap samt 

expertis som finns tillgänglig för att skapa 

god design. 

Min arbetsprocess började inte alls lika 

spikrakt som jag hoppats på. Det skapade 

stress och många timmar av hårt arbete. Det 

var ingen lätt väg, men den har varit lärorik. 

Med lite mer ”skinn på näsan” och med mer 

självförtroende att jag faktiskt kan, har jag 

nu slutfört denna intensiva, men lärorika 

process. Min personliga utveckling är stor 

om jag blickar tillbaka på första dagen på 

utbildningen. Nu känner jag att jag har mod 

att argumentera för mina designlösningar, 

såväl skriftligt som muntligt på ett relevant 

sätt. 
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EN AV MINA SLUTSATSER var hur viktigt det var att 

få ha roligt under arbetets gång för att få ett bättre 

resultat. Trots att jag hade det framför mig, så levde 

jag inte som jag lärde. Min designprocess kan helt klart 

jämföras och styrkas med denna slutsats. När jag väl 

släppte mina höga krav på mig själv och tillät mig att ha 

roligt, kunde jag få bättre resultat och prestera bättre. 

Det var stundtals mödosamt, men sedan värderade jag 

vikten av att ha roligt och det gav resultat. Detta projekt 

har varit inspirerande att utforma och min dröm vore att 

få sätta korten i verk och få människor att värna om sitt 

psykosociala mående och att få trivas bättre på jobbet.

Jag hoppas det syns!
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BILAGA 1   INTERVJUFRÅGOR TILL PERSONALEN

1. Hur tycker du att arbetsmiljön är? Vad är det 

som du tycker är bra/mindre bra?

2. På vilket sätt skulle den (arbetsmiljön) kunna 

förbättras?

3. Nämn tre saker som är viktiga för dig för att 

trivas på en arbetsplats?

4. När har du som roligast på arbetet?

5. Finns det utrymme att vara lekfull? 

6. Vad är kreativitet för dig?

7. Vad motiverar dig när du har en sämre dag på 

arbetet?

8. Vad tar energi ifrån dig?

9. Vad har du på ditt skrivbord, finns det något 

personligt där? Något som motiverar dig? 

Inspirerar dig? 

 



BILAGA 2   EMPIRISK UNDERSÖKNING





BILAGA 3   SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA

Mer färg till miljön.

Alla måste bidra.

Chefen har en viktig roll.

Mindre stress.

Lokalerna. Bättre ljudiso-
lerat. Att belysning, teknik 
och ventilation fungerar 

bättre.

Lego i fikahörnan. Pennor 
och målarböcker. Stick-

ning, pussel eller byggsat-
ser.

PÅ VILKET SÄTT SKULLE

 ARBETSMILJÖN 

KUNNA FÖRBÄTTRAS?

Flextid efter humör.

Bra kommunikation.

Kollegor.

Lokaler anpassade efter 
personerna på företaget.

Frihet under ansvar.
Tid/upplägg.

Variation.

Roligt.

Utvecklande.

Utmanande arbets-
uppgifter.Gemenskap.

VAD ÄR BRA

 ARBETSMILJÖ 

FÖR DIG?



JA! I arbetet tillåtet att 
”tänka utanför boxen”.

Svårt. Oftast traditionella 
möten med dagordning, 

på grund av tidsbrist.

Med kollegor. Högt/lågt
i tak oavsett ålder så kan 

vi alla ha barnasinnet 
kvar.

Finns krav utifrån. 
Det begränsar.

Mindre nu på grund av 
tidsbrist. Förut mer. 
T.ex. post-it prank!

När det lekfulla hju-
let sätts i rullning, 
rullar det av sig 

självt. Fort!

FINNS DET 

UTRYMME ATT VARA 

LEKFULL?

Hittar man det lekfulla, 
får man mycket roligare 

och bättre resultat.

När jag känner att 
jag kan bidra.När vi kommer vidare i 

ett projekt, när man stått 
still och stampat på sam-

ma ställe.

Stämninghöjare, när 
någon bjuder till!

Vid beröm och positiv 
feedback.

Genomförande av stör-
re uppgift. ”YES! DÄR 

SATT DEN”.

Social samvaro, 
”fredagsfnitter”. 

Bra samarbeten. 

Nöjd kund och man själv 
är nöjd över sin insats.

När man känner att 
man utvecklas.

Roliga arbetsupp-
gifter.

Nya arbetsuppgifter.

Något nytt!

När man känner 
FLOW!

NÄR HAR DU

 SOM  ROLIGAST 

PÅ ARBETET?



Ständiga avbrott i 
arbetsflödet (mail och 

samtal).

Energitjuvar, de som all-
tid ska hitta fel.

