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SAMMANFATTNING

Oasen i arbetsplatsen är ett designförslag på hur en resto-
rativ zon i våra arbetsmiljöer skulle kunna gestaltas. Oasen 
är en tillgänglig plats för daglig återhämtning. En källa 
som är kravlös, stimulerar och omhändertar våra sinnen. 
Många i arbete väntar på att de ska känna sig trötta innan 
de tar paus, men det behöver inte betyda att hjärnan inte 
är trött. Att utveckla en plats för återhämtning leder till mer 
genomtänkta beslut och mer energi i vårt dagliga arbete. I 
förslaget har tre produkter utvecklats: en pedestal för växter, 
en gungsoffa och skärmvägg.

Idag finns det få etablerade zoner för återhämtning i våra 
arbetsplatser. Forskning visar att det effektivaste sättet att 
återhämta sig i arbete är inte sömn utan s.k. vaken vila. 
Vaken vila kan vara när vi låter blicken vila på något utan 
koppling till prestation. I den vakna vilan rensas och be-
arbetas undertryckta tankar, vilket vi får ny mental energi. 
Den miljö människan återhämtar sig som allra bäst är i 
naturen. Vi har lättare för återhämtning i naturen eftersom 
den innehåller många element vi upplever som positiva: det 
handlar om att naturen ställer färre krav på oss människor, 
vi blir fascinerade, naturen har en vidd och en läsbarhet 
vilket vi finner trygghet i.

SAMMANFATTNING

Inom landskapsarkitekturen finns en forskningsgren i mil-
jöpsykologi där naturintryckens restorativa påverkan på 
människan studeras för att kunna utveckla ex, rehabilite-
ringsträdgårdar. Restorativa naturintyck i vår interiör är 
fortfarande ett oexploaterat område inom designforskning. 
Idag har vi börjat inse värdet av sådan typ av forskning, 
eftersom vår innemiljö betyder mycket för vårt välbefinnan-
de. Ännu finns ingen metod för att kunna säkerställa och 
kvalificera den typ av restorativa effekter en sådan interiör 
skulle kunna ge. Därför kommer detta arbete fungera som 
ett bidrag till den diskussionen.

I arbetet har jag tittat framförallt på tre forskare inom 
restorativa naturteorier: Rachel och Stephen Kaplan samt 
Roger S. Ulrich. I min undersökning har jag även frågat 
människor om deras tankar kring produkter och miljöer. I 
slutet av undersökningen finns en intervju med Madeleine 
Stjärne, inredningsarkitekt på Sweco. Hon arbetar med ett 
forskningsprojekt tillsammans med SLU som handlar om ”re-
storativa naturintryck i interiörer”. I slutet på rapporten har 
jag även tagit fram ett designförslag på en restorativzon i 
arbetsplatsen. 
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ABSTRACT

Oasis in the workplace is a design suggestions for a 
restorative zone in our working environments. The oasis 
is an accessible place for daily recovery. A source that is 
undemanding, stimulates and disposes of our minds. A lot 
of workers waits for the felling of tiredness before they take 
a break. But it does not mean that the brain is not tired. 
To develop a place for recovery leads to more informed 
decisions and more energy in our daily work. In the propo-
sal three products has developed: a pedestal for plants, a 
swing sofa and a screen wall.

Today, there are few established zones of recovery in our 
workplaces. Research shows that the most effective way to 
recover during work is not sleep but so-called awake rest. 
Awake rest can be when we let our eyes rest on something 
unrelated to performance. In the awaked rest our mind gets 
cleared and processes suppressed thoughts, in which we 
get new mental energy. The environment man is recovering 
the very best is in nature. We thrive best in nature because 
it contains many elements we experience as positive: it is 
about nature makes fewer demands on us, we become 
fascinated, nature has a width and a legibility in which we 
find security.

ABSTRACT

Landscape architecture has a branch of research in environ-
mental psychology were restorative natural impressions ef-
fect on humans is studied in order to develop rehabilitation 
gardens. Restorative natureimpressions in our interior is still 
an undeveloped area of   design research. Today we have 
begun to realize the value of this type of research, since our 
indoor environment means a lot for our well-being. Yet there 
is no method to ensure and qualify the restorative effects  
such environments could provide. Therefore, this work will 
serve as a contribution to the discussion.

In my work I have primarily looked at the three researchers 
in restorative nature theories. Rachel and Stephen Kaplan 
together with Roger S. Ulrich. In my investigation, I have 
also asked people about their thoughts on products and 
environments. At the end of the survey there is an interview 
with Madeleine Stjärne, an interior architect at Sweco. 
She is working on a research project together with the SLU 
(Swedish Agricultural University), which is about ”restorative 
natural impression in the interior.” At the end of the report, I 
have also developed a design proposal on a restorativzone 
in the workplace.
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FÖRORD

Under min studieperiod har jag träffat många människor 
som behövt hjälp med att få vardagen att gå ihop. Fram-
förallt genom mitt arbete som vårdbiträde. Under denna 
period har jag märkt att många vårdtagare har en gemen-
sam sak; nämligen en positiv känslomässig koppling till 
naturen. Att se en fin solnedgång framkallar ofta ett leende 
trots en påfrestande dag. För någon vinter sedan flyttade 
min morfar till ett sjukhem. Han fick då välja en valfri sak att 
ta med sig till det som skulle kunna komma att bli hans nya 
hem. Det morfar valde var en stor uppstoppad tjäder som 
han skjutit för länge sedan. Den skulle påminna honom om 
naturen. Det val han gjorde blev jag berörd av, vilket blev 
startskottet för mitt examensarbete. Det fick mig att undra, 
varför vi dras till naturen? Varför trivs vi i vissa miljöer och 
inte i andra? Går det att applicera denna diskussion även 
interiört? 

TACK!

Med kunskap och bra vägledning har jag fortsatt att följa 
den väg jag började vid. Tack till min handledare Leo 
Johannsson. Stort tack till examinator Kersti Sandin Bülow 
som såg värdet av ett sådant ämnesområdet i ett tidigt sta-
die och som även har fungerat som bollplank hela vägen.
Tack för intressanta samtal Madeleine Stjärne och fortsatt 
stöd kring arbetet. Min familj och vänner för att både stötta 
och komma med ärliga perspektiv. Tack till min sponsor 
Christer Johansson på Älgens hus i Bjurholm som lät mig 
ta berättande foton till rapporten. Tack Jocfoto som fotat 
sådana inspirerande bilder. Tack till Kvadrat som sponsrat 
med tyg till prototypen.
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För någon vinter sedan flyttade min morfar till ett sjukhem. På 
sådana hem får man ett eget rum som ofta är halvmöblerade. 
Morfar har aldrig varit mycket för inredning. När han kom hem 
från skiftet på pappersmassefabriken gick han alltid ut i sko-
gen. När vi frågade vilken möbel han ville ta med sig till sitt 
nya hem förvånade han oss alla när han svarade;
 - Tjädern!
 Tjädern? tänkte vi. Det var en uppstoppad stor tjäder han 
skjutit för många år sedan. Den ville han ta med. 

Jag förstod då att det hela var ganska naturligt. Han valde den 
sak som betyder allra mest: något som skulle påminnde honom 
om livet i skogen. Han tog naturupplevelsen in i det nya rum-
met, det nya hemmet. Tjädern morfar valde att ta med hade 
inget direkt praktiskt funktionsvärde, utan den hade ett annat 
mycket större värde. Rum i vården är idag väldigt sterila. Ofta 
är det de fysiska behoven vi tillfredsställer allra först. I rappor-
ten reflekterar jag kring våra sinnliga behov, som även hjälper 
oss till fysisk återhämtning. Vad vi värdesätter är subjektivt och 
individuellt, men vissa element finns biologiskt inom oss och 
upplevs som naturligt positiva.

