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Abstrakt
Temat för årets examensarbete 2012 är Inkludering och Exkludering. Arbetet skall 
även inkludera informationsdesign och rumslig gestaltning.

Jag har arbetat med ett blivande personalkontor på ett kompetensutvecklings-
center på ön Mindoro i Filippinerna. Detta kontor som är under uppbyggnad, är 
litet och många personer och funktioner behöver få plats. Arbetet syftar därför till 
att ge ett designförslag som kan hjälpa personalen att effektivisera sitt arbete och 
optimera arbetsmiljön. 

Jag har samlat min empiri genom att göra en fältstudie under perioden mars till 
maj 2012 i Filippinerna. Jag har använt mig av metoder som givit mig förståelse för 
vad personalen gör och vilka behov som finns till det nya kontoret. Två 
gestaltningsförslag presenteras som i olika grad tillgodoser personalens behov 
och önskningar.

 Arbetet har försvårats då det är i en helt annan miljö och kultur än den jag lever i. 
Trots svårigheter har det varit mycket berikande.

Abstract
The theme of the 2012 years thesis is Inclusion and Exclusion. This work will also 
include information design and spatial design.

I have worked with a prospective personnel office at a skills development centre 
on the island of Mindoro in the Philippines. This office is small and many people 
and functions need to be placed. The work is therefore intended to provide a design 
proposal that can help staffstreamline their work and optimize workplace.

I gathered my empirical data by doing a field study during the period of March to 
May 2012 in the Philippines. Methods have been used as given understanding of 
what the staff is doing and what the needs are for the new office. Two design 
proposals presented that meets the needs and aspirations.

The work was difficult because it is in a completely different environment and 
culture than the one I live in. Entrusted difficulties it has been very rewarding.
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TAck!

Ett stort tack går till alla er, familj och vänner som hjälp och stöttat mig, inte bara i 
detta arbete men under hela utbildningen. Jag vill tacka Håkan Wanneberg som 
tålmodigt varit min handledare under denna period. Tack Helen Ajdert på PMU 
som hjälpte oss att hitta ett projekt att åka till. 

Alla underbara i Filippinerna med Juvy i spetsen. Tack för ALLT ni gav och att vi fick 
komma, titta fråga och uppleva. Jag vill också ge ett stort tack till kristina Söderling 
som jag fått uppleva ett liv på andra sidan jorden tillsammans med. 

Sist vill jag tacka SIDA som gör det möjligt för studenter att göra detta. 

Ett minne för livet.
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Begreppsbeskrivning

Kompetensutvecklingcentret – ”Skills development center” som jag i detta 
arbetet benämner som kompetensutvecklingscentret, är ett center som är under 
uppbyggnad. Det är placerat utanför staden Victoria Calapan, på ön Mindoro. 
Centret ingår i ett projekt där fokus kommer att vara, utbildning av barn, 
ungdomar, vuxna och funktionshindrade. Projektet är till för urbefolkningen 
Mangyanerna som har en väldig låg status i det Filippinska samhället. Centret 
består nu av två byggnader. En byggnad med ett multifunktionellt rum för bland 
annat undervisning, förskola, ungdomsgård, matsal och kyrka, se Kristina 
Söderlings examensrapport (Söderling, 2012). På övervåningen kommer det att 
finnas små lägenheter där mangyaner skall bo. På området byggs även den 
administrationsbyggnad, som denna studie handlar om. Där kommer personalen få 
sina kontor och även en tillfällig klinik planeras. Ett tredje hus planeras, där bland 
annat kliniken kommer att finnas i framtiden, samt matsal med mera. Även här 
avses att bygga lägenheter på övervåningen.

PMU - Pingstmissionens Utvecklingssamarbete är en ramorganisation under SIDA 
(Swedish International Development Authority) som är Sveriges statliga 
biståndsorgan (www.sida.se). PMU är en organisation som arbetar med hjälp till 
självhjälp och har ett kristet fokus (www.pmu.se). PMU har varit en av 
organisationerna som varit med och stöttat detta projekt. 

Team Mission - Team Mission är en organisation som likt PMU har ett kristet 
fokus. Team mission utgår ifrån Tenhults pingstförsamlingen i Småland, Sverige 
och har arbete i Filippinerna och Lettland (www.teammission.net). Team Mission 
Philippines Inc. arbetar med olika fokusområden där  ”Health Department with 
Community Development” är en. Det är under detta område som 
kompetesutvecklingscentret på Mindoro byggs. I bilaga 6 ser du ett schema över 
Team Missions uppbyggnad.  De har sitt huvudkontor i provinsen Bulacan på orten 
Lambakin, där även vi bodde och gjort mycket av vårt arbete.
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Mangyan - Mangyanfolket är en 
urbefolkning på Filippinerna. Ordet är 
egentligen ett samlingsnamn på sju olika 
folkstammar. De allra flesta bor på ön
Mindoro och på den sida som kallas Oriental 
Mindoro (CCP, 1994, s.106-108). Detta folk 
bor uppe i bergen och lever mer primitivt 
än de flesta Filippinare. Det finns inte 
rinnande vatten, hygienen sköts ofta dåligt 
och många av dem har varken personliga
 namn eller personbevis (Gumal-in, 2006, s. 3).

”Ute på fält”- är ett uttryck personalen på centret använder. Det betyder att de 
arbetar ute bland folket i detta fall Mangyanerna. Det åker ut till byarna och 
undervisar folket där. Personalen kommer vara ungefär 50% på kontoret och 50% 
ute på fält (Gumalin, 2012).

Låginkomstland och höginkomstland – Det som förr kallades utvecklings- och
industriland, benämns i dag som låginkomst- och höginkomstland. Filippinerna är 
ett så kallat låginkomstland medan Sverige är ett höginkomstland (www.oecd.org). 
Betydelsen är ungefär densamma som utvecklings- och industriland men de har nu 
valt att kategorisera dem på ett annat sätt. Ett låginkomstland/utvecklingsland är 
ett land där humanitär och/eller strategisk hjälp sätts in för att minska
klyftan mellan rika och fattiga. Ett höginkomstland/industriland är ett land som är 
utvecklat industriellt och ekonomiskt (www.ne.se).

