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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet i möbeldesign har som syfte att undersöka vad personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) – i synnerhet ADHD och autism – har för 

särskilda behov som går att tillfredsställa med hjälp av möbeldesign, och att därefter 

utveckla en möbel baserat på dessa slutsatser.

Jag har till stor del baserat mina resonemang på forskning om NPF-diagnoser, bland 

annat Hallberg och Hallberg (2015) och Hjelmquist,(2006), som har intervjuat vuxna 

personer med dessa diagnoser. Det framgår tydligt att personer med NPF-diagnoser 

kan bli hjälpta när de kan skapa en ordning och rutin i sin vardag. Ordning är ett 

grundbehov för alla människor,  men behovet är alltså extra starkt för dessa personer.

Jag har sedan tidigare samlat erfarenheter av att arbeta med individer med dessa 

diagnoser på Island, och dessa bekräftar slutsatserna i den använda litteraturen.

Min idé blev att designa ett hyllsystem där färg och form samverkar för att skapa 

ordning. Färg och form är dokumenterat viktiga hjälpmedel för att skapa sammanhang 

och logik. 

Genom gestaltning och samtal runt den första prototypen har ja fått bekräftelse på att  

jag med min möbel är på rätt väg. Nästa steg kräver en målmedveten utprovning.
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ABSTRACT

The purpose of this exam project in furniture design is to investigate what special 

needs persons with neuropsychiatric disorders have – especially those with ADHD and 

autism – and how furniture design can be of aid, by designing a piece of furniture that 

can meet some of those needs. 

I have mainly based my reasonings on books about neuropsychiatric disorders, such as 

Hallberg and Hallberg (2015) and Hjelmquist (2006), who has interviewed adults with 

these diagnoses. In this it appears clearly, that people with neuropsychiatric disorders 

can be helped by creating order and routines in their everyday lives. Order is a basic 

need for all humans, but this need is extra strong for these individuals. 

My own previous experience of working with individuals with these diagnoses, 

confirms the conclusions in all of the literature used in this project.

My idea was to design a shelf system with boxes where color and form cooperate to 

give a sense of order. Color and form are proved to be important tool to create 

context and logic. 

While exhibiting and discussing the prototype, I have felt that it is a relevant piece of 

furniture that serves its purpose. The next step is to perform tests and further examine 

how the prototype can evolve. 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1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Att skapa design handlar till stor del om att analysera människans beteenden, och om 

det kommer det här arbetet att handla. 

Det går inte att strikt dela upp människor i olika kategorier, men gemensamma faktorer 

går alltid att hitta mellan individer.  Inom ämnen som filosofi, psykologi och pedagogik 

hittar man mängder olika faktorer som skapar gemenskap mellan olika individer. Baserat 

på dessa faktorer kan man dra slutsatser om och utveckla design. 

Ett citat ur boken Homosystematicus av Tove Karlsson gav mig en del funderingar och 

insikt i vad människor eftersträvar på ett grundläggande plan. Hennes beskrivning lyder 

så här :

“Hur våra sinnen än uppfattar världen, hur oregelbundna våra intryck än är, 

måste vi försöka finna någon slags regelbundenhet 

och där med förutsägbarhet i den för att alls kunna leva i den.”

(Karlsson, 2013)

Det vill säga: människans sinnen skapar hennes värld, vardag och hur hon upplever 

omgivningen. Men denna process är inte synlig.

Fysiska tillstånd är ofta synliga och för omgivningen framstår det som tydligt när en 

person har speciella kroppsliga behov. När en persons psyke behöver extra stöd syns 

det inte nödvändigtvis.

I denna fundering vaknade mitt intresse för individer med psykiska diagnoser för att 

därefter skapa möbler med deras behov som utgångspunkt.

1.2 SYFTE & MÅL

Syftet är att visa hur design kan hjälpa till att underlätta vardagen för personer med 

psykisk funktionsnedsättning och att design har betydelse för personers livskvalitet.