1. INLEDNING

Om du fick välja endast en sak att 
ta med till ditt nya hem, vad skulle 
du då ta med dig? 

”
Rebecka Öberg vid Älgens Hus i Bjurholm, Västerbotten. Foto: Jocfoto
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1.1 Bakgrund

Studier visar att naturen är en av de miljöer i vilken vi 
återhämtar oss som allra bäst. Inom landskapsarkitekturen 
finns en gren som behandlar miljöpsykologi kopplat till 
återhämtning. Min studie visar att det inte finns så mycket 
kunskap om restorativa naturintryck i innemiljön och att det 
finns ett växande behov av detta ämne. Just nu har Sve-
riges lantbruksuniversitet tillsammans med ett av europas 
största arkitektkontor Sweco en pågående forskning kring 
ämnet och befinner sig i fas 1 där de identifierat beho-
vet. Madeleine Stjärne, inredningsarkitekt på Sweco som 
arbetar med forskningsprojektet säger: ” Vi har börjat inse 
värdet av den typ av forskning. Vi har mycket att vinna 
på att ta hand om våra interiörer då det betyder mycket 
för vårt välbefinnande som människor.” (intervju den 24/4 
2015). Ännu finns ingen säker metod för att kunna säker-
ställa och kvalificera den typ av restorativa effekter en 
sådan miljö kan ge. Därför kommer denna studie fungera 
som ett bidrag till den diskussionen.

1.2 Problemformulering och fråge-
ställning

Att vara fokuserad kräver mycket mental kapacitet vilket 
gör att vi behöver pauser för att återhämta oss. På flera 
arbetsplatser finns avslappningsrum som uppfyller det 
behovet men som har fokus på fysisk återhämtning. Idag 
finns det få etablerade zoner för mental återhämtning. 

Att återhämta sig leder till mer genomtänkta beslut och 
skärpt fokus i sitt arbete. Idag är vi mer tillgängliga och 
presterande än någonsin. Studier visar att under arbete är 
den vakna vilan bästa källan till återhämtning. Vaken vila 
kan vara när vi låter blicken vila på något utan koppling 
till prestation. Ett tillfälle då du endast fokuserar på en 
enda sak t.ex. andning eller ett mantra. Vaken vila kan 
liknas vid meditation där vi återfår energi.

Med vaken vila som utgångspunkt, hur skulle en sådan 
restorativzon kunna gestaltas? Vilken typ av möbler skulle 
behövas?
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Den undersökande delen innehåller en intervju med 
Madeleine Stjärne, inredningsarkitetkt på Sweco som har 
ett forskningsprojekt i samarbete med SLU. Forsknings-
projektet handlar om ”restorativa naturintryck interiört”. I 
undersökningsdelen har jag även i en enkät återkopplat 
till rapportens inledning: - vilken möbel skulle du ta med 
dig, till ditt nya hem? Enkäten skickades till 30 personer 
via mejl och innehöll sju frågor. Alla deltagare är ano-
nyma och enkäten skapades i ett program som kallas 
Surveymonkey. Från de svar jag fått och från resterande 
undersökning utvecklade jag ett designförslag på hur en 
återhämtande zon i arbetsmiljön skulle kunna gestaltas.

Resultatdelen av detta examensarbete består av ett 
designförslag på en restorativzon i arbetsplatsen: ”oasen 
i arbetsplatsen”. I delen redovisar jag resultaten av min 
skapandeprocess som består av två möbler vars fram-
tagning skapats från SMB-metoden (SMB = semantisk 
miljöbedömning) utvecklad av Rikard Küller som mäter 
upplevelsekvalitet.

1.5 Avgränsning
Arbetet ger en mer ingående inblick i Attention-restoration 
teorin och Biophilia teorin, då jag har velat fokusera på 
återhämtning i naturmiljö. Det finns flera teorier om detta 
ämne men jag har valt att fokusera på den som Rachel 
och Stephen Kaplan samt Roger Ulrich skrivit.

1.3 Syfte
Mitt mål är att skapa mig en uppfattning gällande en 
restorativ zon i arbetsmiljön för medarbetare i behov av 
mental vila. Insikten appliceras i ett designförslag där tre 
produkter utvecklats.

Syftet är att visa på helheten av restorativa zoner med en 
genomgående estetisk design som bygger på naturintryck 
och sinnesstimulans. 

1.4 Metod
Studien består av tre processer: sammanställning av två 
olika miljöpsykologiska teorier kopplat till återhämtning, 
en intervju, inklusive en enkät samt ett förslag på hur detta 
kan appliceras praktiskt i form av möbler.

Rapporten kommer därför att delas in i tre delar.
En teoretisk del bestående av en litteraturstudie och 
inhämtning av äldre rapporter, rörande upplevelse, våra 
sinnen, varför vi trivs i naturmiljöer och återhämtning. 
Böcker som behandlar miljöpsykologi i interiören har jag 
inte hittat, då ämnet är relativt nytt och ännu inte skrivits 
mycket om. Andra böcker jag läst handlar om sensorisk-
marknadsföring och upplevelseindustri där både teorier 
och exempel rörande sinnliga inredningar ges men med 
fokus på säljandet. Jag har ändå valt ut böckerna med 
omsorg då jag känt att de tillfört något till rapporten.
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2. TEORETISK BAKGRUND

Olafur Eliasson arbetar ofta med illusioner av naturen 
på oväntade sätt för att stimulera våra sinnen, här en 
bild på verket Rain Room som ställdes ut på konstmuseet 
MoMA i New York år 2013. Foto:Felix Clay
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2.1 Upplevelsen som utgångspunkt

Vi upplever saker med hjälp av våra sinnen, syn, hörsel, smak, 
lukt och känsel. Våra sinnen utvärderar vår omgivning för att göra 
en bedömning av saker och ting. På så vis får vårt nervsystem 
information om tillvaron. Den processen sker ständigt varje dag. 
Upplevelser är något som man tar in och som påverkar ens sätt att 
vara, känna och tänka. Det handlar vanligen om att vara med om 
något, att inte bara uppfatta det eller höra talas om det. Kunska-
pen om våra sinnen och hur vi upplever saker är viktigt i arbetet 
för att prestera. Genom att arbeta utifrån den mänskliga upple-
velsen kan vi skapa bekväma miljöer där de flesta kan känna sig 
hemma. (Mossberg, 2003).

I en artikel publicerad på SLU:s hemsida; 
Alnarps rehabiliteringsträdgård - världsledande forsknings-
arena, berättar landskapsarkitekten Patrik Grahn, som forskat 
kring återhämtning kopplat till naturintryck: ”sinnesstimulering kan 
vara nyckeln till effektiv återhämtning”. Han menar att våra sinnen 
blir stimulerade på ett unikt sätt i naturen, också med hjälp av 
våra andra sinnen. Förutom våra fem sinnen har vi andra förmå-
gor vi kan uppfatta saker och ting (SLU, 2013).

Nociception eller tryck, kroppens uppfattande av smärta.
Proprioception det kinetiska sinnet som uppfattar muskelposition.
Interoceptorer, sinnet för avkänning av kroppens inre fysiologi, 
t.ex, blodsocker eller blodtryck. 
Termoception, uppfattning av värme och kyla. 
Balanssinnet, uppfattning om kroppens riktning i förhållande till 
tyngdkraften.
Kroppssinnet, uppfattning av kroppens rörelser
(Ljungquist, 2007).