Barn från en Mangyanby, 
19 maj 2012, Fotograf: Söderling

lV



Innehållsförteckning
ABSTRAcT          l

INNEHÅLLSFÖRTEckNING                ll

BEGREPPSBESkRIVNING            III-IV

INLEDNING OcH BAkGRUND                                                               1 - 4
   kontext                                                                                                 2
   Filippinerna                                                                                               3
   Syfte och mål                                                                                           3
   Målgrupp                                                                                                  3
   Frågeställning                                                                                           4
   Avgränsning                                                                                             4
TEORI                                     5-8
   Val av teorier                           6
   Rummet                            6
   kognitionens betydelse                         7 
   Designprinciperna och lagar               7
   kontor                  8
   källkritik                            8
METOD             9-12
   Metodval                 10
   Intervjuer                                                                                                 10
   Observationer och rumsliga analyser       11-12
   Metodkritik och problematik                                                                12 
        Intervjuer                                                                                            12
        Observationer och rumsanalys             12
 EMPIRI                                                                                                   13-17
   Bakgrund till gestaltningsförslagen                                    14
   Beskrivning av befintligt kontor        14-15
   Dagens probelm                                           16
   Behov och önskningar               17
GESTALTNINGSFÖRSLAG                    18-28
   Skrivbordet                     19-20
   Gestaltningsförslag 1          20-21
   Gestaltningsförslag 2          22-27
SLUTSATS och DISkUSSION          28-29
INNEHÅLLSFÖRTEckNING         30-32
   Elektroniska källor               30
   Artiklar                                                                                                      31
    Muntliga källor                                                                                        32

BILAGOR



Inledning och bakgrund

I denna inledande del kommer jag beskriva och förklara bakgrund och syfte med detta 

examensarbete. Jag beskriver anledningen till varför jag åkte till Filippinerna och hur 

min kompetens kunde bidra i en annan kultur. Jag försöker ge dig som läsare 

en förståelse över vad jag har gjort och under vilka omständigheter.
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kontext

Under mitt liv har jag bott i olika låginkomstländer. Det har bidragit till att jag har 
ett brinnande intresse för just utvecklings- och biståndsarbete. Därför har mitt mål 
länge varit att försöka ”slå ihop” detta intresse med den utbildning jag går, det vill 
säga Rumslig gestaltning - Informationsdesign. Därför togs kontakt med PMU som 
jag har god inblick i och kontakter med. Min klasskamrat Kristina Söderling och jag 
fick då kontaktuppgifter till en kvinna som heter Juvelyn Gumal-In (härefter kallad 
Juvy) som är avdelningschef och konsult över ett projekt i Filippinerna. I mars åkte 
vi till Filippinerna för datainsamling till våra olika rapporter. 

I Filippinerna arbetar lokala och nationella organisationer för att bekämpa 
fattigdomen i landet. För att hjälpa ett land ur fattigdom anser bland annat 
organisationerna PMU och SIDA att det är viktigt att de som arbetar med projektet 
är de som driver och äger projektet och inte en organsation i ett annat land. PMU 
som är en av organisationerna i det projekt vi besökte och även är en stor 
biståndsorganisation med arbete i många länder, skriver på sin hemsida:
PMU vill samarbeta och bygga nätverk med kyrkor, organisationer och grupper som 

bidrar till att forma ett gott samhälle. PMU vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och 

se allas förmågor som en resurs (www.pmu.se). (Mer information om för och nack-
delar med bistånd, biståndsorganisationer och hjälp till fattiga länder finns i bilaga
5).

Vi kommer till en kontext som är helt olik den vi lever i till vardags och skall 
försöka applicera vår rumsliga kompetens där. Med detta kom självklart många 
upplevelser och även komplikationer. Från vårt perspektiv är rumslighet, 
arkitektur och objekten i rummet något vi lägger stor vikt vid. Att synen är 

annorlunda i ett låginkomstland kan tyckas självklart och så var fallet även här. 

Emma Ludvigsson
HT 2012

Inledning och bakgrund
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Filippinerna 

Filippinerna är ett land som ligger i Sydöstra 
Asien. Befolkningen ökar fort och landet har 
svårt att komma ikapp med ekonomi, skola, 
bostadsområden med mera. Medelåldern för 
en Filippinare är 22,9 år och det föds fem gånger 
så många som det dör varje år. Landet blev 
självständigt väldigt sent och stora klyftor mellan 
olika folkgrupper är ett problem (www.cia.gov).  
Landet består av ca 7 100 öar och 2011 hade 
landet ca 95,7 miljoner invånare. 
En av öarna heter Mindoro och är 9 735 km2 
med 1,2 miljoner invånare (2010) (www.ne.se). 
Storleksmässigt är Mindoro tre gånger så stort 
som Gotland (www.ne.se).

Syfte och mål

För att personalen på kompetensutvecklingscentret skall kunna göra sitt arbete så 
effektivt och bra som möjligt finns det behov av att ha ett fungerande kontor. Juvys 
egna ord om syftet med kontoret är To let the staff work more effectivly (Gumal-in, 
2012). Det vill säga att effektivisera personalens arbetsplats.

Målgrupp

Min målgrupp för detta arbete är personalen på kompetensutvecklingscentret. 

Det vill säga, personer som kommer ha detta som sin arbetsplats.

Emma Ludvigsson
HT 2012

Inledning och bakgrund

Mindoro

Manilla
Lambakin

Viktiga platser som nämns i rapporten
Söderling och Ludvigsson 17 okt 2012

3



Frågeställning

• Hur kan jag med rumsliga element, möblering och möbler skapa ett 
              kontor som hjälper personalen att arbeta mer effektivt?

• Vilka medel kommer behövas för att tillgodose målgruppens behov?

Avgränsning

I denna rapport har jag fokuserat på de mest grundläggande rumsliga problemen 
så som att personalen över huvudtaget skall få plats. Jag har undersökt personalens 
arbetsätt för att förstå vad som är viktigt i deras arbete och efter det utformat en 
arbetsplats med små mått. Därför har rumsliga element så som färg, ljus och 
material inte berörts. 

Emma Ludvigsson
HT 2012

Inledning och bakgrund
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Teori

I detta avsnitt har redogör jag för vilka teorier jag anser passar till mitt arbete. 
Jag har förklarat vad teorierna innebär och längre fram 

i arbetet kopplas de till min gestaltnng.
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Val av teorier

Teorier är uppfattningar som finns om sammanhang och handlingar som prövas 
mot en samhällssituation (Holme & Solvang, 1997, s. 50). En fallstudie kan 
användas till att klargöra, testa, utvidga, finslipa eller utveckla en teori (Merriam, 
1994, s. 70). I denna studie har litteratur undersökts och behandlats för att kunna 
göra ett gestaltningsförslag som tillfredsställer målgruppens behov. Jag kommer 
nedan presentera de teorier jag anser vara viktiga och relevanta till denna rapport 
och mitt gestaltningsförslag.

