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Abstract 

This is a study in how rooms with several activities within health and well-
being can be designed using the 5S-methodology to facilitate the structure and 
order. The purpose of the study is to create structured and organized 
environment that highlights activities and functions. The study is a 
collaboration with Munktell Exercise & Health, a health- and fitness company 
in Eskilstuna with plans to develop the business with a new mindfulnessarea. 

Information has been gathered by methods like qualitative interviews, site 
analysis and analysis of referenceobjects. The premises along with previous 
examples of 5S-methodology and the requirements and wishes of mindfulness 
practice showed that there is a need for structure and organization in 
environments with multiple tasks and users. Theories about cognitive theory, 
visual balance, immerssion, affordance, signifiers and 5S-methodology shown 
examples of how people are affected by their environment. For example, the 
experience of a room and interpretation of the functions can be controlled in 
terms of organization and spatial attributes. 

In the current situation there are empty rooms available for the new part to take 
place and the realization of it. The result of the study is a designproposal from a 
human-centered design approach, combined with the 5S-methodology, where 
the 5S-methodology may be of interest to other training activities or 
organizations in the health sector in need of structure and organization. The 
designproposal is designed on the basis of the collected empirical data with the 
aim of preventing confusion and facilitate the users on the site with user-
customized solutions and clarity of the rooms features. 

Keywords 
Informationdesign, spatial design, 5S-methodology, affordance, signifiers, 
mindfulness, training, health, organization, structure. 
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Sammanfattning 

Det här arbetet är en studie i hur rum med flera aktiviter inom hälsa och 
välmående kan utformas med hjälp av 5S-metoden för att underlätta för struktur 
och ordning. Syftet med studien är att skapa strukturerad och organiserad miljö 
som tydliggör aktiviteter och funktioner. Arbetet sker i samarbete med Munktell 
Träning & Hälsa, ett friskvårdsföretag i Eskilstuna som planerar att utveckla sin 
verksamhet med en ny mindfulnessdel. 

Med metoder som kvalitativa intervjuer, platsanalys och analys av 
referensobjekt har informations samlats kring de aktuella lokalerna, tidigare 
exempel av 5S-metoden samt krav och önskemål inom mindfulnessutövning 
som visat att det finns ett behov av struktur och organisering i miljöer med flera 
aktiviteter och användare. Utifrån gestalt- och schemateorier, visuell balans, 
immerssion, affordance och signifiers samt 5S-metoden visas exempel på hur 
människan påverkas av sin omgivning. Exempelvis hur upplevelsen av ett rum 
och tolkningen av funktioner kan styras i form av organisering och rumsliga 
attribut. 

I dagsläget finns tomma lokaler till förfogande för den nya delen och det 
planeras en ombyggnation i samband med förverkligandet av det. Arbetet 
mynnar ut i ett gestaltningsförslag från ett human centered design-perspektiv i 
kombination med 5S-metoden, där främst 5S-metoden kan vara av intresse för 
andra träningsverksamheter eller organisationer inom hälsosektorn som är i 
behov av strukturering och organisering. Gestaltningsförslaget är formgivet 
utifrån den insamlade empirin med syftet att förebygga oreda och underlätta för 
användarna på platsen med användaranpassade lösningar och tydlighet av 
rummens funktioner. 

Nyckelord 
Informationsdesign, rumslig gestaltning, 5S-metoden, affordance, signifiers, 
mindfulness, träning, hälsa, organisering, struktur. 
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Inledning 