Målet är att få grundläggande insikt i ett par olika psykiska diagnoser, identifiera ett 

behov och därefter skapa en möbel som fyller detta behov. På samma sätt som 

designbranschen ibland bryr sig särskilt om fysiska funktionsnedsättningar vill jag visa 

min omtanke för dem med psykisk funktionsnedsättning. Genom att skapa en möbel 

inriktad på psykisk funktionsnedsättning vill jag skapa en verkligt möte mellan möbeln 

och individer för att kunna tillföra något till människors liv och underlätta vardagen.
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1.3 FRÅGESTÄLLNING OCH FRÅGOR

Hur kan möbler anpassade till människor med psykisk funktionsnedsättning gestaltas?

För att komma vidare med den frågeställningen behöver jag besvara följande två frågor: 

1) Hur skapar man en grundordning för personer som behöver hjälp med det?

2) Vilka möbler anpassade efter psykisk funktionsnedsättning finns på marknaden?

1.4 AVGRÄNSNINGAR

Jag avgränsar mig till diagnoser av ADHD och autism, som är NPF-diagnoser 

(Neuropsykiatriska Diagnoser). 

När det gäller studier av diagnoserna väljer jag att vänta med intervjuer tills nästa steg, 

det jag har för avsikt att fortsätta med efter examensarbetet. Istället använder jag mig 

av tidigare erfarenhet och uppfattning av att arbeta med personer med dessa diagnoser, 

samt att läsa om diagnoser och individer som lever med dem.

1.5 METOD OCH STRUKTUR

Genom litteratur, diskussion och undersökning samt tidigare kunskap i ämnet psykiska 

diagnoser ska jag samla in grundinformation. Den informationen jag kommer över ska 

jag sen analysera och formulera i en design-brief. Med en brief ska jag sen formge en 

funktionell möbel vars syfte är att underlätta vardagen för individer med psykiska 

diagnoser. I slutet kommer jag tillverka en prototyp som jag kommer att använder mig 

av i senare utveckling.

1.6 BEGREPP

Funktionsnedsättning är en nedsättning av någon av kroppens eller hjärnans funktioner.

Med Funktionshinder avser man hinder i miljö för den som har en funktionsnedsättning. 

Per definition kan en person inte ha funktionshinder, däremot miljön omkring.

Dom som upplever funktionsnedsättning som negativt använder ord som: 

Funktionsvariation, funktionsskillnad och funktionsvariant. Det betonar att alla människor 

fungerar på olika sätt, inte bättre eller sämre. En nackdel kan vara att man med det 

resonemanget riskerar att förminska de hinder och behov som verkligen finns.

Kognitiv funktionsnedsättning handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta 

och plocka fram information. Ett exempel är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 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2. RESEARCH

I min teoretiska research identifierar jag det behov av ordning och reda som är 

vetenskapligt underbyggda som en förutsättning för ett fungerande liv. Det oförutsedda 

och slumpen som vänlig vägvisare kräver att ordning och reda existerar som en grund.

2.1 PSYKETS EFFEKT

Funktionsnedsättning är ett begrepp som är skapat och utvecklat av människor. Idag har 

vi tre grundläggande begrepp för att specificera funktionsnedsättningen, den nedsatta 

förmågan att fungera: fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.  Alla dessa begrepp har under 

olika tidpunkter fått olika mycket uppmärksamhet. Det var till exempel först på 1960-

talet som autism och Aspergers syndrom kom att uppmärksammas. (Hjelmquist, 2006, 

s. 29).

Designbranschens medvetenhet om fysiska funktionsnedsättningar och vad detta kräver 

är sedan länge etablerad. Men psykisk funktionsnedsättning är ett yngre begrepp, i 

synnerhet när det gäller väldefinierade och väl underbyggda diagnoser och detta är ett 

område som designen än så länge bara börjat utforska. Just nu, 2018, kämpar en del 

människor för att uppmärksamma och få diskussionen om psykisk funktionsnedsättning 

upp till ytan.