Rummet

Varje rum vi befinner oss i kommunicerar något. Under utbildningen Rumslig 
gestaltning – Informationsdesign har vi lärt oss att optimera rum och miljöer till 
målgruppens behov. 

I boken Rummet & människans rörelser (Bergström) beskriver författaren att 
rumsligheterna och objekten i ett rum kommunicerar med oss. Det är inte alltid 
rummets storlek och form som avgör vad vi känner när vi är i ett rum, det är 
snarare rummets karaktär. Genom att ge rummet en subjektiv karaktär kan vi 
lättare förstå rummets inverkan och dess samverkan med oss människor. Vi kan 
ge rummet och formelementen i rummet olika uppgifter för att förstå kommuni-
kationen i rummet. Inger skriver även att om vi behöver kunna koncentrera oss i 
rummet är det viktigt att rummet är lugnt och förutsägbart (1996, s. 82 - 84). 
Rummet kan även inbjuda eller hämma kommunikationen mellan arbetskollegor. 
Det är därför viktigt att rummet inbjuder till samtal och kommunikation på en 
arbetsplats där det är väsentlig (Danielsson, 2010 s 43), vilket det är här.

6
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kognitionens betydelse

Colin Ware har i boken Visual thinking for design beskrivit hur ögat ser och arbetar. 
Hur mönster, färger och intryck går från ögat och bearbetas i hjärnan. Ögat rör 
sig hela tiden för att ge hjärnan en helhetsbild på hur det ser ut i exempelvis ett 
rum (2008, s. 41). Hur ögat rör sig tas även upp i boken Introduktion till kognitiv 

psykologi där författaren beskriver hur hjärnan bearbetar och organiserar det vi 
ser. Det ges ett exempel på om hur vi ser på exempelvis ett skrivbord med saker på, 
vi ser ytor som har färg, vi ser linjer som går kors och tvärs och det blir vår första 
bearbetning av en plats (Arai, 2001, s.44). Enligt samma bok beskrivs kognition 
som förmågan att bearbeta information (s. 9).

Den så kallade pop-out effekten används mer eller mindre avsiktligt både till 
vardags och professionellt. När något sticker ut eller är avvikande i till exempel 
färg eller form dras ögat till just den punkten (Ware, 2008, s. 34-35). När rummet 
är fullt med olika saker som sticker ut och skapar den så kallade pop-out effekten, 
dras ögat till många olika platser och hjärnan får då många intryck att bearbeta, 

vilket tröttar ut.

Designprinciper och lagar

Det finns fyra klassiska designprinciper. 
•    Kontrast
•    Balans
•    Linje 
•    Rytm
(Bergström, 2009, s. 232).
Att skapa kontrast, balans, linjer och rytm i ett rum är viktigt om vi vill att rummet 
skall vara behagligt att vistas i. Kontrasten gör att det inte blir statiskt, balansen för 
att inget skall ”kantra” över på något sätt, linjer hjälper oss att göra det estetiskt 
bra och rytmen är det som rycker med oss (s. 233-234). Detta fungerar lika bra på 
något grafiskt som på ett rum. 

Närhetens lag betyder att formelement som befinner sig nära varandra kan
upplevas som en helhet. Likhetens lag påverkas av att formerna liknar varandra och 
därför hör ihop (Bergström, 2009, s. 231). Geometrisk bas och organisation skapar 
ordning och det är alla delar tillsammans som skall skapar harmoni i rummet 
(Ching, 2007, s. 338).

Emma Ludvigsson
HT 2012

Teori
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kontor
 
Boken Framtidens kontor – kontorets framtid redovisar olika kontorstyper. Till 
exempel flexkontor som är ett kontor där de som arbetar inte har bestämda 
arbetsplatser utan väljer från dag till dag efter vad för arbete de skall utföra under 
den dagen. Sitt eget material har man i en mobil förvaring som man tar med sig till 
sin arbetsplats varje dag (Christiansson, 1998, s. 36).

källkritik

Till stor del har litteratur jag tagit del av under min utbildning används till detta 
arbete. Fördjupning har dock gjorts i annan litteratur som jag anser har gett mig 
både en större bredd och fördjupad kompetens i ämnen jag ansett viktiga för denna 
studie. Litteraturen och forskningen är i många fall gjorda i ett höginkomstland 
och jag ser kritiskt på att applicera vissa delar av forskningen på mitt område. 
Höginkomstländerna har kommit längre än låginkomstländerna till exempel 
gällande rumslighet och arbetsmiljö. Är det ändå relevant att ge korrekta mått på 
skrivbord med mera när det finns så mycket mer väsentliga frågor för personalen 
på kompetensutvecklingscentret. Kanske är det så att personerna jag arbetat med 
i denna rapport varit nöjda med att ha ett rum att arbeta kan jag ändå motivera 
höjder, flöden och principer i rummet? Enligt mig är dessa frågor ytterst relevanta, 
då syftet handlar om att hjälpa personalen att vara med effektiva och förbättra 
deras arbetsmiljö, för att kunna fokusera på de frågor som är centrets uppgift.  

Emma Ludvigsson
HT 2012

Teori
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Metod 

Här tar jag upp vilka empiriska metoder använder jag mig av för att 

få fram den information jag behöver. Vilka fördelar de har, 

samt varför de kan kritiseras.
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Metodval

Metoder är de redskap som används för att komma fram till, i detta fall, ett 
designförslag. I boken Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
skriver Holme och Solvang att kvalitativa metoder inte ger svaren men genom dem 
får vi vetskap och kunskap om det vi undersöker (1997, s. 11) att ”komma in på 
livet” och förstå forskningsobjektet bättre (s. 92). De har sin styrka i att den 
förklarar så att vi kan förstå (s. 87). Jag har använt mig av kvalitativa metoder i 
form av intervjuer, observationer, rumsliga analyser och utprovningar som jag 
dokumenterat med hjälp av fältanteckningar. Det är betydande vilken metod du 
väljer för att får fram fakta du behöver (Holme & Solvang, 1997, s.75). 

Hela vistelsen i Filippinerna kan ses som empirisk datainsamling. Varje dag 
uppkom nya situationer som påverkade synen eller uppfattningen om landet, 
organisationen eller projektet. Under de resor jag var med på kunde jag även 
observera hur personalen arbetade och jag hade möjlighet att ställa frågor där och 
då. Allt för att få en bättre bild och förståelse av vad det finns för behov.