Bakgrund 
Ett träningscenter med flera olika aktiviteter är intressant för en 
informationsdesigner att titta närmare på eftersom att kommunikationen på en 
sådan plats är en vital del för att platsens aktiviteter med tillhörande redskap 
inte ska krocka och bli en belastning för användare. Munktell Träning & Hälsa 
är ett friskvårdsgym i Eskilstuna som planerar att utveckla sin verksamhet med 
ytterligare en del vilket gav mig möjligheten att applicera detta examensarbete i 
deras lokaler. Jomalm (2016.04.13) verksamhetschef på Munktell Träning & 
Hälsa upplever att det är många gym som är stöpta i samma form och anser att 
det inte är någon idé att fortsätta i samma spår och konkurrera med dem, utan 
att hitta sin egen nisch. Som Jomalm (2016.04.13) konstaterade under intervju 
”Det räcker inte med rutor på magen och att vara utsövd för att livet ska vara 
fantastiskt. Man måste må bra i själen också och det räcker inte med att jobba 
bara med de yttre attributen”. Det är utifrån detta tänk som den nya delen med 
fokus på lugnare aktiviteter inom hälsa som exempelvis mindfulness och 
relaterade aktiviteter har växt fram. Enligt Jomalm (2016.04.13) ligger idén i 
linje med utvecklingen idag, det sker på ett individuellt plan men går också 
hand i hand med utveckling av individen. För att inte leva våra liv på automatik 
och gå miste om möjligheter längs med vägen kan medveten närvaro bidra till 
att hitta sitt inre igen och förbättra sin livskvalitet (Kabat-Zinn, 2005, s. 21-24). 
Lokaler för den nya delen finns i samma hus som Munktell Träning & Hälsas 
verksamhet är lokaliserad idag, men ska byggas om för att passa de aktiviteter 
som kommer erbjudas. 

Problemet i det här arbetet ligger i den röra och förvirring som kan uppstå då 
flera aktiviteter, som dessutom använder olika sorters redskap, ska utföras och 
förvaras i gemensamma rum. Ett bra exempel på detta är en sporthall där flera 
sporter utförs och därför har ett antal olika linjemarkeringar i golvet anpassade 
för vardera sport som man skiljer på utifrån olika färgsättningar. Ett virrvarr av 
markeringar som kan uppfattas förvirrande för nybörjare, och även en 
distraktion för mer vana sportutövare till skillnad från om det endast hade varit 
markeringar för den sporten som utövas precis då. 

Stress har blivit ett allt vanligare problem i vårt samhälle och i samband med 
det har olika metoder för att motverka stress i våra liv tagit ett kliv fram i 
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rampljuset. Mindfulness är en av dessa metoder och har sina rötter i 
buddhismen, men har idag utvecklats från traditionella meditationsmetoder till 
en västerländsk variant med fokus på medveten närvaro (Plank, 2014, s. 35,  
Edel Maex, 2011, s. 166-167). I den traditionella tillämpningen av mindfulness 
finns det åtta element likt en skala att följa. Det kallas för den åttafaldiga vägen 
och syftar till att finna harmoni i tillvaron. Den åttafaldiga vägen har 
sammanfattats till tre grupper; förståelse, dygd och meditation. Dessa tre 
grupper ska alla kombineras för att uppnå harmoni, men den sista gruppen, 
meditation, är något som vi i västerlandet har valt att fokusera mer på (Edel 
Maex, 2011, s. 169). 

Vid utövandet av mindfulness arbetar man med insidan, det mentala tillståndet. 
Men i och med stressfaktorer och vår omgivning som pockar på 
uppmärksamhet kan den omkringliggande miljön påverka fokuset, antingen 
genom att vara en stödjande eller stjälpande faktor. Behovet av specifika rum 
att utföra mindfulness i fanns förmodligen inte förr då mindfulness är en metod 
som förespråkas att kunna utföras vart man än är, men i och med hur vårt 
samhälle har utvecklats har behov av denna typ av rum växt fram, för att skapa 
förutsättningar för nybörjare inom mindfulness att påbörja sin resa utan 
distraktioner runt omkring. I min research och strävan efter att hitta exempel på 
hur rum där meditation och mindfulness utövades såg ut förr i tiden sökte jag 
bland annat på bilder av Buddha. Gemensamt i de bildmaterial jag hittade av 
den mediterande Buddha representeras omgivningen generellt sett av natur. En 
jordnära miljö i grönska, växtlighet, blommor eller vatten. Jag ser det som 
formgivarens tolkning av en fridfull plats. I kontrast till detta finns också mer 
moderna bilder, fotografier av buddhister i nutid som mediterar i större städer. 
Dessa buddhister utövar meditation och mindfulness på en mer avancerad nivå, 
och visar möjligheterna att mindfulness går att utföra var som helst, utan att 
begränsas av exempelvis ett specifikt rum. Enligt Kabat-Zinn (2005, s. 49) 
krävs det inte ens en sittande position, utan anser att meditation är något som 
även går att utföra under promenader, joggning eller andra mer eller mindre 
aktiva positioner. Kabat-Zinn (2005, s. 112) skriver att valet av plats för 
meditation är en energiladdad upplevelse. En specifik plats eller position ska 
inte avgöra var det går eller inte går att utföra mindfulness, han skriver att man 
ska ha en inställning att kunna hitta en trygghetskänsla i vilken position som 
helst, på vilken plats som helst. Han beskriver den ultimata platsen för 
utförande av mindfulness är där utövaren tillåter sig själv att inte påverkas av 
var, när och hur. Jon Kabat-Zinn är känd för sin framgång i att översätta de 
buddhistiska koncepten till en mer modern och begriplig variant anpassat för 
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västvärlden, som sedan blev starten för minfulnessbaserad stressreduktion och i 
sin tur började användas i den medicinska världen, bland annat inom kognitiv 
beteendeterapi (Edel Maex, 2011, s. 166-167). Numera har utvecklingen lett till 
att dagens mindfulness har distanserats från den ursprungliga buddhistiska 
kontexten och handlar istället mer om att ha kontakt med vad som sker i nuet. 