2.2 NPF-DIAGNOSER

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (förkortning: NPF) eller neuropsykiatriska 

tillstånd är ett omfattande begrepp för diagnoser som exempelvis ADHD, Autism, 

Aspergers syndrom (numera en del av autismspektrat) och Tourettes. 

Huvudsymtom för ADHD är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet

För autism är symptomen svårigheter inom områdena socialt samspel och 

kommunikation samt problem med repetitiva och rigida mönster i beteende, intressen 

och aktiviteter.

Dessa tillstånd är medfödda och innebär att hjärnan fungerar lite annorlunda än hos de 

flesta. För den som har en diagnos innebär det att det kan vara svårt att få vardagen att 

fungera bra och svårt att få andra att förstå, eftersom mänsklig design och infrastruktur 

är anpassad för majoritetsbefolkningen. 
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Det kommer fram i boken Vuxna människor med funktionsnedsättning från året 2015 att 

forskare enas om att mottagligheten för psykisk ohälsa är högre hos individer med 

kognitiv (samt intellektuell) funktionsnedsättning, särskilt med neuropsykiatriska 

diagnoser, än hos dem som inte har den diagnosen. Det sägs att 40 % av alla med 

kognitiv funktionsnedsättning lider av psykisk ohälsa. För den som exempelvis har 

depression och lätt att känna ångest kan alla uppgifter och sociala möten vara mycket 

ansträngande.

2.3 OMVÄRLDSANALYS

Vilka möbler finns idag på marknaden för människor med psykisk funktionsnedsättning? 

För människor med fysiska funktionsvariationer finns sedan lång tid - med början i 

1700-talets rullstolar - en tradition att utgå ifrån. Sämre är det med möbler som 

underlättar vardagen för människor med kognitiva nedsättningar - åtminstone i 

hemmiljö - trots att gruppen blir alltmer uppmärksammad och utbredd. 

Jag påstår inte att omtanke saknas, bara att den behöver öka. Ett bra exempel på 

omtanke vad gäller människor med kognitiv funktionsnedsättning är täcket  som ska 1

hjälpa till att hantera ångest. Det är ett täcke som är så tungt att man känner sig 

omkramad och trygg. Jag kommer ihåg att den gjorde stort intryck på mig, först när jag 

hörde om den. 

I min omvärldsanalys har jag inte kommit fram till fler produkter som är tydligt inriktade 

på psykisk funktionsnedsättning i hemmiljö. Ifall anledningen är att de inte finns eller att 

de är så självklara att jag inte upptäckt dem är svårt för mig att avgöra.  

 http://tjock.se/hemmet/art/365126/filten_som_dmpar_ngest_och_str/1
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Fig. 1 ‘Gravity’  Täcke för sömn, stress och ångest.
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2.4 ORDNING OCH REDA

Jag funderade över hur en så enkel sak som ordning kan påverka psykisk hälsa och 

välbefinnande och hur svårt det ibland verkar att hålla ordningen stabil. Människan 

fungerar på så olika sätt, vissa individer tycks ha en naturlig stabilitet i sitt psykiska 

mående, andra individer kämpar konstant för att hålla den stabiliteten samtidigt som 

vissa inte hittar den stabiliteten. Ordning kan skapa ro i sinnet, stabilitet och förmåga att 

hålla fokus.

En stor del av dem med psykiska diagnoser, som autism och ADHD, har ett 

återkommande problem med ordning i sin vardag.  Individer med autism har ett stort 

behov att ha ordning runt sig och att koncentrera sig på avvikelser från hur saker ska 

vara, i enlighet med deras uppfattning. Det kan ta all deras uppmärksamhet och energi. 

Samtidigt kan man notera att individer med ADHD har samma problem, också för att 

deras förmåga att skapa ordning och planera är svag. Det är inte omöjligt för dem, det 

går att skapa rutiner för att hjälpa sig själv, men det är energikrävande och känslan av 

trygghet kan enkelt försvinna så fort en rutin tappas. I vissa fall blir det så mycket 

planerat att man till slut inte får något gjort. 