Brist på kommunikation.

Prestigespel.

Omständliga processer.

Krävande situationer, när 
man har mycket på job-
bet. Måste jobba över 

trots att man egentligen 
inte orkar.

VAD TAR  

ENERGI 

IFRÅN DIG?

Dubbeljobb.

När man gör en höna av 
en fjäder.

Musik.

Påminnelse! Vi är bara 
människor. Behöver inte 

alltid vara på topp.

Njuta av det lilla, en 
kopp kaffe.

Samtal kollegor.

Inställning när man är 
”här”, så är man ”här”.

Andras energi. 

Kämpar på.

Ta pauser.

Positiv feedback, ett 
”tack” för hjälpen.

VAD MOTIVERAR DIG

NÄR DU HAR EN 

SÄMRE DAG PÅ ARBETET?



Ständiga avbrott i 
arbetsflödet (mail och 

samtal).

Energitjuvar, de som all-
tid ska hitta fel.

Brist på kommunikation.

Prestigespel.

Omständliga processer.

Krävande situationer, när 
man har mycket på job-
bet. Måste jobba över 

trots att man egentligen 
inte orkar.

VAD TAR  

ENERGI 

IFRÅN DIG?

Dubbeljobb.

När man gör en höna av 
en fjäder.

Fokus på jobb, har ingen 
personlig ”snuttefilt”.

Hörlurar.

”Inget”. Förutom det jag 
behöver.

Teckning från barnen.

Personlig dator.

Muggar.

VAD HAR DU PÅ DITT  

SKRIVBORD
NÅGOT SOM INSPIRERAR 

ELLER MOTIVERAR DIG?

Egen musik.

Ska vara rent på skriv-
bordet, enligt policy 

från chef.



BILAGA 4 INSPIRATION, KIT



FEBRUARI
M T O T F L S

V.5 1 2 3 4 5 6 7

V.6 8 9 10 11 12 13 14

V.7 15 16 17 18 19 20 21

V.8 22 23 24 25 26 27 28

JANUARI
M T O T F L S

V.4 25 26 27 28 29 30 31

MARS
M T O T F L S

V.9 29 1 2 3 4 5 6

V.10 7 8 9 10 11 12 13

V.11 14 15 16 17 18 19 20

V.12 21 22 23 24 25 26 27

APRIL
M T O T F L S

V.13 28 29 30 31 1 2 3

V.14 4 5 6 7 8 9 10

V.15 11 12 13 14 15 16 17

V.16 18 19 20 21 22 23 24 MAJ
M T O T F L S

V.17 25 26 27 28 29 30 1

V.18 2 3 4 5 6 7 8

V.19 9 10 11 12 13 14 15

V.20 16 17 18 19 20 21 22

V.21 23 24 25 26 27 28 29

På schemat: Kursintroduktion, enskild handledning fredag.
500 ord, utgångspunkt.

Till nästa handledning: Intervjuat företaget och fått svar på 
allt, verkligen ifrågasatt ”varför” och gått in på djupet. 
Ta fram fem olika kit, samt fem olika spel/något digitalt/app. v.5 Måndag och tisdag: förbered intervjun. 

Onsdag: intervju med företaget, för att få fram en bra grund. 
Hur deras verksamhet fungerar. Fota mötet. Ha några utskriv-
na frågor som grund. Läs igenom materialet jag har fått, skriv 
ut det. 
Torsdag: Sammanställ intervjun. 
Fredag: Ring företaget och stäm av.

v.6 Måndag och tisdag: förbered med material inför handled-
ning.
Onsdag-fredag: Seminarium M0049F – Idéhistoria/omvärldsa-
nalys (v.6): 10-12 februari, Lars-Erik Hjertström Lappalainen

50% INLÄMNING FÖRDJUPNING II – M0049F och M0050F 
(v.9): Obs! 2 mars, senast kl 23:59 på Fronter.

Handledning 2 M0049F (v.10): 8 mars – 9 mars, L163, Oscar 
Guermouche, Maria Juhlin

Seminarium M0049F och M0050F – Idéhistoria/omvärldsa-
nalys (v 10):10-11 mars, H122, Lars-Erik Hjertström Lappalai-
nen

100% INLÄMNING FÖRDJUPNING II – M0049F och M0050F 
(v.11): Obs! 20 mars, senast kl 23:59 på Fronter.

50% SEMINARIUM M0049F och M0050F (v.12):
21 mars – 22 mars, L163, Oscar Guermouche, Maria Juhlin, 
och Mikael Wiberg

Handledning 3 M0049F (v.12): 23 mars – 24 mars, L163, 
Oscar Guermouche, Maria JuhlinInlämning 1 av uppsatsdel – till handledarna (v.14): Obs! 