Intervjuer 

Målet med att göra en kvalitativ intervju är att bättre kunna förstå problemet som 
skall lösas (Holme & Solvang, 1997, s. 99). Jag har valt att intervjua personal som 
kommer arbeta på kompetensutvecklingscentret, samt kompletterande intervjuer 
med Juvy.  Jag har gjort så kallade semistrukturerade intervjuer där öppna frågor 
förberetts, men där följdfrågor skall vara möjliga och där respondenterna får prata 
runt frågan (Svensson & Sterrin, 1996, s. 63). 

Det är viktigt att den som blir intervjuad vet vad det är den medverkar i. Det ökar 
tilliten och intervjun kan bli mer engagerad (Holme & Solvang, 1997, s. 105). 
Intervjuerna jag gjort ägde rum på det center som nu finns i Lambakin. Antingen på 
mitt lånade kontor, i Juvys kontor eller i personalens egna kontor.

En diktafon användes för att spelade in intervjuerna för att sedan kunna gå tillbaka 
och lyssna om så behövs. Målet med intervjuerna var att ta reda på hur en dag ser 
ut, vad de använder för material i sitt arbete och vad som fungerar respektive inte 
fungerar på sin nuvarande arbetsplats. 

Emma Ludvigsson
HT 2012

Metod
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Intervjuer har gjorts med följande personer:

Juvelyn V. Gumal-in – Utbildad sjuksköterska, fyraårig (Bachelor of science in 
Nursing). Juvy är avdelningschef och konsult för avdelningen ”HealthDepartment 
with Community Development” (se bilaga 6). Hon är den som har den största delen 
av ansvaret för projektet på Mindoro och är den som håller ihop det hela.
Det är Juvy som är den beslutsfattande och skriver under diverse papper.

Rowena V. Genetiano – Utbildad sjuksköterska (Bachelors in Nursing). 
Rowena är koordinator under Juvy, för projektet på Mindoro.

Lenita Gaffud – Utbildad socionom (Bachelor in Social Science). Lenita är 
projektledare för ett kommande projekt på Mindoro.

Dax Agpasan –Utbildad sjuksköterska (Bachelors in Nursing). Dax kommer att
arbeta som sjuksköterska på kompetensutvecklingscentret på Mindoro.

Susan Magsisi – Utbildad sjuksköterska (Bachelors in Nursing). Susan kommer 

även hon arbetar som sjuksköterska på Mindoro. Hon är även en Mangyan och ett 
resultat på att Team Missions arbete fungerar.

Alla intervjuer är sammanstälda i bilaga 8. 

Observationer och Rumsliga analyser 

Observationer och analyser har gjorts dels i det kontor som var uner uppbyggnad 
på Mindoro men även på det kontor som personalen i dag arbetar på, i Lambakin. 
De allra flesta av personalen på kontoret i Lambakin kommer att flytta till kontoret 
på Mindoro, varför det var relevant att göra observationerna och analyserna här. 

I en öppen observation är alla personer medvetna om vad som händer. De är 
medvetna att om observatören kartlägger vissa faktorer och målet är att fokuset 
inte skall läggas på observatören själv (Holme & Solvang, 1997, s. 111). Observation 
används för att studera vad som händer och hur personer rör sig och handlar 
(Aspers, 2007, s. 107). För att förstå och tillgodose behoven som finns är det 
nödvändigt att analysera platsen och människorna i den (Ching, 2004, s. 56). Ching 
skriver även att det primärt handlar om att få en plats funktionell när man designar 
den. Jag har använt mig av delar av Chings punktlistor som finns på 
sidorna 57-59 i hans bok Interior Design Illustrated, se bilaga 1 och 2.

Emma Ludvigsson
HT 2012

Metod
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För att dokumenterat observationen har jag använt mig av anteckningar och 
kamera. Dessa anteckningar bör vara så konkreta som möjligt och beskriva
interaktion mellan personer och vad de gör. De behöver dock inte vara helt och 
hållet beskrivande (Holme & Solvang, 1997, s. 117). En observation har som mål 
att observatören skall förstå och upptäcka normer, värderingar och 
kommunikationsmönster (Svensson & Sterrin, 1996, s. 13).

Metodkritik och problematik

Det finns så många aspekter att ta hänsyn till och många faktorer som gör att mina 
metoder är vanskliga att genomföra. Därför har jag tagit metod för metod och 
kritiserat dem här. Dels är kulturskillnaden stor när det kommer till tänket kring 
en arbetsmiljö. I Sverige skulle vi inte acceptera det lilla utrymmet personalen 
hade på sitt nuvarande kontor, eller de rådande yttre förhållandena som var.

Intervjuer

Att utföra en intervju i ett annat land, på ett annat språk har flera komplikationer. 
Även att arbeta med ett område som respondenten kanske inte helt förstår, gör 
intervjun ännu svårare. Jag upplevde att mina respondenter inte helt uppfattade 
vad rumslig gestaltning innebar och därmed inte alltid förstod vad jag ville ha ut av 
vissa frågor. Det finns även en aspekt som handlar om att det finns mer väsentliga 
frågor för dem att fokusera på än vad rummet har för inverkan.

Av etiska skäl har jag inte lagt in intervjuerna i arbetet (Svensson & Starrin s. 39). 
Dock har jag gjort sammanfattning av svaren från intervjuerna som står i bilaga 8.

Observationer och rumsliga analyser

Under perioden jag vistades i Filippinerna och gjorde min studie, hade en del av 
personalgruppen semester och jag kunde inte observera ett fullt kontor. Hade hela 
personalstyrkan varit på plats hade kanske resultatet blivit annorlunda. Hade också 
byggnaden denna rapport handlar om varit uppbyggd skulle jag kunna analysera 
och observera det rummet bättre. Men det var nu ej möjlighet och jag har gjort det 
jag kunnat.

Emma Ludvigsson
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Empiri

I denna del redogör jag för vad jag fått ut av mina teorier och metoder. 
Jag visar även här de rum jag observerat och analyserat.

13



Bakgrund till gestaltningen

I dag finns ett kontor i Lambakin. Där arbetar den största delen av personalen 
som sedan skall arbeta på kompetensutvecklingscentret på Mindoro. Här sitter 
även Juvy i ett kontor vägg i vägg med övrig personal. Jag gjorde observationer och 
rumsliga analyser på dessa kontor för att komplettera mina intervjuer. Intervjuer, 
observationer och analyser stämmer bra överens med varandra. Det vill säga att 
det jag såg i mina observationer och analyser var sådant som även togs upp i 
intervjuerna. 

Beskrivning av befintligt kontor

Analyser och observationer gjorda 5, 15 och 16 maj

Kontoret personalen sitter i är långsmalt. Det finns tre dörrar, varav en leder ut och 
två till andra rum i byggnaden, fyra fönster varav två vetter in i byggnaden och två 
ut till gården samt tre fläktar och en aircondition. På ena långväggen finns två av 
dörrarna och mellan dem finns sex arbetsplatser.