Att ha förståelse för hur man själv fungerar samt få stöd från omgivningen kan vara en 

viktig faktor. En annan faktor är hur ens omgivning ser ut, och där kommer design in. 

3. DESIGNARBETE

I mitt designarbete identifierar jag de fysiska egenskaper som hjälper mig skapa den 

ordning och reda med förutsägbarhet och rutin som är förutsättningen för ett tryggt 

och fungerande liv. Men jag börjar med att ge mig själv en brief.

3.1 BRIEF

Jag har gett mig själv en brief, att skapa en möbel som ska underlätta för individer med 

diagnoserna autism eller ADHD att skapa ordning i sitt hem. Genom färg - och 

formkodning ska jag skapa bestämda platser för förvaring i möbeln. Den ska signalera ett 

enkelt bemötande och ha en självklarhet i sin funktion. I sin bestämda enkelhet ska den 

ändå vara flexibel för att passa in i olika miljöer.
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3.2 INSPIRATION OCH UTGÅNGSPUNKTER

3.2.1 Var sak på sin plats

Det som gett mig de största intrycket på organisering är en förskola jag tidigare jobbat 

på, den har en specialpedagogik utvecklad på Island men senare etablerad runtom i 

Norden på förskolor och lågstadieskolor. Pedagogiken heter Hjallastefnan . Det som jag 2

vill ta med mig in i arbetet är hur de har skapat ett ramverk för hur deras miljö är 

uppdelad och organiserad:

• Alla platser är märkta med namn och/eller tecken. Markeringarna är placerade på 

golv och väggar för att visa var och hur allt ska vara. Barnens rum på gemensamma 

platser samt trafikregler är limmade/målade på golven med precision. 

•  Alla ägodelar hör till en viss avdelning (kärna ), och vare sig de är stora eller små 3

eller avsedda att använd inne eller ute, är de märkta med ett tecken för den kärnan. 

Alla saker har sin märkta plats i skåp och hyllor och underhålls med omsorg och 

respekt.

Sammanfattningsvis handlar tänkesättet om att alla föremål ska ha sin märkta plats. Varje 

avdelning har sin färg och alla de saker som tillhör den avdelningen är märkta med den 

färgen. Inuti skåp, lådor och ute på golvet finns det en avskild utmärkt plats där man ska 

ställa sakerna tillbaka på sin plats. Det märks om sakerna inte befinner sig där.

 

 Link till svensk beskrivning av Hjallastefnan; http://www.hjalli.is/information/2

 Inom Hjallastefnan kallas avdelningar för ´Kjarni´ (svenska: Kärna)3
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Fig. 2 Verktyg på sin plats. Bild från internet.
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3.2.2 Färg

Att använda sig av färg för att märka saker är ett praktiskt sätt, för det finns ju mängder 

av färger och nyanser. Något vi alla lär oss väldigt unga, är att para ihop eller dela upp 

saker efter sin färg. Frågan som vi alla känner igen från barnaålder och umgänge med 

barn: “Vad är din favoritfärg?” är också ett tydligt tecken på hur vi kan identifiera oss 

med vissa färger och i vuxenålder kan 

man tydligt se på ens kläder eller i ens 

hem vad personen gillar för färger, det 

kan visa upp vår identitet och ge 

vardagen glädje. Möjliga nackdelar kan 

vara för individer som är färgblinda. Men 

även de brukar se en viss nyansskillnad 

mellan färger.