10 april, senast kl 23:59 på Fronter.

Frivillig handledning 4, via Skype M0049F, uppsats (v.16): 
18 april – 19 april, Oscar Guermouche, Maria Juhlin

Inlämning 2 av uppsatsdel + dokumentation av artefakt 
– till handledarna och examinator (v.16): Obs! 24 april, 
senast kl 23:59 på Fronter.

På schemat: 
Handledning 5 M0049F (v.19):
9-10 maj, L163, Oscar Guermouche, Maria Juhlin

Inlämning 3 av uppsatsdel + dokumentation av artefakt, 
100% – till handledarna, opponent och examinator (v.19): 
Obs! 15 maj, senast kl 23:59 på Fronter.

100% SEMINARIUM M0049F och M0050F – examination 
(v.21):  24 maj – 25 maj, L163, Oscar Guermouche, Maria 
Juhlin och Mikael Wiberg

BILAGA 5 TIDSPLAN



18 19 20

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6

7 12 13

14 16 17

Februari/Mars

Texten och skrivandet, 

Oscar. Häfte.
Skrivande inför För-

djupning 2.  Utgå ifrån 

uppgiftsbeskrivning samt 

Oscars mail. Inte under 

2000 ord. Skapa en tydli-

gare tidsplan.

Fortsätt skrivandet. 

Bifoga även relevant 

bildmaterial.

Fortsätt med texten.

Förbered inför intervjuer 

på företaget imorgon. 

Ladda kamera.

Besök på företaget. Inter-

vjuer och fotografering 

av miljön, för att samla 

material från användarna 

och miljön. 

Sammanställ materialet 

och intervjuerna från igår. 

Korrekturläsning av text. Texten börjar vara klar, 

med fokus och alla dess 

delar. Korrekt källhänvis-

ning. Utformning Indesign.

Fortsätt med materialet 

från företaget. Eventuell 

SWOT-analys, mind-map, 

för att ta sig vidare. Skis-

sa på lösningar! 

50% INLÄMNING FÖR-

DJUPNING II – M0049F.

Senast kl 23:59 på Fronter. 

A4! Samt maila till Oscar 

och Lars-Erik. 

Visa på formspråk, vad 

finns i kitet. 

Långt gångna skisser 

på kit, för att få feed-

back på handledning-

en. Förbered med allt 

material inför den.

Material för att få feed-

back på handledningen. 

Förbered med allt mate-

rial inför den. Skriv ut för 

att ta med.

Seminarium M0049F och M0050F – Idéhistoria/

omvärldsanalys (v.10): 10-11 mars, H122, Lars-Erik 

Hjertström Lappalainen. Feedback på texten? 

Ändra det som behövs i texten. Läs igenom.

Förbered inför 50% se-

minarium. Börja planera 

presentationen.

M T O T F L S

v.7

v.8

v.9

v.10

v.11

15
100% INLÄMNING FÖR-

DJUPNING II – M0049F. 

Senast kl 23:59 på 

Fronter.

v.12
25 26 2721 23 2422

Handledning 3 M0049F (v.12): 23 mars – 24 

mars, L163, Oscar Guermouche, Maria Juhlin.

Landa i feedback från 50%, fundera hur jag ska 

gå vidare, vad som måste förbättras. 

Presentationen klar.

Förbered material/

frågor, arbete du ska 

opponera.

Manér, bildspråk, typsnitt.

Grafisk formgivning ska 

synas i presentation, men 

även färdiga skisser. Logo-

typ för kitet? Texten klar. 

50% SEMINARIUM M0049F och M0050F (v.12): 

21 mars – 22 mars, L163, Oscar Guermouche, 

Maria Juhlin, Mikael Wiberg. Även opponera på 

någons arbete.

Gå igenom presenta-

tion. Usb. 

Gå igenom feedback 

från 50% seminarium 

och handledning. Gå 

vidare.

Handledning Oscar 

och Maria.

Sammanställning och 

hitta fokus kring kit. 

Maila företaget.

15 16 17

8 9 10 11
Handledning 2 M0049F 8 mars – 9 mars, L163, 

Oscar Guermouche, Maria Juhlin. Konkreta skisser. 

Vad innehåller kitet, grafiska element, vilken typ av 

stil, symboler, text, färger och material. För att få 

feedback på det och ha material att visa upp inför 

50% seminarium. Moodboard. 

Förbered inför 50% se-

minarium med material.

Material och presenta-

tion börjar vara klart och 

utformat.

Slutför det sista material-

et. Gå igenom.



29 30 1

31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 27 28

Mars/April

Fortsätt utforma.