2.2 Restorativa interiörer 

Restorativa miljöer i vår omgivning kan vara väntrum, avslapp-
ningsrum på kontor, lounge eller hemmiljö. Vårdrummet är det 
rum som borde vara den mest återhämtande för oss, eftersom 
återhämtning är stor del i tillfrisknande vid sjukdom. Vårdrummets 
utveckling har gått från att vara hemlika, natursköna till kliniska 
och instutiotionsliknande. Redan under romartiden placerades 
fältsjukhus i natursköna områden, då man ansåg att sjuka tillfrisk-
na fortare. Under1800-talet kom de första teorierna om naturens 
återhämtande effekter på patienter och flertal sjukhus planterade 
parker i dess anslutning. I takt med vårdens utveckling av mede-
cin, teknik och avancerad kirurgi försvann fokus från utemiljöns 
effekt på patienter. Under 1970-talet åreruppväcktes intresset för 
restorativa miljöer och under 1980-talet kom de första rapporterna 
som visade vilka mätbara effekter naturen har på patienter
 (Grahn, 2005) (Grahn, Stigsdotter, 2002).

I och med de högre hygieniska krav vårdmiljöer och andra 
offentliga rum fått har interiörerna blivit mer avskalade och kan 
upplevas skrämmande. Enligt tandläkare Carl Otto Brahm som 
forskar kring tandläkarbesök, lider hälften av den svenska vuxna 
befolkningen av tandvårdsrädsla. Just interiörer hos tandläkare är 
väldigt kala. På vissa kliniker har de klistrat upp affischer förestäl-
lande naturlandskap i taket ovanför tandläkarstolen just för att rikta 
bort uppmärksamheten (Bergström, 2014).

I arbetsmiljöer som kontor och skolor har man på senare år imple-
menterat vilorum i utformningen kring sådana miljöer, ofta ett rum 
med en säng, sk vilorum. Arbetsmiljöupplysningen rekommenderar 
att om ett kontor har över 50 anställda bör ett vilorum inrättas. De 
vilorummen fungerar som en restorativ zon men har fokus på fysisk 
återhämtning. I mitt designförslag ger jag förslag på en restora-
tivzon med fokus på mental återhämtning, vilket behövs för att 
upprätthålla fokus i arbete (Arbetsmiljöupplysningen).
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”  Vårdrummets utveckling har gått 
från att vara hemlika, natursköna till 

kliniska och instutiotionsliknande. 

Fotot visar inredningen på ett militärsjukhus i Kanada under juletid, 
år 1909. Även om sjukhuset inte hade de moderna resurser som 
finns idag ansträngde de sig för att göra det mer hemtrevligt. 
Foto: Archives of Ontario

Bilder visar sängar där patienter vaknar upp efter operation vid 
Medimarkliniken i Mariehamn. Sjukhuset byggdes år 1991 och har 
en stram estetik i sin interiör. Foto: Joakim Holmström
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Tehuset
 - Södra Älvborgs Sjukhus
Södra Älvborgs Sjukhus har formen av ett T. 
Byggnaden döptes till tehuset som ger as-
sociationer till japanska tehus med fokus på 
lugn och avslappning vars arbete utfördes av 
Sweco.

Interiören har fått mer färg av den vanligtvis 
vita och kalla miljö sjukhus ofta kan ha. 
Tehuset har en färggrann interiör där naturen 
och ljusinsläpp är centrala komponenter. 
Rummen har även dekorativ konst med en re-
storativ utgångspunkt. Bygget är en satsning 
som kallas: 2010 + vårdutveckling i Borås.

Efter tehuset vidareutvecklade Sweco om-
byggnationer för sjukhusets mottagningar, 
vårdavdelningar, dagvården, PCI-lab, 
dialys, administrativa arbetsplatser, patient-
hotell, peri-op och ögonoperation. Bygget 
stod klart vid år 2013
(Sweco) (Södra Älvborgs Sjukhus).

Foto: Södra Älvborgs Sjukhus Foto: Södra Älvborgs Sjukhus

Foto: Södra Älvborgs SjukhusFoto: Sweco

Tehuset
 - Södra Älvborgs Sjukhus
Södra Älvborgs Sjukhus har  en form utav 
ett T. Byggnaden döptes till tehuset som ger 
associationer till japanska tehus med fokus 
på lugn och avslappning.

Interiören har fått mer färg av den vanligtvis 
vita och kalla miljö sjukhus ofta kan ha. 
Tehuset har en färggrann interiör där natu-
ren och ljusinsläpp är central. Rummen har 
även dekorativ konst som har en restorativ 
utgångspunkt. Bygget är en sattsning som 
kallas 2010 + vårdutveckling i Borås.

Efter tehuset vidareutvecklade Sweco om-
byggnationer för sjukhusets mottagningar, 
vårdavdelningar, dagvården, PCI-lab, 
dialys, administrativa arbetsplatser, patient-
hotell, peri-op och ögonoperation. Bygget 
stod klart vid år 2013. 
(Sweco) (Södra Älvborgs Sjukhus)

Foto: Södra Älvborgs Sjukhus Foto: Södra Älvborgs Sjukhus

Foto: Södra Älvborgs SjukhusFoto: Sweco
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De Schweiziska arkitekterna Herzog & de Meuron vann år 2014 en stor interna-
tionell tävling där de tog fram ett förslag för Nyt Hospital Nordsjælland, ett utav 
Danmarks största sjukhus. De samarbetade även med Vilhelm Lauritzen Architects. 
Förslaget har en stark knutpunkt med jordnära färger och relation till naturen.
Foto: Herzog & de Meuron

Framtidens restorativa interiörer
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2.3 Varför vi trivs i naturmiljöer

Roger Ulrich är professor i arkitektur vid Centrum för Healthca-
re Building Research vid Chalmers. Han är den mest citerade 
forskaren internationellt i evidensbaserad sjukvårdsdesign. Ro-
ger Ulrich har gjort studier som förklarar vad det är med natur-
miljöerna som ger denna positiva inverkan hos oss människor. 
En av studierna visade att människor återhämtar sig snabbare 
och bättre i vårdmiljöer när de varit exponerade för naturmil-
jöer än byggda miljöer. Naturmiljöerna gav framförallt mer 
positiva effekter och ett mer positivt känslomässigt tillstånd hos 
patienterna än vad de byggda miljöerna gjorde. Roger Ulrich 
har även lagt grunden för Biophilia-teorin som handlar om att 
naturens positiva påverkan på människor utifrån genetik och 
evolution (Ulrich, 1991).

Rachel och Stephen Kaplan är professorer i psykologi vid 
Universitetet i Michigan, med specialicering på miljöpsyko-
logi. Enligt Rachel och Stephen Kaplan handlar vår trivsel i 
naturen om att miljön ställer färre krav på oss än vad någon 
annan miljö gör. Vi vill gärna kunna förstå oss på och läsa av 
en miljö, vilket vi gör i naturen. Om vi inte förstår oss på den 
skapas en känsla av stress. Kaplan menar också att om vi ska 
kunna tycka om en miljö måste den innehålla något som ger 
en känsla av att det finns mer att upptäcka. Tillsammans har 
de utvecklat Attention and restoration teorin som förklarar hur 
vi kan koncentrera oss bättre genom att vistas i naturmiljöer
(Kaplan & Kaplan, 1989).