Emma Ludvigsson
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Personalens kontor i Lambakin. 
15 maj 2012, Fotograf: Ludvigsson



Arbetsplatsen är 60 x 80 cm och flera av platserna har även en dator med 
crt-skärm. Alla hyllor var öppna och i hyllorna finns diverse papper arkiverade i 
olika pärmar som hade olika färger och olika storlekar. Så såg det även ut i Juvys 
kontor.

Emma Ludvigsson
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Arbetsplatser och förvaring på kontoret i Lambakin
15 maj 2012, Fotograf: Ludvigsson.

Arbetsplatser och förvaring på Juvys kontor i Lambakin
15 maj 2012, Fotograf: Ludvigsson.



Dagens problem

Rummet personalen sitter i idag är litet och trångt. I bland behövde saker 
flyttas på för att man skulle kunna komma fram. Detta problem uppmärksammade 
jag under mina observationer och analyser, problemet framkom även i flera 
intervjuer. 

Ett annat problem var alla öppna skåp som gav rummet ett rörigt intryck. Pärmar 
och annat i olika färger gav en pop-out effekt (Ware, 2008, s. 34-35) som gjorde att 
jag personligen kände en stress att vistas i rummet. Enligt intervju var det också 
svårt att hitta de önskade dokumenten efterson de fanns på flera olika platser i
rummet.

Under mina observationer insåg jag att kommunikationen mellan Juvy och övrig 
personal var påtaglig och intensiv. Även kommunikation personalen emellan var 
flitig och en viktig del av arbetet. 

Det fanns ingen naturlig samlingsplats där personalen kunde ta en kopp kaffe eller 
sitta ned tillsammans på kontoret. Det var en önskan som uppkom i intervju.

Det fanns inte arbetsplatser till alla. Skrivborden var 
väggfasta och satt på en för hög höjd både för de stolar som användes och för 
personernas höjd. Någon satt även med sin dator på ett rullbord som tillhörde 

kliniken under mina observationer. 
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Behov och önskningar

På denna arbetsplats handlar det om att kunna arbeta många på en liten yta. I mina 
intervjuer framkom det att det som personalen har mest behov av är:
• datorer med tillbehör som skrivare 
• skrivbord 
• arkiveringsmöjligheter 
• whiteboard, eller annan yta som kan användas för visuell kommunikation
(2012, Lambakin )

Övriga önskningar och annat jag uppfattat är nödvändigt är:
• Närhet till Juvy. Både för Juvy och för övrig personal (2012, Lambakin). 
• Ostörd plats där man kan få sitta ifred när man behöver tänka eller skriva 
• rapporter utan att bli störd av övrigt som händer i rummet
• Ett ”bibliotek” där alla papper och arkiveringsmöjligheter finns så allt är på 

samma plats. 
• Ett gemensamt utrymme där de kan sitta ner och ta en kopp kaffe tillsammans 

och/eller bara prata. 
• Även egna skrivbord, bra ljus och fungerande luftkonditionering har lyfts upp 

som önskemål. 
• Jag ser även att förvaringen bör vara dold för rummets intrycket skull. 

Se sammanfattning av intervjuerna i bilaga 8.
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Gestaltningsförslag

Här redogör jag för mina gestaltningsförslag och kopplar det till mina teorier 

och metoder. Jag ger två konkreta förslag på hur det kan komma att se ut på det 

nya kontoret på kompetensutvecklingscentret på Mindoro.
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Skrivbordet

Jag valde att utforma ett skrivbord som tillgodoser flera av de önskningar som 
framkommit under mina intervjuer och observationer.
De har i dag väldigt små skrivbord, enligt intervjuerna är detta inget problem (maj 
2012, Lambakin). Skrivbordet jag utformat är formgivet efter standardmått som är 
hämtade från böckerna Interior Design Illostrator (2005, s. 55), Office space planing 
(2000, s. 147), Neufert Architects´ Data (2004, s. 349 och 351). Skrivbordet ovan är 
ett skrivbord för fyra personer.

Jag har dock valt att sänka bordet då medellängden i Filippinerna är betydligt
kortare är här i Sverige (se bilaga 7), (Department of Science and Technology, 2003, 
s. 13) och (www.dn.se). Ett skrivbord skall enligt boken Neufert Architects´ Data 

vara ca 76 cm högt(s. 349). Men jag har valt att sänka borden till 65 cm för att 
anpassa det till personerna som skall använda dem. Under samtal med Klas Olsson 
på DPJ möbler, som är ett företag som tillverkar skrivbord, diskuterades hur högt 
ett skrivbord bör vara till denna målgrupp. Höjden 65-70 cm ansåg han kunde vara 
en bra höjd. Klas ansåg dock att det bästa skulle vara att ha höj och sänkbara ben 
(22 okt 2012, Eskilstuna).

Väggen i mitten av skrivbordet är till för att ge personalen avskildhet när de 
arbetar, då det var en av önskningarna. I en intervju uttryckte respondenten att hon 
föredrog att sitta med huvudet vänt mot väggen för att inte bli störd av annat som 
händer i rummet (2012, Lambakin). Men då även närhet och att lätt få en överblick 
vad något som önskades gjorde jag en vägg som är 1,30 (2012, Lambakin). De kan 
lätt få överblick över rummet då väggen inte är så hög. 

Höjd: 65 cm
Djup: 75 cm
Längd: 1,50 m
Mellanvägg: 1,30 m

Emma Ludvigsson
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Jag har rundat hörnen för att få ett bättre flöde i rummet. Ett rundat hörn gör att 
formen fortsätter runt och stannar inte upp som det gör med ett skarpt hörn, det 
hjälper flödet vidare (Ching, 2007, s. 83). 

Skrivbordet är väggfast och med två stödben i ytterkanterna. Det är väggfast för 
att ta mindre plats och behöver färre ben. Utrymmet under skrivbordet kan med 
fördel användas som förvaring av de personliga mobila lådorna som de har för att 
förvara det de arbetar med.

Gestaltningsförslag 1

I detta gestaltningsförslag utgår jag från 
hur byggnaden ursprungligen var planerad 
och tänkt att användas. Då visste de inte 
hur många som skulle arbeta på kontoret. 
Här finns inte utrymme för en hel del av 
de önskningar personalen haft och som 
jag anser behövs.Det finns fler anledningar 
varför jag inte anser att detta rum fungerar 
som ett kontor till hela personalgruppen. 