3.2.3 Form

Detsamma gäller om form som om färg. Som unga blir vi bekanta med former och lär 

oss snabbt att para ihop och pussla. Konstant befinner vi oss bland former. Men det 

som vi har enklast för att se är grundformerna, som också är de som vi först lär oss att 

känna. Det är en positiv känsla som man känner när saker passar perfekt ihop.
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Fig. 4 Lek med former. Formpussel för barn samt former i trä

Fig. 3 Böcker arrangerade efter färg. Bild från internet.
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3.3 SKISSETAPP

Under en resa till Milano Design Week gjorde jag en omvärldsanalys vad gäller olika 

sätt att montera hyllsystem på vägg eller golv, placering av hyllplan och utformning av 

lådor. Genom att fotografera dessa detaljer som intresserade mig hade jag en del 

material att utgå ifrån när jag kommit hem. 

 8

Fig. 5 Tidiga skisser av inspiration från Milano Design Week.
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3.3.1 Bärnade

Analysen av bärande konstruktion kunde jag dela upp i tre kategorier : 1) fristående, 2) 

få fästpunkter och 3) väggfast. I det här projektet tyckte jag att det var avgörande hur 

möbeln står i hemmet och hur den ska monteras. Jag gjorde en analys av positiva och 

negativa faktorer inom de tre kategorierna. 

Med tanke på målgruppen bestämde jag mig för att minimala fästpunkter var optimalt 

för att skapa stabil trygghet samtidigt som det inte krävs stort arbete med den 

principen. Med fristående möbler kan det bli rörigt och kännas som om de saknar fast 

plats samtidigt som det kan innebära ett stort jobb att montera dem på väggen 

eftersom det kräver precision och förmåga att ta beslut, vilket för en person med 

ADHD kan växa till ett stort problem. Där blir den typen som har minimal 

väggmontering mest lämplig, där man kan ha två tydliga fästpunkter som går att mäta ut 

med möbeln själv. Det är dessutom ganska vanligt att möbler över viss höjd behöver 

den typen av montering för att undvika tipprisken. 

 9

Fig. 6 Dom tre kategorierna jag skapade för att ta ett beslut. Med analys av de negativa/positiva.
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I det fortsatta arbetet undersökte jag i det insamlade inspirationsmaterialet från Milano 

Design Week tekniker, former och sammanfogningar som skulle kunna resultera i en 

fungerande konstruktion. Snabbt hade jag fått ihop enkelt och stabilt bärande som hade 

den fördelen att ge flexibilitet i placering av hyllplan.
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Fig. 8 Skissmodeller - f.v. första modell, slutligt modell och ställningen i solidworks

Fig. 7 Inspirations bilder för bärande
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3.3.2 Förvaring

Efter utformningen av den bärande delen blir utmaningen att skapa ett 

förvaringsutrymme som ska placeras i ramen. I formgivningen känns det viktigt att 

skapa någon typ av låda som är enkelt att hantera och ta i och ur hyllan. Det kräver då 

att den är lätt och samtidigt tålig. Det kändes samtidigt viktigt att fokusera på enkelhet 

och göra den lätt att producera, både för att många lådor behövs och för att hålla ner 

priset.

Jag samlade inspirerande exempel på lätta askar och lådor. Idéerna tog form och ett val 

stod mellan två olika tekniker, att svepa plywoodskiva med snittar i hörnen eller att 

formpressa eller skiktlimma faner i två delar (se fig. 10).

I det valet lutade jag mig åt det som var effektivast och produktionsvänligast. De 

skiktlimmade skulle enbart behöva en mall som kan fungera för olika storlekar av lådor 

och faner som pressas i vakuumsäck. 

På fig. 12 syns två storlekar av lådor som går att pressa i samma mall, samt en 

sprängbild av alla delar plus inre låda, för att skapa ordning i ordningen. De två listerna 

håller ihop två likadana sidor i fräs spår som sedan limmas på botten som är fasad. På 

listerna finns sedan möjligheten att ta ur dem på insidan för att kunna placera en inre 

låda. Locket är fortsätt med en inramande kantlist, något förskjuten i höjdled uppåt i 

förhållande till locket. Det gör att locket lätt styrs in i sitt läge.  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Fig. 9 Moodboard - inspiration i lätta lådor/askar
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3.3.3 System - Grundformer och färger

Hur ska hyllorna då placeras i bärande delen? Hur ska det bli något annat än en vanlig 

hylla? Att forma något som känns rationellt, något man kan förstå enbart genom att 

betrakta det kan vara utmanande. Form och färg ger oss starka signaler som vi har 

umgåtts med och förstått sedan tidigt i livet. Grundformerna och färgerna blev mina 

verktyg för att skapa kodningssystem. 