Inom landskapsarkitekturen har man länge arbetat med naturen som väg till återhämtning. För 
att återhämta sig behöver en känna sig trygg, i hjärtat av SLU:s rehalibiteringsträdgård hittar 
vi denna häck med planteringar i vitt, lila och blått som är särskilt utformad för återhämtning. 
Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Till de element som finns i naturen 
som är allra mest rogivande hör 
vatten och sten. Det handlar om 
de två element ställer som allra 
minst krav på oss (Grahn) .
Foto: Jonna Jinton.
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Naturen har upprepande mönster som 
är spännande och avslappnande

”

“Viewing Machine” av konstnären Olafur Eliasson på 
Inhotim i Brasilien som är ett samtida konstkomplex med 
mer än 500 konstverk i en botanisk trädgård Foto:
Jochen Volz.
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”

”
134

WELLNESS

         Effektivaste sättet att 
återhämta sig i arbete är inte 
sömn, utan den vakna vilan. 

2.4 Attention-restoration theory

Rachel och Stephen Kaplan utvecklade attention-restoration 
theory. dvs uppmärksamhet- återhämtnings teorin som handlar 
om hur naturen kan hjälpa till vid återhämtning av koncentra-
tionsförmågan. De båda har en kognitiv inriktning i sin forsk-
ning och menar att när vi arbetar behöver vi fokusera, men vi 
klarar inte av det hur länge som helst utan vila. Vi blir mentalt 
trötta vilket kan få konsekvenser som ogenomtänkta beslut och 
sämre humör. Vi presterar helt enkelt inte lika bra. Dagens 
arbetsmiljöer vid kontor är utformade för att snabbt sända ut 
information. När vi ständigt möts av informationen blir det 
svårt för oss att ta in den. Då behöver vi en paus. Ett sätt att ta 
paus är genom att sova, därav har flertal kontor implementerat 
vilorum i kontorsutformning. Kaplans teori går ut på att det 
mest effektiva sättet att återhämta sig inte är sömn, utan den 
vakna vilan. 

Den vakna vilan kan likna en slags meditation då vi fokuserar 
på endast en sak. I teorin utgår Kaplan från att vi har två typer 
av uppmärksamhet. En riktad och en oriktad uppmärksamhet. 
Det är i den oriktade uppmärksamheten vi återhämtar oss. 
Föreställ dig att du sitter vid ett skrivbord och arbetar. Du tittar 
ut genom fönstret och tänker igenom arbetet. Det är där vi 
finner den oriktade uppmärksamheten. Du kommer säkerligen 
titta ut över vyn där du ser människor som går, eller moln som 
passerar. Där och då uppstår även en fascination och du åter-
får mental energi. Fascination spelar stor roll vid utformning av 
restorativa miljöer. Naturen är väldigt bra på att erbjuda fasci-
nation. Naturen har har en oänlighet med olika variationer på 
former och färger. De innehåller också upprepande mönster, 
vilket vi finner trygghet i då vi vet vad som kommer dyka upp 
härnäst. Kaplan har format fyra steg en miljö bör innehålla för 
känsla av återhämtning (Kaplan & Kaplan, 1989).

         Effektivaste sättet att 
återhämta sig i arbete är inte 
sömn, utan den vakna vilan. 

- RACHEL OCH STEPHEN KAPLAN

”
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”

”
134

WELLNESS

         Effektivaste sättet att 
återhämta sig i arbete är inte 
sömn, utan den vakna vilan. 

Miljön ska vara 
fascinerande och 
fånga ens intres-
se. Miljön ska 
dra till sig den 
oriktade upp-
märksamheten

Miljön ska ge 
känsla av att man 
befinner sig i 
en annan värld. 
Borta från press-
sen, stressen och 
måsten.

Miljön ska ge 
känsla av vidd. 
Som att miljön 
tillhör en större 
helhet.

Miljön ska kunna 
läsas av och 
påvisa vad som 
är tänkt att göra. 
Miljön ska även 
stämma in på 
vad en själv vill 
göra och vad en 
måste göra.

#1
Fascination

#2
En annan värld

#3
Helhet

#4
Vägvisande

4 steg för en restorativ miljö
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2.5 Tidsaspekten

Rachel och Stephen Kaplan har även en teori om att tidsas-
pekten spelar in i graden för återhämtning. De har kommit 
fram till fyra nivåer av restorativitet som kan nås beroende på 
hur länge man vistas i en restorativ miljö. 

Föreställ dig att du går bort från ditt skrivbord på arbetet in till 
ett utrymme för paus. De första minuterna då du slagit dig ned 
kommer du att rensa tankarna från tidigare uppmärksamhet. 
Tidigare information är nu inte aktuellt och fokus på annat 
kommer i tankarna. Det är första nivån av återhämtning. Efter 
en stund vid pausutrymmet kommer du känna att du faktiskt 
känner dig återhämtad från tidigare. Det är nivå två i resto-
rativitet. Efter ett tag på samma plats, kommer en känsla av 
fascination. Det kan vara något i din miljö du finner stimule-
rande och undertryckta tankar från det inre kan dyka fram. 
Det kan vara tankar som funnits där länge men som inte fått 
komma till ytan. Du kan nu börja bearbeta de tankar som är 
viktigast och mest betydelsefulla för dig. De här tankarna kan 
ha varit distraherande och skapat ett brus, det har krävt din 
uppmärksamhet och bruset kan börja slätas ut. Vi är framme 
vid tredje nivån av återhämtning. För att uppnå den fjärde 
nivån behöver omgivningen ha god kvalitet. Kvalitet i omgiv-
ningen kan vara t.ex. att miljön är fri från oljud. Om kvaliteten 
finns kommer du att börja reflektera på ett djupare plan som 
kan innehålla reflektioner kring framtiden, saker som ska göras 
och du ser du nya möjligheter i din tillvaro
(Kaplan & Kaplan, 1989).

Att tala om vädret är ett ämne som länge format vårt 
innehåll i vardagliga samtal och förenar oss. Olafur Eli-
asson utforska just sådana idéer i “the weather project”. 
Installationen genomsyras av en dimma och längst in 
i utrymmet  lyser hundratals mono-frekvens lampor som 
bildar en sol. Verket visades på Tate Modern i London 
år 2003. Foto: Tate Photography 
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För att vi ska känna oss trygga vill vi 
gärna ha en överblick över miljön

- ROGER ULRICH

”
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2.6 Biophillia theory

Biophilia teorin har sin grund i evolutionen. Roger Ulrich som 
utvecklat teorin har länge fokuserat på känslomässiga och 
fysiologiska reaktionsmönster till naturen. Roger Ulrich har 
framförallt intresserat sig för sådant som främjar stressreduk-
tion. Han menar att vi har utvecklat beteenden under evolu-
tionen som har betydelse för vår fortsatta överlevnad. Att vi 
har en inbyggd respons som väljer en beteendestrategi utifrån 
vilken situation vi befinner oss i. Vi har under åren haft lätt att 
anpassa oss efter olika miljöer, bara vi fått tillgång till sådant 
som mat,vatten och skydd. Under utveckligen har vi lärt oss 
att återhämtas i naturmiljön. Det betyder dock inte att alla 
miljöer är restorativa. En av de miljöer vi trivs i allra bäst är 
den som har karaktär av savann. Vi människor gillar att spana 
vidsträckt och varsebli hot från långa avstånd. Vi gillar inte 
att bli överraskade utan vill förbereda oss och gärna spana 
omkring. Därför dras vi till savannmiljö där vi enkelt kan få 
en överblick. Den miljö vi minst dras till är sådana som har 
tät växtlighet och grov marktextur. Det ligger i våra gener att 
vara vaksamma därför gillar vi inte miljöer som försvårar våra 
flyktmöjligheter. Roger Ulrich nämner att i naturen kan vi stöta 
på fenomen som ger oss känslosvall. Starka upplevelser som 
kan tränga bort negativa tankar som kan leda till stress. Roger 
Ulrich har gjort en sammanställning av de sju saker vi uppskat-
tar i en naturmiljö som främjar välmående
 (Ulrich, 1993).