Rummet

Rummets storlek är ca 4 x 7 meter. Det finns tre dörrar, en som går ut, en som går 
in till Juvys kontor och en till toaletten. Ett fönster finns också. I detta förslag har 
jag försökt få plats för så många som möjligt. 

Ena kortsidan har fått förvaring men den är relativt svåråtkomlig. Det finns heller 
inte någon samlingsplats som mina intervjuer visat att de önskar. Att sitta ostört 
ser jag som en omöjlighet i detta rum. 

Emma Ludvigsson
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Rummet som är markerat är det rum som är 
planerat att vara personalens kontor.



En modell i SketchUp har gjorts. Här kan man se hur många personer som kan få plats i 
detta rum. 10 stolar har fått plats, men enligt information jag fått är det 17 stycken som 
skall arbeta här.

Utprovning har gjorts i form av att jag tejpade upp rummet och placerde ut stolar. 
Det visade att vissa arbetsplatser kommer att bli för intryckta och det är inte en 
hållbar och bra miljö att arbeta i. Jag kom även fram till att det ena bordet skulle 
kunna förlängas med 90 cm. Dock resulteras det i att ytterligare arbetsplatser blir 
inträngda. Därför har jag valt att göra ytterligare ett gestaltningsförslag.

N
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Rummet upptejpat i Studion på MDH 
Närbild på platsen som jag anser är förintryckt.
Fotograf: Ludvigsson.

En modell gjord i SketchUp på hur kontoret skulle kunna se ut.



Gestaltningsförslag 2

I detta gestaltningsförslag har jag fokuserat mer på vad min empiri givit än vad 
som är bestämt i projektet. Jag vill göra detta förslag för att tillgodose önskningar 
och behov som framkommit och har därför gjort smärre förändringar på 
byggnadens ursprungliga utseende. Detta förslag är i de rum där kliniken i dag är 
planerad. Så småningom kommer kliniken att flyttas till en annan byggnad och mitt 
förslag om att använda detta rum till kontor till personalen skulle kunna bli 
realiserat. Detta rum är betydligt större än “gestaltningsförslag 1”.

Här visar jag vilket rum “gestaltningsförslag 2” handlar om samt vilka förändringar 
jag gjort. Översta bilden är rummet jag arbetar med markerat och i bilden under 
den förändrig jag gjort i rummet.

N
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Rummet

Rummets storlek är 8,80 x 6,50 m. 
Det finns fyra dörrar i dagsläget men 
jag har satt in ytterligare en och flyttat 
dörren till toaletten som visas i bilden på 
föregående sida. Tre dörrar som 
leder ut ur byggnaden, en till toaletten 
och den nya jag har satt in, går till 
Juvys rum, då det inte skulle fungera att 
behöva springa ut och in ur byggnaden 
varje gång de behöver kontakt. Det finns 
även fyra fönster ut. I detta kontor har
 alla 17 personer fått sittplatser. Alla 
dubbelskrivbord har samma utseende 
som ovan förutom ett som inte är något 
grundare.
 

Utprovning

Skrivborden som står rygg mot rygg står 1,4 m ifrån varandra (Ching, 2004, s. 348). 
För att testa om detta fungerade, gjordes en utprovning även här. Jag tog hjälp av 
MDH:s (Mälardalens Högskola) datasal och placerade två bord med datorer med 
det angivna mellanrummet. 

TOALETT

U
T 

UT 
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Sal L260 på MDH Gjord den 15 september 2012
Fotograf: Ludvigsson

UT 

N

JUVyS kONTOR

PERSONALENS kONTOR
(GESTALTNINGSFÖRSLAG1)



Ett pentry samt en plats för personalen att samlas på. Här finns även förvaring som 
gör att arkivering och annat kan förvaras dolt och inte skapa ett röriga intrycket. 
Tack vare att jag använt mig av stängda skåp till förvaringen skapas en bättre
 kognitiv och behaglig miljö (Ware, 2008,s. 34-35). Det blir ett lugnare uttryck i hela 
rummet och lättare att få en helhetsbild (Arai, 2001, s.44).

PENTRy OcH SAMLINGSPLATS
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Personalen likt ett flexkontor kan välja sin arbetsplats från dag till dag 
(Christiansson, s. 1998). Därför har en hylla med boxar installerats där de vid 
början av arbetsdagen kan ta sin personliga box och sätter sig där de vill. Boxarna 
är designade av Kristina Söderling (Söderling 2012).

MOBIL FÖRVARING
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I detta kontor har några platser placerats lite avskilt. Dessa platser har ryggen vänt 
mot rummet och står en bit ifrån de andra skrivborden. Detta ger denna del av rum-
met en annan karaktär och den kommunicerar att det är möjligt att sitta mer avskilt 
här (Bergström, 1996, s 82-84). Det kom fram som en önskan i mina intervjuer 
(maj 2012, Lambakin).

AVSkILDA PLATSER

Möjlighet att vara visuell finns på väggen mellan skrivborden. Väggen här är både 
magnetisk och en whiteboard.. I detta gestaltningsförslag har 8 olika datorer placerats ut. 
På denna bild ser vi även boxarna utplacerade under bordet.

OLIkA PLATSER FÖR OLIkA ARBETE
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I rummet har olika mindre rum skapats. De olika rumsliga delarna och elementen 
kommunicerar och platser för givna aktiviteter har skapats (Danielsson, 2010, 
s. 43). 



På denna bild kan vi identifiera de olika designprinciperna och lagarna. 
Skrivbordens placering skapar både flöde, linje och en balans i rummet genom den 
gång de bildar (visas med röd linje). Genom en jämn rytm i rummet med de olika 
rumsliga element som är utplacerade i rummet skapas en balans som 
förhoppningsvis är behaglig att vistas i. Det finns ingen del av rummet som själv tar 
över eller sticker ut och gör att en del av rummet väger över. (Bergström, 2009, 
s. 232-234). 

Att skrivborden är likadana gör att de skapar likhetsprincipen och den täta 
placeringen av skrivborden närhetsprincipen (Bergström, 2009, s. 232-234).

Cirklarna visar på några av de olika rumsligheterna som bildats

Då jag inte har kunskap om vilken sorts datorer som skall användas har jag visat 
exempel på några olika. Det är inte omöjligt att det är så här det kan komma att se 
ut i verkligheten, med olika datorer.
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Slutsats och diskussion

Detta arbete har gjorts i en kultur och arbetsmiljö som är relativt främmande för 
mig. Att lära känna en kultur, personer och deras behov på bara några veckor är 
svårt. Det är dock ett öppet folk som gärna har hjälpt till och bjudit in. Dock ser 
jag stora olikheter i hur vi tänker angående rumslighet och arbetsmiljö. Det som 
är standard på många kontor i Filippinerna hade i Sverige varit oacceptabelt. Jag 
anser ändå att jag har lyckats förstå behoven och önskemålen samt kunnat 
applicera min kunskap om rumslighet på kontoret så att ett realistiskt 
gestaltningsförslag tagit form.