Syfte & Behov 
I och med att den nya mindfulnessdelen kommer erbjuda ett flertal aktiviteter 
med olika redskap till olika tillfällen har företaget ett behov av ordning och 
struktur. Människan blir en viktig del i arbetet då användarna av platsen har en 
central roll i hur rutiner kommer förstås och följas. I dagsläget finns det ingen 
visuell styrning för var och hur redskap ska hanteras och placeras. Syftet med 
studien är att skapa ett gestaltningsförslag som strukturerar, organiserar och 
tydliggör de aktiviteter och funktioner som erbjuds i den nya mindfulnessdelen 
hos Munktell Träning & Hälsa. Målet är att underlätta för personal och 
passdeltagare att använda redskap och rum på rätt sätt som bidrar till en 
förbättrad upplevelse och upprätthållande av rutiner. 

Forskningsfråga 
Hur kan rum med flera aktiviteter och olika användare inom hälsa och 
välmående utformas med hjälp av 5S-metoden för att underlätta för struktur och 
ordning? 

Målgrupp 
Munktell Träning & Hälsa är en strategisk friskvårdspartner för företag och 
deras målgrupp är därför personer som inte tränar och tenderar att inte använda 
sina friskvårdsbidrag. Åldersspannet är bred och sträcker sig från tretton till 
åttiosju år. Men den typiska kunden är ca fyrtio till sextio år. Deras primära 
målgrupp är de som inte tränar och deras sekundära målgrupp är de som redan 
tränar & förespråkar goda vanor inom hälsa. 

Jag följer Munktell Träning & Hälsas målgrupp men vill förtydliga att 
målgruppen jag inriktar mig på är nybörjare inom mindfulness för att ge dem 
förutsättningarna som krävs för en så bra start som möjligt. Noviser inom 
området som inte utövar mindfulness på avancerad nivå, eftersom att rummet 
får allt mindre betydelse ju mer avancerad nivån inom mindfulness blir. 
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Avgränsningar 
Jag har under arbetets gång valt att avgränsa mig till huvudrummet och 
redskapsförrådet, samt en koppling mellan dem. På grund av att arbetet annars 
blir för stort för den tiden som är avsatt för examensarbetet. Av samma 
anledning har jag valt att inte lägga så stor tyngt vid steg fyra och fem inom 5S-
metoden (standardisera och sköt om), utan har valt att istället ge exempel på hur 
de skulle kunna utformas och vad de skulle kunna innehålla. De bör dock 
vidareutvecklas vid eventuell realisering. 

Vissa idéer och önskemål från Munktell Träning & Hälsa har även avgränsats 
för att behålla fokus på forskningsfrågan. 

I researchfasen tog jag även beslutet att inte besöka andra träningsanläggningar 
i mitt sökande efter referensobjekt och riktade istället informationsinsamlingen 
mot en god teoribas inom mindfulness och 5S-metoden, samt tillhörande 
referensobjekt till det sistnämnda. 

!
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Teori 

I detta avsnitt presenteras de utvalda litteratur- och teoristudierna som handlar 
om hur människor tolkar och kategoriserar information, visuell balans, 
upplevelse av rum, affordance och signifiers samt 5S-metoden. 