1. Komplexitet, vi blir intresserade när intrycken är många.

#1
2. Strukturella egenskaper, vi känner trygghet bland platser 
som har ordning.

#1
3. Djup, om grundmiljön har ytterligare en dimension tycker vi 
den är spännande.

5. Hot/spänning, kan skapa nyfikenhet hos oss.

#1
6. Avledande vyer, kan ge en känsla av mystik.

#1
7. Vatten, är ofta estetiskt tilltalande då de ger oss lugn.

#1
4. Marktextur, vi uppskattar ofta en mark som har en lättare 
terräng.

Egenskaper vi uppskattar i en naturmiljö
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3. UNDERSÖKNING
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Berätta om ditt arbete

”På Sweco arbetar jag med affärsutveckling av mark-
nadsområdet kontor. Just nu deltar dessutom jag och 
en kollega i en Vinnovastudie i samarbete med SLU. 
Vår del av studien handlar om restorativa naturintryck 
i innemiljö, där vi främst tittar på kontor. I min tjänst är 
arbetet fördelat i ungefär hälften teoretiskt- och praktiskt 
arbete. Under 2014 verkade jag också som underkon-
sult för Chalmers för PTS-forum. PTS står för Program 
för Teknisk Standard och är byggherrens system för att 
åstadkomma rätt kvalitet i projektering, byggande och 
förvaltning. I PTS-forum är majoriteten av våra svenska 
landsting medlemmar och tar gemensamt fram riktlinjer  
i olika forskningsrelaterade projekt i syfte att utveckla 
vårdens lokaler. http://www.ptsforum.se/om-pts/
vad/”

3.1 Intervju med Madeleine Stjärne

Madeleine Stjärne är inredningsarkitekt på Sweco i Malmö. Hon arbetar 
med metodutveckling inom kontor och har under 2014 haft uppdrag som 
underkonsult vid CvA Chalmers och hos SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) med en idéskrift ” Aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig 
sektor ”. Madeleine utbildade sig på Konstfack, inredningsarkitektur och 
har varit verksam inredningsarkitekt i 19 år. 

Hur uppkom projektet forskningsprojektet med 
SLU?

”Inom landskapsarkitekturen finns en gren som tillämpar 
miljöpsykologi, som inte finns att hitta inom arkitektur- el-
ler designforskning eftersom den handlar om påverkan 
av grönska på välbefinnande och stress. SLU initierade 
ett forskningsprojekt tänkt att finansieras av Vinnova för 
att se hur man bäst kan tillämpa detta, kanske i form 
av en metod. Erik Skärbäck på SLU kontaktade oss på 
Sweco för ett samarbete. Tanken är att vi ska se om det 
finns belägg för att tillämpa metoden även när det gäl-
ler utformning av miljöer interiört? Kan vi hitta en positiv 
påverkan även när vi vistas inomhus?”
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Berätta om bakgrunden till projektet

”En studie av Roger Ulrich på 1970-talet visade att 
försökspersoner som körde bil genom naturlandskap till 
arbetet dämpar sitt stresshormon kortisol under dagen. 
Hans forskning tyder på att människan mår bra av 
naturenintryck, att återhämtning inom vården påverkas 
positivt av utsikt över grönska genom fönster. 

Rachel och Stephen Kaplan kategoriserar naturen bland 
annat i kravlöshet. Kanske är kravlöshet är viktigt i åter-
hämtning av stress?  Problemet för oss handlar om att 
hur vi ska kunna mäta en restorativ effekt. Kan man hitta 
en metod för att kvalificera och kvalitetssäkra interiörer? 
Det är svårt och går inte att bevisa, då vad som påver-
kar ens återhämtning kan vara flera orsaker.

Liknande projekt drivs just nu av andra instanser till ex-
empel Naturvårdsverket (som stödjer ett annat projekt). 
Vi ser att det finns ett växande behov av restorativa 
miljöer inomhus och tanken är intressant att naturin-
tryck kan ha en sådan effekt. Vi har just börjat den här 
studien i fas 1, för att pröva hur stark vår idé är. I fas 2 
hoppas vi kunna se om detta skulle kunna formas till en 
metod för att mätas på något vis.”

Vilka fördelar kan finnas att fortsätta forskningen?

”Det finns mycket att vinna på att fortsätta forska i 
ämnet då de finns stora ekonomiska intressen. Dels att 
stressrelaterade sjukskrivningar idag ökar. Då behöver 
vi kunskap om hur vi kan påverka interiören i en positiv 
riktning.  

En annan aspekt är vår inlärningsförmåga. Vissa stu-
dier visar på att den förbättras med hjälp av medvetet 
utformade interiörer (t ex Torbjörn Laikes dagsljusstudier 
i skolor, tillsammans med engelska forskare). 
Övriga partners i studien är både hyresvärdar och 
byggherrar (som säljer de fastigheter de bygger). De 
är intresserade av att förhöja nyttan av sina fastigheter, 
kvaliteten samt såklart värdet. Vi vet ganska mycket om 
hur vi positivt påverkas av grönska exteriört, (t ex Patrik 
Grahn, SLU) men relativt lite om hur den påverkar oss 
interiört. Om det finns ett positivt samband så skulle 
nyttan av att veta hur man utformar en kvalitativ och 
restorativ miljö vara stor. ”
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3.2 Enkät

Om du fick välja endast en sak att 
ta med till ditt nya hem, vad skulle 
du då ta med dig? 

”

Fråga 1. Är du kvinna eller man?
Fråga 2. Vad är din ålder?
Fråga 3 Om du fick välja endast en sak att ta med till 
ditt nya hem, vad skulle du då ta med dig? 
Fråga 4. Vad påminner den saken dig om?
Fråga 5. Säg att du arbetar på ett kontor och fick väl-
ja en personlig sak att ta med. -  Vad skulle det vara?
Fråga 6 Vad påminner den saken dig om?
Fråga 7. Skulle den saken få dig att fokusera bättre?

I Inledningen skrev jag om morfar som tog med den mest positivt laddade 
möbeln för honom till sjukhemmet. En uppstoppad tjäder. Jag skrev även 
en motfråga, vad skulle du ta med dig?

Den frågan tillsammans med några följdfrågor har jag ställt till 30 perso-
ner. Med hjälp av svaren på frågorna kanske ett samband kan uppkom-
ma. Jag är ute efter om dessa ting kan hjälpa oss att fokusera men även 
återhämta oss på arbetet. Återhämta oss på det sättet att det kan ge en 
kort mental vila, som jag skrivit i tidigare avsnitt ger många fördelar för att 
upprätthålla fokus. Jag har valt att titta närmare på kontorsmiljöer, då jag i 
slutet på rapporten tar fram ett designförslag baserat kring de svar jag fått 
från de intervjuade. 