Jag hoppas att Team Mission blir nöjda med mitt arbete och att det är något som de 
kommer ta i beaktande under den fortsatta uppbyggnaden av 
administrationsbyggnaden på kompetensutvecklingscentret på Mindoro.

Syftet med denna studie har varit att ge personalen på kompetensutvecklings-
centret på Mindoro ett kontor där de kan arbeta mer effektivt och att tillgodose 
personalens behov och önskningar om det nya kontoret som byggs.

Mina frågeställningar var följande:
• Hur kan jag med rumsliga element, möblering och möbler skapa ett
             arbetarvänligt kontor som hjälper personalen att arbeta mer effektiv?

• Vilka medel kommer behövas för att tillgodose målgruppens behov?

Utifrån personalens önskningar och mina analyser har jag här givit två 
designförslag som i olika grad tillgodoser personalens önskningar och det jag 
utifrån min kompetens som rumslig gestaltare kan bedöma att de behöver. Tack 
vare mina observationer, analyser och intervjuer har jag fått en förståelse för vad 
som fungerar samt inte fungerar i det nuvarande kontor personalen sitter i. Enligt 
mig så är det endast gestaltningsförslag 2 som kan besvara mina frågor och jag har 
därför fokuserat på det. 
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För att svara på mina två frågeställningar har jag:
• Dolt förvaringen och därmed förbättrat den kognitiva miljön vilket gör det 
       lättare att arbeta i rummet. 
• Skapat en plats där personalen kan samlas för att möten, lunch eller annat.
• De mobila boxarna gör det möjligt för personalen kan byta arbetsplats 
       beroende på uppgift eller samarbete de skall bedriva under just den dagen. 
• Väljer man att sitta på ett skrivbord utan dator han man möjlighet att vara 
       kreativ och visualisera sina förberedelser, något som önskats av fler i 
       personalgruppen.
• Jag har även utformat ett skrivbord som är optimerat för just detta ändamål.

Vidare forskning

Som jag skrivit i avgränsningen har jag inte gått in på hur ljus, ljud och 
luftförhållanden påverkar arbetsmiljön, inte heller hur färg skulle kunna 
komplettera rummet och dess syfte. Detta är områden jag anser skulle kunna ses 
som ytterligare forskning och som skulle komplettera denna rapport. 
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BILAGA 1

Analysmall 1

Jag har tagit del av två mallar som presenterats under utbildningen och utformat 
dem till mitt ändamål. Mallarna kommer ifrån kurser med Marianne Palmgren 
(2011).

1) Vilka är de nuvarande aktiviteterna?
2) Finns det betydelsefulla landmärken i rummet?
3) Vilka hinder styr de befintliga rörelseriktningarna? 
4) Vilka formelement på platsen skapar rumslighet? Varför gör de det? 
              Hur påverkar det helheten? 
5) Vilken information ger formelementen vid de olika knutpunkterna och 
              varför?
6) Finns det platser som skapar motsägelsefull information och förvirrar?



BILAGA 2

Analysmall 2

Utvalda delar ur Francis D.K. Ching och Corky Binggelis bok Interior Design Illustrated för 
att göra en analys och observation s.56-58
User Requirements
Identify User
• Individual
• User groups
• User characteristics
• Age groups

Identify Needs
• Specific individual needs and abilities
• Group needs and abilities

Establish Territorials Requirements
• Personal space
• Privacy
• Interaction
• Access
• Security

Activity Requirements
Analyze Nature of the Activities
• Active od passive
• Noisy och quiet
• Public, smal groop, or private
• Complatibility of activities if space is to be used for more than one activity.
• How often is the space to be used?
• What time of day or night?

Furnishing Requirements
Determine Furnishing and Equipment Reqirements for Each Activity
Number, type and style of:
• Seating
• Tables
• Worksurfaces
• Storage and display units
• Accessories

Space Analysis
Document Existing och Proposed Space
• Measure and draw base, sections and intergior elevations
• Photograph existing space



Analyze Spaze
• Orientation and site conditions od space
• Form, scale and proportion of space
• Doorway locations, points of access ande the circulation paths they suggest
• Windows and the light, viws and ventilation they afford
• Wall, floor and ceiling materials
• Significant architectural details
• Elements for possible reuse, including finishes and furnishings
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Analysmall 3

Förstå och undersöka rum

Sinnesförnimmelser
Dofta
Se
Känna
Höra

Motsatspar (sakliga)
Litet – Store
Smalt – Brett
Mörkt – Ljust
Långt – Högt
Djupt – Grunt
Lätt – Tungt
Svagt – Starkt
Kort – Långt
Slutet – Öppet

Motsatspar (uppleva) 
Trygg – Otrygg
Avskilt – Öppet
Markerat – Diffust
Omslutande – Exponerande
Livligt – Stillsamt
Trångt – Luftigt

Ska du använda dig av detta i ditt ex-jobb så referera, den här sortens funderingar verkar 
tillsynes enkla men tar många år av praktiskt arbete att komma fram till./Lycka till, Ulrika
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Interview

I will work with the administration building on Mindoro and I have some questions about 
how you work and what you use at your workplace.
I give you these questions in advance so you can watch and possibly prepare if you like. If 
you prefer to reply in writing, it is fine, but then I migth have some follow-up questions. 
Thank you for your collaboration.

Name:

Education:

Profession:

How come that you chose to work with this project?

What is your funktion at the skills development center in Mindoro?

Describe a normal day at work:

How often will you be at the office?

What kind of means and funktion do you use and nead at you work place?

How dose you workplace look like?
- What things are good and what things are less good?

Thank you // Emma

emma.ludvigsson@hotmail.com
09151324273
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Biståndet bra eller dåligt?

Bistånd, är det en hjälp eller en stjälp? I Sverige ses det som något bra att ge till fattiga och 
till biståndsorganisationer. Enligt regeringskansliet har biståndet från Sverige ökat den 
senaste tiden och 2011 gav vi hela 35,2 miljarder kronor till olika organisationer (www.
regeringen.se). Det finns dock delade meningar om hur bra det egentligen är.

Bistånd minskar fattigdomen i världen. När ett rikt land som Sverige hjälper fattiga länder 
med kunnande och pengar kan dessa länder växa, både ekonomiskt och politiskt. Då kan de 
stärka eller utveckla ett demokratiskt samhällsskick och skapa förutsättningar för att minska 
fattigdomen (www.sida.se).