En första version var inspirerad av en prylplacering som jag 

såg i Milano. Upprepade triangelformer får prylarna att sitta på 

plats, samtidigt som de skapar en platt yta när de 

sammanfogas. Jag experimenterade med olika storlekar på 

triangelformen och hur de påverkar tjockleken på hyllplanet. 

Jag provade några olika varianter på form och olika placeringar. 

De gick ifrån att vara helt täckt av veck med triangelformad 

genomskärning (fig.14) till att ha vecken placerade med 

mellanrum, ett eller två tillsammans (se fig. 15). Det framstod 

som om lådorna fick en naturlig plats på hyllplanet med sina 

triangel formade ben som sänktes perfekt ner i hyllplanet. Men 

fortfarande saknade de en tydlig identifiering.  
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Fig. 14 Bilden högst up till vänstra tog jag i Milano och blev en stor inspiration i hur mötet mellan 
hylla och låda skulle kunna utformas. Tidig skiss följer där med och skissmodell. 

Fig. 15 Olika placeringar och 
antal där mötet 
mellan låda och hylla 
skulle kunna vara. 
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Fig. 10 Skissmodeller - Olika böjtekniker.

Fig. 11 Skisser av lådan och konstruktion.
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Fig. 12 Två storlekar av lådan och sprängt vy av alla delar, samt inte låda.

Fig. 13 Öppen låda.



TQDE10 EXAMENSARBETE ARNA G

Varför bara välja en form?  Vad händer om man tar in flera grundformer och skapar ett 

system av dem, då skapas fler möjligheter och variation. Man kan kombinera dessa med 

olika färger och då få ännu fler varianter.

 15

Fig. 16 Illustration av grundformer och hur dom används i hyllsystemet.
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3.4 PRODUKT

3.4.1 Solidworks

I solid works provade jag olika sätt att kombinera hyllplanens placering. Avståndet 

mellan två bärhakar är 284 mm. Måttet är satt för att kunna erbjuda plats för 

sammanlagt fem hyllor med lådor i.
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Fig. 17 Möbeln i sin helhet ritat i solidworks. Olika färger och placering.
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3.4.2 Prototyp

I fortsättning av solidworksarbetet var det dags att ta fram prototypen. I min 

formgivning bemödade jag mig om att göra den ganska enkel att sätta i produktion i 

större skala. I tillverkningen av prototypen fick jag begränsa mig till de verktyg och 

material som fanns tillgängliga.
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Fig. 18 Ritning av hyllsystem. Ett förslag av utseende. 
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Fig. 20 Sammansättning av bärande del.

Fig. 19 Fräsning av bärande del. Fräst med handfräs 
och mall. Alternativt skulle man använda sig av 
CNC maskin för att producera.

Fig. 21 Delarna som kommer bli sidorna i lådorna. De 
är pressade i vakuumsäck.
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Fig. 22 Prototypen i användning på Malmstens vårutställning 2018

Fig. 23 Prototypen Fig. 24 Låda prototyp öppen.
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4. AVSLUTNING

4.1 SLUTSATS OCH RESULTAT

Jag har genom min undersökning bekräftat behovet av möbler för människor med 

psykisk funktionsnedsättning. Grundordningen bygger på idén om att saker har ett hem, 

någonstans där de hör hemma. Om något saknas märks det. Utifrån den vetskapen har 

jag använt mig av färg och form – två tydliga ordningsmarkörer – för att skapa denna 

grundordning. Resultatet är en möbel, ett hyllsystem där former och färger samspela 

för att skapa ordning. I hyllsystemet är lådorna märkta med en viss färg. Deras bottnar 

har en sådan form att de bara kan placeras på ett ställe i hyllan. Därmed får användaren 

av möbeln hjälp att komma ihåg var en viss hylla ska stå, och därmed hjälp att börja 

associera lådans egenskaper med vad som finns i den. Man kan se mitt hyllsystem som 

ett uttryck för den grundordning som jag tror underlättar livet för personer med NPF-

Diagnoser.