Enkäten har jag skapat via ett program som finns att tillgå på internet.  Jag 
har sedan mejlat ut länken till människor i olika åldrar och kön. På följande 
sidor visar jag de svar och diagram jag fått via enkäten. I slutet på avsnit-
ten reflekterar jag kring de svar jag fått.
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Fråga 1 Fråga 2
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Fråga 3
Om du fick välja endast en möbel att ta med till 

ditt nya hem, vad skulle du då ta med dig? 

Ett vitrinskåp med föremål

En liten vit Bruno 
Mathsson-fåtölj

Fåtölj Gesällprovet

morfars skrivbord

Mitt köksbord

ett altare
En av mina 
Göteborgs-stolar 
av senempire-typ.

en bekväm 
sextiotals dux fåtölj

Säng Dagbädden

En bäddsoffa ;)

Soffa

Mitt vita Matbord m 
svarta stolar stolar

Mitt "giraffskåp"

Byrå

En fåtölj

Säng

Min soffa

Soffan

En bra säng för mej, alltså 
för en äldre person.

Min fåtölj

En byrå.
En soffa

soffa

Inget speciellt. 
Allt är utbytbart.Pinnstol

Soffa

Min fåtölj

En bäddsoffa 
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Fråga 4.
Vad påminner den möbeln dig om?

Föremålen i skåpet är minnesbärare - 
människor och händelser

Jag har fått den av min syster.

Gemenskap

Harmoni, mitt fullständiga jag, glädje, 
kärlek...

Övervåningen i mormors hus.

God mat o dryck m goda vänner, skratt 
, mycket prat, humor

den trevliga helgen med mina vänner 
när jag köpte skåpet. Och kanske dröm-
men om Afrika.

släkten

Mina första drömmar som verkligen liten 
och allting viktigt kunde jag ta med i 
sängen t.ex min rutiga tyg hund och 
mina troligen första skidor!

Det var bland det första som min 
blivande man och jag köpte tillsammans 
när vi flyttade ihop. Den var i bedröv-
ligt skick och vi gjorde iordning den 
tillsammans.

Min passion

mina rötter och kreativa skrivstunder

Min hemstad, genom sitt namn och 
ursprung, och att många möbler var 
vackrare förr… Dessutom skön att sitta i.

Min passion för möbler och intresse för 
mänskliga beteenden

Ro, vila, återhämtning, härliga stunder

vila

vila

Den ger mig vila och lugn. Att se på 
den är vackert för jag vet hur bekväm 
den är. Kanske inte världens snyggaste 
men bekväm.

Slapp o. Härligt

ett måste att ha, mysigt att sova, skön 
plats att spendera tid i.

Avkoppling

Avslappning

Den påminner mig om energi, hur jag 
kan slå mig ner och samla nya krafter

Bekvämlighet.

Chilla lungt

Den får mig att tänka på känslan att 
man kan sitta ned och slappna av i de 
flesta situationer och när det blir sent få 
en godnatts sömn i den. En riktigt skön 
bäddsoffa/soffa är livsviktigt för en 
fungerande bostad.

Mysiga stunder, sova, slappa, umgås!

mysiga kvällar med en bok

Stolen representerar att möbler inte 
behöver vara dyra för att vara snygga.

Ingen möbel i mitt hem har ett sådant af-
fektionsvärde att den är värd att spara. 
Däremot har jag personliga ting, lösöre, 
som jag identifierar mig själv genom.

Vila Minnen Intresse Politik
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Fråga 5.
Säg att du arbetar på ett kontor och fick 

välja en personlig sak att ta med. 

-  Vad skulle det vara? Inget!

?
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Fråga 6
Vad påminner den saken dig om?

Att det finns ett liv utanför kontoret

Dom bästa som finns!

krukväxten skulle påminna mig att vattna 
mina blommor hemma

Kärlek och att vara behövd

Fotografi på personer/djur man älskar

Personen och erfarenheter vi har till-
bringat tillsammans. Vad som motiverar 
mig - vänskap!

vad jag kämpar för

Påminner mig om min familj. Att veta att 
de finns får mig att känna mig trygg

Det måste alltid finnas tid för annat och 
andra

någon som gjort pennstället

Att dricka vatten

Mina närmaste och mina barn när de 
var små

lycka och min familj

Att växa och utvecklas, förändras

Mitt intresse för form och ett minne från 
en av alla loppisrundor.

Fritid

Kreativitet

Att stanna upp lite och titta ut

Den påminner mig om energi, hur jag 
kan slå mig ner och samla nya krafter. 
Lite läsning/avkoppling efter lunch för 
att kunna fokusera på mitt arbete under 
eftermiddagen.

Tystnad, lugn, stolthet. Tystnad och 
lugn av vikten och svalkan. Samt den 
stolthet jag känner när jag ser den, tar 
i den och känner av dess dragning till 
marken. Något som får mig att minnas 
det förflutna, något med historia.

Utveckling! Framåtanda! Ljuspunkterna 
i livet!

bekvämlighet

värme, trygghet, omtanke.

Sinnesro och eftertanke

Hemtrevnad

Makt, status, pondus

Mig själv

Rena tänder

Nödvändigheten av att dricka kaffe, 
med eller utan sällskap.

Vila Minnen Intresse Politik
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Fråga 7
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3.3 Analys och sammanfattning av enkät

Det blev ganska tydligt att den möbeln de intervjuade helst ville ta med 
till det nya hemmet har någon koppling till vila. På nästa fråga som hand-
lade om vilken sak de skulle vilja ta med till kontoret kom minnen högst 
upp. Följande av påminnelse om återhämtning och vila. Det jag kan se 
som sammanband är att känslan av trygghet är återgående hos ungefär 
2/3 av de som svarat på enkäten. Det kan vara ett foto, teckning eller en 
möbel som påminner om vila. Sedan har vi en 1/3 som prioterar sin egen 
utveckling och uttrycker det i olika saker. 

Vaken vila på arbetet är viktigt. Ett enkelt sätt kan vara att en tar med sig 
en minnesbärare till arbetet. Minnesbäraren kan fungera som ett enkelt sätt 
att uppnå vaken vila. Enligt vad de intervjuade svarade är just minnesbä-
raren viktig därför att den får oss att stanna upp och ökar förmåga att vara 
kreativ.

Just nu är det väldigt populärt med aktivitetsbaserade kontor. På sådana 
kontor flyttar en runt och har ingen bas. Skrivbordet flyttas runt beroende 
på humör. Ett dilemma kan då vara att de minnesbärare vi skulle vilja ta 
med inte får någon basplats. En av de intervjuade ville inte ta med sig 
något. Att gå runt med sin minnesbärare i lokalen, funkar inte. Hur kan då 
arbetsmiljön utformas så att interiören blir minnesbärare?
För att det ska fungera måste människan få en igenkänningsfaktor och inte-
riören upplevas trygg, kreativ och lugn. Några föreslog musik som minnes-
bärare att ta med sig i en ny miljö.
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4. DESIGNFÖRSLAGET

New York är i sig ett stort kontor varav Cen-
tral Park är invånarnas källa till återhämtning 
och rekreation. För vad vore New York utan 
sin oas?

Central Park är som de flesta parker ett ex-
empel på landskapsarkitektur som produkt. 
Parken ritades av Frederick Law Olmsted Sr., 
som kan sägas vara den moderna landskaps-
arkitekturens fader. 
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4.1 Designbrief
Mål: Att skapa produkt eller möbler som stimulerar våra sinnen i en 

restarotivzon i arbetsmiljö.