PMU vill samarbeta och bygga nätverk med kyrkor, organisationer och grupper som bidrar 
till att forma ett gott samhälle. Vi vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och se allas förmågor 
som en resurs. Vi vill tillsammans med samarbetspartner och målgrupper verka för fred 
och demokrati, för mänskliga rättigheter och jämställdhet samt för en rättvis fördelning av 
resurser och ett hållbart utnyttjande av naturen. PMU vill se befriade och upprättade män-
niskor, som tillsammans kan utveckla sina förmågor och själva skapa sig ett bättre liv och en 
ljusare framtid (www.pmu.se).

På andra sidan finns det de som anser att bistånd stjälper mer än vad de hjälper. Boken 
Hjälpa eller Stjälpa skriven av Kenneth Hermele beskriver hur bistånd kan göra att regerin-
gen i landet som tar emot bistånd då inte behöver ta ansvaret och inte behöver bygga upp 
ett kapital för att klara sig i framtiden, eller hjälpa sitt eget folk. Pengarna kanske då använ-
das för att köpa tillexempel vapen istället (s. 13)
Ett annat problem med biståndsarbete är att över 20 miljoner människor är på flykt från 
sitt hemland vilket för det svårt att arbeta långsiktigt som man vill. 

Personligen kan jag dock se att i till exempel Filippinerna där jag gjort mitt examensarbete 
hade arbetet de bedriver i dag vara svårt att genomföra utan pengar och hjälp från bistånds 
och missionorganisationer. Mangyanfolket hade inte fått den hjälp de får och Team Mission 
Philippines Inc. hade inte kunnat bedriva den verksamhet de i dag har och uppbyggnaden 
av kompetensutvecklinscentret hade legat långt fram i tiden.
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Medellängd kvinnor Medellängd män

Sverige

Filippinerna 161.9 cm150.2 cm

166,8  cm 181,5 cm
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Källor: Department of Science and Technology, 2003, s. 13 och www.dn.se
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Intervjuerna har gjorts vid olika tillfällen i Maj 2012 i Lambakin, Filippinerna

Informant 1:
Kommer huvudsakligen arbeta i den mobila kliniken (en klinik som finns i en mindre 
lastbil, som används när de är ”ute på fält” och gör så kallade medical mission, det vill 
säga ger vård, undervisar med mera) men arbetar även i kliniken på Mindoro. Kontoret 
kommer användas till att skriva rapporter och förbereda medical mission, där 
undervisning kommer ske. Informanten påpekar att arbetet är som för alla andra, 
den ena dagen är inte den andra lik. 
På kontoret på Mindoro önskas ett bra skrivbord, dator och skrivare, 
arkiveringsmöjligheter och bra ventilation. En whiteboard för att kunna vara visuell 
när undervisning förbereds. 

Informant 2:
Sökte arbetet då en gammal klasskompis berättade att de behövde en på Team Mission. 
Informanten arbetar mycket ”ute på fält”, men sitter även på kontoret och skriver 
rapporter. Vill gärna ha lugn och ro för att tänka och vill helst inte bli störd, vilket är ett 
problem i det nuvarande kontoret i Lambakin. Föredrar att sitta med huvudet mot väggen 
för att inte behöva se all rörelse som är i rummet. 
En dator är nödvändigt, men även att kunna förvara och arkivera papper och dokument.

Informant 3:
Informant 3 är själv Mangyan och arbetar här för att det finns en önskan om att hjälpa 
sina ”systrar och bröder”. Undervisar mycket på fältet, på kontoret skrivs rapporter och 
undervisning förbereds. Vill hon gärna vara visuell och kunna rita upp eller sätta upp 
lappar för att strukturera förberedelser.
Tycket det mesta var bra och var nöjd med sin arbetsplats som den såg ut i dag 
(i Lambakin).

Informant 4:
Jobbade som skolsköterska på Team Mission Christian school och kom på så sätt i kontakt 
med projektet på Mindoro. På kontoret kommer hon godkänna kvitton, kommunicera med 
många olika personer och organisationer, men även med mangyaner innan de går ”ut på 
fältet”. Ser till att personelen förbereder sig inför fältet med mera. Informanten påpekar 
även att ingen dag är den andra lik och de alla gör många olika sker.
Informant 4 kommer vara mer på kontoret än andra, men vet inte hur mycket.
Behöver, dator med tillbehör. Ett kontor där personalen kan tänka, där alla har ett 
skrivbord, där man kan arbeta ostört. En plats där allt material är samlat och man kan hitta 
det man behöver. Även en plats där vi kan vara tillsammans som personalgrupp önskas.



BILAGA 9

Frågor och intervjuer med Juvelyn (Juvy) har förekommit under mars till maj 2012, 
Filippinerna

Juvelyn Gumal-In är 39 år och har jobbat på Team Mission Philippines Inc. sedan 17 års 
ålder. Juvy som är avdelningschef och konsult i Health Department with Community 
Development. Arbetet med Magyanbefolkningen började tidigt och det har utvecklats i 
att det idag bygger ett kompetensutvecklingscenter på Mindoro som är till för 
Mangyanerna och deras utveckling. Hon spelar en stor roll för arbetet och är den som är 
drivande. Hon bygger broar mellan alla olika “nivåer”, allt för att ge Mangyanerna en högre 
status i det Filippinska samhället. Hennes dröm är att en dag se mangyaner arbeta som 
läkare, tandläkare, lärare, affärsmän osv. I dag har många av magyanerna dålig hälsa och 
hygien, de har inte rinnande vatten i sina byar och av övrig befolkning i Filippinerna kallas 
det många gånger ”stupid”. De har bristande skolsystem och det är långt ifrån många barn 
som går i skolan.

Kompetensutvecklingscentret har som mål att ge mangyanerna utbildning och kunskap i 
många olika områden. Det kommer finnas allt från förskola till yrkesutbildningar och 
ungdomsgård. Det kommer också finnas en klinik och personal som jobbar i projektet 
kommer finnas på området.

Juvy har ett stort hjärta och vill verkligen hjälpa sina medmänniskor. Därför vill hon också 
se till att personalen har det bra och syftet med det nya kontor som byggs är: To let the staff 
work more effectively. Ungefär 50 % av personalens arbete kommer ske på kontoret, den 
andra hälften kommer vara ute på fältet.  

Tillsammans med en arkitekt och en ingenjör har Juvy planerat byggnaderna på 
kompetensutvecklingscentret. 