4.2 REFLEKTION

Ett examensarbete går ut på att redovisa och använda sig av vad man har lärt under 

utbildningen i relevans till ens framtid. Om jag ska sammanfatta vad jag har lärt mig så 

är det att förstå begreppet design och att utföra en designprocess som jag är bekväm 

att arbeta efter.  Samtidigt har jag fått lära känna mig själv på ett annat sätt under mina 

studier på Malmstens. Behovet av att lära hantera min psykiska ohälsa blev stärkt och 

genom att möta min ångest och depression kom jag närmare att förstå vad i mitt liv, 

miljö och beteende upprör mig samt lugnar. Det jag lär mig förstå vill jag dela med 

andra. Dela med andra i form av möbler.

Drömmen hade varit att få ihop åtminstone tre hyllplan fyllda med lådor. Men tid och 

material var inte på min sida så mitt beslut blev ett hyllplan som visar de två storlekarna 

på lådorna samt en tom hylla för att visa på variationsmöjligheterna.

Jag ser detta examensarbete med min research och min gestaltning som ett första steg 

i en riktning som på sikt kan leda fram till en möbel för produktion. Genom att visa upp 

den första prototypen på vårutställningen har jag fått kontakt med olika individer med 

olika erfarenheter. Jag tyckte det var intressant att hamna i en diskussion utifrån min 

förklaring av möbeln. Jag fick diskutera med individer med diagnos och individer utan 
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diagnos. Genom dessa diskussioner har jag stärkts i min tro att möbeln har potential att 

fungera inom sitt område, samt fått se hur den blir bemött av människor, i synnerhet 

individer med psykiska diagnoser eller människor som arbetar inom de området. Men 

för att få en bekräftelse på att min design uppfyller sin tänkte funktion, för att kunna 

hävda att den faktiskt förenklar vardagen för dessa personer krävs mer substans än så. I 

en framtid kommer jag att bjuda in personer med NPF-diagnoser och låta dem 

interagera med produkten och diskutera hur produkten skulle kunna tas vidare.

Det ska också tilläggas att personer med NPF-diagnoser är en mycket bred grupp med 

minst lika stor inbördes variation som personer utan diagnoser. Syftet är inte att skapa 

en design som tilltalar alla, utan prova en form som förenklar livet för många.

I min formgivning kom jag fram till ett utseende som är enkelt, lätt och luftigt och är 

nöjd med den delen. När det kommer till hur jag har skapat kodning i färg och form 

kan jag tycka att möbeln behöver utvecklas och bli tydligare i sin funktion. Att på något 

sätt skapa olika men tydliga valmöjligheter när det kommer till storlek, mängd och 

färgkombinationer.

Det område jag har rört mig inom tycker jag är mycket spännande. Det är också både 

samtids relevant och humanitärt angeläget. Detsamma gäller liknande områden som 

design åt fysisk funktionsnedsättning och äldre personer. Där finns altid möjlighet för att 

påverka och förbättra någons vardag. Det är definitivt något som driver mig framåt och 

kommer att vara en stor del av mitt framtida arbete. 

I framtiden skulle jag vilja se ännu fler exempel på hur design kan förenkla livet för 

personer med psykiska diagnoser, och samverka med den breda kunskap som redan 

finns. Hur designar man offentliga rum med dessa personer i åtanke? Hur kan man 

tänka när man skapar utemöbler, skrivbord och kryddhyllor?

Jag ser fram emot att kunna bidra till fältet med mina erfarenheter och idéer. 
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