Bakgrund: Många väntar på att de ska känna sig fysiskt trötta innan 
de tar paus, men det behöver inte betyda att hjärnan inte är trött. Att 
utveckla en plats som bara är avsedd för återhämtning är ett bra sätt 
att signalera kroppen för återhämtningsläge. En utav de miljöer vi åter-
hämtar oss som allra bäst är i naturen. I tidigare avsnitt av rapporten 
har jag refererat teorier som förklarar varför vi trivs i naturen. Går det 
att från de teorierna skapa en restorativzon i våra arbetsmiljöer? Hur 
skulle en sådan restorativzon gestaltas? Hur skulle sådana möbeler 

som stimulerar våra sinnen formas?

Uppgiften: Att resonera kring vilka slags element en restorativ zon bör 
innehålla samt utveckla produkt eller möbel inom konceptet ”oasen 
i arbetsplatsen”. På grundval av kunskaper inom miljöpsykologin för 
att sedan identifera vilka behov eller betenden jag vill uppmuntra i en 

sådan restarotivmiljö.
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En restorativzon skulle kunna utformas i de flesta arbetsmiljöer. Såda-
na miljöer kan vara skola, vård eller kontor. I exemplet nedanför visar 
jag på hur en restorativzon skulle kunna utformas i ett aktivitetsbaserat 
kontor. Idag är aktivitetsbaserade kontor en populär utformning, som 
går ut på att medarbetare själv får välja hur och var de vill utföra 
sitt arbete i arbetsplatsen. Arbetsplatsen delas in i olika zoner. Ofta 
kan det vara uppdelat i följande zoner; en aktiv zon, mellanzon och 
en lugnzon. I den lugna zonen arbetar man tyst och koncentrerat. I 
mellanzonen sitter man tillsammans med andra, det kan vara utformat 
som ett kontorslandskap. I den aktivazonen träffas man, det kan vara 
mötesrum eller kaféutrymme. 

Den restorativazonen utformas efter miljöpsykologiska teorier som 
handlar om återhämtning. I de teorierna jag tagit upp i tidigare 
avsnitt ska en sådan återhämtande miljö erbjuda rekreation, stimulans 
och ha en upplevelsekvalite. Platsen ska vara dynamiskt nyanserad 
och innehålla en levande komplexitet utan krav. Den dynamiska 
gestaltningen får gärna innehålla både kraftfulla och samtidigt skira 
former. Platsen får gärna innehålla öppna och slutna rum som tillåter 
en att se andra utan att själv bli sedd. En plats för återhämtning får 
gärna inte bara urskilja nutid utan även det som varit. Oavsett om 
den restorativa platsens estetiska utformning gestaltas dramatiskt eller 
i en finstämd variation så fascineras människan, vilket är ett steg man 
vill uppnå i en sådan utformning.

4.2 Skapandet av en restorativzon

Källa: MER arkitekter
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Att skapa en upplevelsekvalite

1. 
2. För att kunna få förståelse för vad en upplevel-

sekvalite är använder jag SMB-metodens steg 
(semantisk miljöbedömning) som bakgrund vid min 
skissetapp. Metoden utvecklades av miljöpsyko-
logen Rikard Küller som återspeglar den fysiska 
miljökvaliten i 8 dimensioner. Metoden utveckla-
des för att undersöka inomhusmiljöns betydelse för 
barns välbefinnande.

3. (Küller 1991)

1.   Trivsamhet

2.   Komplexitet

3.   Helhetsgrad

4.   Rumslighet

5.   Kraftfullhet

6.   Social status

7.   Affektion

8.   Orginalitet

1. Definition

1. Den grad av trivsel, skönhet och trygghet som närmil-
jön ger intryck av.

2. Närmiljöns livlighet och variationsrikedom.
3. Hur väl olika delar av närmiljön synes passa ihop 

eller fungera tillsammans.
4. Graden av rumskänsla, slutenhet och avgränsning 

hos rummet.
5. Uttryck av kraft hos närmiljön och dess komponenter.
6. Ekonomisk och social värdering av närmiljön. 
7. En åldersaspekt hos närmiljön, men också en känsla 

av igenkänning.
8. Det ovanliga eller överraskande i närmiljön.

9. Källa: Küller, 1991

Faktor

1. Semantisk miljöbedömning

4.3 Upplevelsekvalitet
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4.4 Identifierade behov i en restorativ zon.

Restorativ position

Vi människor gillar att spana ut, att 
ha något skyddande bakom oss. Det 
kommer från då vi var på savannen 
och spanade ut. För att kunna slapp-
na av vill vi kunna se ut och varsebli 
hot från långt avstånd.

Rörelse

Genom att härma varandras rörelser
förbättrar vi vår kommunikation. Vi
blir mer samspelt. Genom att gungas
i takt mitt emot varandra, skulle vår
kommunikation fördjupas? 

Naturintryck - Inte bara växter

Hur kan vi med enkla medel föra in
mer natur i vår interiör? Hur skulle så-
dana produkter kunna se ut?

I min skissetapp har jag tagit reda på följade tre 
behov jag finner intressant i en restorativ miljö. 
Från dessa behov har jag senare utvecklat ideer. 
Eftersom jag tar fram möbler till en sådan restora-
tivzon tar jag upplevelsekvaliteten som utgångs-
punkten vid idegenerering. (SMB-metoden).



39

4.5 Konceptförklaring ”Oasen i arbetsplatsen”

Oasen  i arbetsplatsen

För att förmedla en stark association till återhämtning i 
den restorativa zonen namnger jag konceptet: oasen i 
arbetsplatsen. Oasen i arbetsplatsen ska vara en plats 
där alla kan återhämta sig. Det ska vara en tillgänglig 
plats för daglig återhämtning. En källa som stimulerar 
och omhändertar oss. En plats som är kravlös och in-
tressant. 

Många väntar på att de ska känna sig trötta innan de 
tar paus, men det behöver inte betyda att hjärnan inte 
är trött. Att utveckla en plats som bara är avsedd för 
återhämtning är ett bra sätt att signalera kroppen på 
återhämtning och avspänning.
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4.5 Mood
- Refug, arkitektur, babylons trädgårdar, karavan, exotism , mystik.
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4.6 Skissetapp 
Fokus på sinnesstimulering.
- Lukt, ljud, seende och kroppsrörelse.

Växtlighet med variation
- En roligare kruka med igenkänningsfaktor 
från en historisk artefakt amforan.

Restorativ position och rörelse
- En inramning i landskapet, öppet och slutet. 
Ett inbjudande krypin.

Exotiskt uttryck
Variant på 
trädgårdsgunga

Gungbar divan

Naturintryck i landskapet
- Ljudabsorbent/skärmvägg som har 
en subtil dramatik.
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5. Resultat
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Amfora har siluett av en vas och kommer 
i två olika storlekar, vilket kan bli spän-
nande mönster i kontorsmiljö.
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AMFORA

Amfora fungerar som vas eller växtmodul som passar bra 
i arbetsmiljöer. Det finns en platta där krukan kan ställas 
ned och som hålles kvar av ringen i vasens mynning. Vasen 
består av metall och har en tyngdplatta i botten. Amfora har 
siluett av en vas och kommer i två olika storlekar, vilket kan 
bli spännande mönster i kontorslandskap.