Testa ännu en gång mot 

företaget, för att få syn-

punkter på kit?

Många delar av artefakten 

klar. Såsom logotyp, namn

och den grafiska formgiv-

ningen.

Fullt fokus på artefakt och 

utformning. Eventuellt 

feedback på det utifrån 

företag?

Utforma artefakt.

Tryckeriet 100% klart att 

de kan leverera i tid, till 

nästa vecka.

M T O T F L S

v.13

v.14

v.15

v.16

v.17

26

4 5

3028 29

Inlämning 1 av upp-

satsdel – till handle-

darna senast kl 23:59 

på Fronter.

Frivillig handledning 4, via Skype M0049F, upp-

sats (v.16): 18 april – 19 april, Oscar Guermouche, 

Maria Juhlin. Bokat kamera, hämta ut måndag 18:e 

från kl. 9.00

Inlämning 2 av upp-

satsdel + dokumenta-

tion av artefakt – till 

handledarna och exa-

minator senast kl 23:59 

på Fronter.

Prata med tryckeriet om 

lösningar samt undersök 

material. Testa eventuellt 

mot företaget, för att få 

synpunkter på kit?

Arbeta vidare med 

utformning av artefakt 

och innehållet i texten.

Korrekturläsning.Uppsatsen börja vara klar.

Ändra det som be-

hövs i uppsatsen. Allt 

material med.

Korrekturläsning. Uppsats klar.

Färdigställ det sista.

Digitala skisser (som skulle 

kunna skickas till tryckeriet 

för provtryck)?

Fått materialet från 

tryckeriet. Fota pro-

dukterna till ”doku-

mentation av artefakt?” 

Eller digitala skisser, 

mockups. 

Korrekturläsning.

Uppsatsen klar. Färdigställ 

det sista. Dokumentation 

av artefakt klar. (Digitalt 

eller tryckta).

Fota det som behöver 

dokumenteras.

Fortsätt utforma.

Fortsätt utforma.

Arbeta med text och 

artefakt.

Arbeta med text och 

artefakt.

Arbeta med text och 

artefakt.



 

 
 

 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Maj

Skriv på uppsatsen.

Sista ändringarna måste 

börja vara klara.

Färdigställ presentationen, 

upplägg, kontra tid.

Förbered material för op-

ponering.

M T O T F L S

v.18

v.19

v.20

v.21

42 3

Inlämning 3 av uppsats-

del + dokumentation 

av artefakt, 100% – till 

handledarna, opponent 

och examinator. Senast 

kl 23:59 på Fronter.

Handledning 5 M0049F

9-10 maj, L163, Oscar Guermouche, Maria Juhlin

Jobba med uppsatsen.Materialet från tryck-

eriet, SENAST IDAG! 

(veckan innan). Fota 

produkterna till ”doku-

mentation av artefakt”, 

Korrekturläsning.

Uppsats 100% klar.

Dokumentation av 

artefakt 100% klar.

Presentationen klar. 

Gå igenom den. USB och 

alla tekniska bitar lösta.

Korrekturläsning.

100% SEMINARIUM M0049F och M0050F – ex-

amination 24 maj – 25 maj, L163, Oscar Guer-

mouche, Maria Juhlin, Mikael Wiberg

Lämna kameran, senast tisdag 24 kl. 16:00

Jobba med presenta-

tionen.

Jobba med presenta-

tionen.

Jobba med presenta-

tionen.

Boka ateljén för foto?

 Fota artefakten!



BILAGA 6 SKISSER FÖRPACKNING

Med lock

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret

Placering logotyp, framsida box: 
Locket får inte gå över logotypen. Logotypen centrerad. Lite mer luft nedtill 
om det är möjligt.

Utan lock

Recept för trivsel

 5-15 min
på kontoret



Sidorna box:

140 mm

110 mm

60 mm

100 mm

Framsida box:

25 mm

110 mm 135 mm



Locket från sidan: 
Locket måste gå ner minst 40 mm för att täcka den sneda delen av lådan. 
.

          140 mm + x mm

100 mm + x mm

Locket uppifrån: Mått efter innerlådan. Eventuellt lägga till några mm för att 
locket ska sitta bra på lådan.

25 mm40 mm 



Baksida box:

140 mm

135 mm



BILAGA 7 SKISSER FÖR STANSNING

AKTIVITETER AVSLAPPNING ENERGI PÅ STUDS

32,5 mm

97,5 mm

10 mm



AKTIVITETER AVSLAPPNING ENERGI PÅ STUDS

32,5 mm

32,5 mm

65 mm

10 mm



AKTIVITETER AVSLAPPNING ENERGI PÅ STUDS

32,5 mm
32,5 mm

65 mm
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