Amforan i förhållande till upplevelsekvalitet enligt Küllers 
SMB-metod;
6. Social Status; Den antika kulturen har en hög kulturfaktor 
socialt.
7. Affektion; Amforan en klassisk symbol för en vas som följt 
oss genom historien. 
8. Orginalitet; Amforan har nivåskillnader och skapar till-
sammans spännande mönster i en interiör.
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ALKOV

Alkov är en gungbar soffa för två. Den huslika formen bildar 
en härlig inramning i arbetsmiljön och är avskärmande på 
samma gång. Alkov har både tyg ut- och invändigt och 
fungerar även som ljudabsorbent. I alkoven kan du sitta i 
varierande positioner - varför inte gunga mitt emot varann?

Amforan i förhållande till upplevelsekvalitet enligt Küllers 
SMB-metod;
4. Rumslighet; Alkov är ett rum i ett rum. Avskärmande sam-
tidigt som den är öppen.
5. Kraftfullhet; Möbeln har en pondus och tydligt uttyck med 
hårda samt mjuka former.
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5.1 Analys av designförslag

De två möbler jag tagit fram skapar tillsammans en restorativ-
zon. Möblerna har utvecklats från de behov jag saknar bland 
dagens arbetsmiljöer och är inte fullt utvecklade. Jag betrak-
tar heller inte mitt designförslag som färdigt utan mer som ett 
bidrag till en diskussion om utveckling av restorativazoner samt 
naturintryck i våra interiörer. För att arkitekontor ska börja kunna 
applicera restorativazoner i arbetsmiljön behöver metoder för 
att mäta den restorativa effekten utvecklas. Av en slump visa-
de jag mitt designförslag till en studerande sjukgymnast. Hon 
hade en väldigt positiv syn på mitt designförslag. I förslaget 
talade jag om tre element som bör ingå i en restorativ zon; - en 
restorativ sittposition, rörelse och naturintryck. I designarbetet 
har jag fokuserat på vårt kognitiva beteende, medan sjukgym-
nasten pekade på de faktiska fysiska effekter vi får av en sådan 
restorativ plats.  Hon talade om vikten av avslappning och om 
cirkulation. Att i förslaget finns en rolig komponent som lurar 
kroppen till rörelse. Hon berättade även att sjukgymnast profes-
sionen som idag fokuserar mycket på fysisk återhämtning över-
går mer till kognitiva strategier för att förbättra sina patienter. 
Bland annat om att identifiera våra drivkrafter och motivation 
som ligger till grunden för vårt välmående.
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6. Slutkommentar

6.1 Avslut
I yrket som möbeldesigner eller inredningsarkitekt, ges inte research eller 
forskning så stort utrymme i arbetet. Ändå förväntas de kunskaperna då vi 
utvecklar goda miljöer och produkter. Under examensarbetet har jag tagit 
chansen att förvärva sådana kunskaper. Kunskaper som tagit sin början 
från de ämnesområden som finns i landskapsarkitekturen, miljöpsykologi 
och vårdande miljöer. Med den kunskap som finns i rapportens första 
del tog jag fram ett designförslag på möbler och produkter som kan öka 
arbetsmiljöns trivsel med fokus på återhämtning med hjälp av naturintryck. 
Designförslaget är något som bara har påbörjats och som kommer att 
fortsätta efter rapportens slut. I förslaget som jag har tagit fram, reflekterar 
jag med egna tankar till kring en sådan restorativ zon i arbetsplatsen.

Denna rapport riktar sig till de inom arkitektur- och designprofessionen, 
men också till företag och allmänhet som planerar eller är intresserade av 
interiörens påverkan på oss människor. Själva arbetet började utifrån en 
personlig utgångspunkt. Där jag såg morfar ta med sig miljöupplevelsen 
i form av en tjäder han skjutit till sitt nya rum på sjukhemmet. Det fick mig 
att undra över frågor som: - varför vi dras till naturen? Varför trivs vi i vissa 
miljöer och inte i andra? Går det att applicera denna diskussion även 
interiört?

Därefter tittade jag närmare på miljöpsykologin och upptäckte landskaps-
arkitekturens forskningsgren inom området. Jag blev nyfiken om det skulle 
kunna gå att förena landskapsarkitekturens forskning med mitt arbete. Det 
visade sig att applicering av miljöpsykologins kunskap till vår interiör ännu 
inte gjorts, men att det finns ett behov.

5.2 Reflektion
Nya förslag som tas fram från arkitektkontor riktade till restorativa miljöer 
ser vi  tendens till natur som inspiration bl.a i förslaget av Herzog & de 
Meuron för Nyt Hospital Nordsjælland i Danmark. 

Om vi skulle hitta en metod som kvalificerar och säkerställer den restora-
tiva effekten skulle vi med säkerhet kunna utveckla interiörer som hjälper 
sjuka, får studenter att prestera bättre och trivsammare miljöer för alla. 
Därav är det värdefullt om ny forskning finansieras inom området så vi 
fortsätter utveckla hållbara miljöer. Det kanske rentav även är en ny framti-
da inriktning inom designforskning?

Utmaningen i arbetet har dock varit att hitta relevant litteratur från ett 
designperspektiv. Eftersom ämnet är nytt och det ännu inte har förankrats 
i designprofessionen har jag fått utgå från min egen utgångspunkt. Jag 
har fått utveckla behov kopplat till den restorativa zonen i arbetsmiljön. 
I arbetet har det varit svårt att förankra naturintryck och miljöpsykologins 
teorier helt när det kommer till utformning på möbler. Därav utvecklade 
jag de tre behoven; - restorativ sittposition, rörelse och naturintryck för att 
få igång en idégenerering hos mig som möbeldesigner.

Det kändes spännande att jag stött på ett nytt ämne och arbetet är något 
jag vekligen vill vidareutveckla. Vägen efter examensarbetet är inte klar 
då det ännu inte finns förankrat inom designprofessionen. En väg att 
fortsätta är att forskning som SLU har tillsammans med arkitekkontor som 
Sweco fortsätter. Att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter hjälper 
oss att utveckla hållbara interiörer. För borde vi inte utveckla våra interiör-
er efter våra grundläggande behov?
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Oasen i arbetsplatsen visades upp på Carl 
Malmsten Furniture Studies årliga vårutställ-
ning. Bilden visar prototyper och modeller som 
utvecklats under arbetet. Foto: Rebecka Öberg
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8. Bilagor

Underlag till examensarbete
- Hur insyn i upplevelse kan berika utformning av arbetsmiljöer

Möbeln som en fokusförstärkare

1. Är du kvinna eller man?

kvinna

man

annat

2. Vad är din ålder?

0 - 18 år

18 - 35 år

36 - 50 år

51 - 65 år

66 - 80 år

81 - 100 år

3. Om du fick välja endast en möbel att ta med till ditt nya hem, vad skulle du då ta med dig? 

4. Vad påminner den möbel dig om?

5. Säg att du arbetar på ett kontor och fick välja en personlig sak att ta med. 

Vad skulle det vara?

6. Vad påminner den saken dig om?

7. Skulle den saken få dig att fokusera bättre på dina arbetsuppgifter?

Ja

Nej

KlarKlar

Underlag till examensarbete
- Hur insyn i upplevelse kan berika utformning av arbetsmiljöer

Möbeln som en fokusförstärkare

1. Är du kvinna eller man?

kvinna

man

annat

2. Vad är din ålder?

0 - 18 år

18 - 35 år

36 - 50 år

51 - 65 år

66 - 80 år

81 - 100 år

3. Om du fick välja endast en möbel att ta med till ditt nya hem, vad skulle du då ta med dig? 

4. Vad påminner den möbel dig om?

5. Säg att du arbetar på ett kontor och fick välja en personlig sak att ta med. 

Vad skulle det vara?

6. Vad påminner den saken dig om?