5S-metoden 
5S är en av flera metoder från lean production och verkställer de byggstenar 
som behövs för att genomföra och upprätthålla förbättringar (Production 
automation corporation, u.å, s. 2). Lean som begrepp står för ett sätt att tänka, 
och handlar om att effektivisera arbetsplatsen, reducera brus, inkludera de 
berörda samt ständigt sträva efter förbättring (Garmer, 2016, s. 7). Syftet med 
att implementera 5S i ett företag är för att frambringa en miljö som är ren och 
organiserad samt förenklar för företag att upprätthålla en hög standard genom 
att följa de ramar och rutiner som bestämts för platsen. (Production automation 
corporation, u.å, s. 2, och Michalska och Szewieczek, 2007, s. 211) 

5S-metoden kommer ursprungligen från Japan och omfattar fem steg. Enligt 
Michalska och Szewieczek (2007, s. 212) står de fem stegen för följande: 

• Seiri (sortera), de överflödiga redskapen rensas bort och enbart de 
nödvändiga finns tillgängliga. 

• Seiton (systematisera), redskapen organiseras efter ett system där var sak har 
sin plats. 

• Seiso (städa/skick), håll platsen ren och fri från redskap. 

• Seiketsu (standardisera), skapa rutiner eller informera kring vad som gäller 
för att användare ska förstå vad som förväntas av dem. 

• Shitsuke (sköt om), se till att rutinerna följs. 

Henry T. Ford var den första med att använda lean år 1913, där han skapade ett 
produktionssystem med löpande band. Fords system har sedan dess uppdaterats 
och förbättrats, och även Toyota började implementera variationer av lean i sin 
produktion. (Strouse, 2008, s. 58) Att 5S-metoden ofta finns implementerad 
inom industriföretag blir därmed förståeligt med tanke på leantänkets framgång 
hos stora och kända företag. Implementering av 5S-metoden har ett flertal 
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positiva effekter som exempelvis högre effektivitet och tillsyn, en ökning av 
platsens säkerhet och även minskningar av utgifter (Michalska & Szewieczek, 
2007, s. 214). 

Visuell styrning, också kallat Visual Management, är ett begrepp som står för 
hur viktigt det är att betydelsefull information finns när situationen för behovet 
framstår. Visuella ledtrådar är avgörande för att rutiner, ansvar och ramar ska 
kunna förstås och följas, och är därför en avgörande bit för att 5S metoden ska 
lyckas med sitt syfte. Därmed är 5S-metoden inte endast en metod, utan har 
även ett mål som går ut på att skapa en visuell miljö som kan kommunicera sina 
användare. (Production automation corporation, u.å, s. 3) Jag ser visuell 
styrning som ett hjälpande verktyg som inkluderar alla användare, förenklar 
förståelsen för platsen och dess rutiner samt bidrar till att ge en klarare 
överblick för platsen. 

Gestalt- och schemateorier 
I anknytning till visuell styrning är det bra att ha förståelse för hur den 
mänskliga kognitionen fungerar, dvs hur människor tar in och behandlar den 
information som ges. Det finns teorier kring ”scheman” (Groome, 2010, s. 
31-32) som innefattar input genom våra sinnen, som genom en urvalsprocess i 
hjärnan utvärderas och presenterar det val som stämmer bäst överens med den 
stimuli som människan upplevde. Det finns dock faktorer som påverkar hur 
objekten tolkas. Enligt Groome (2010, s. 31) har alla människor en minnesbank 
som fyllts med kunskap och erfarenheter genom åren. Det är utifrån denna 
mentala samling som människor tolkar objekt, vilket ibland kan resultera i en 
helt annan tolkning av objektet än vad som var tänkt eller exempelvis förvränga 
vad objektet egentligen är till för. Därav kan samma objekt tolkas på flera olika 
sätt beroende på människans tidigare erfarenheter och bakgrund (Groome, 
2010, s. 32). Groome (2010, s. 51-52) skriver även om likhetslagen, en 
designprincip som handlar om hur människan kopplar samman komponenter, 
dvs kategoriserar utifrån exempelvis färg eller form. 

Affordance & Signifiers 
Precis som gestalt- och schemateorier är väsentliga i relation till visuell styrning 
blir teorier om affordance och signifiers relevanta i anknytning till 
formgivningen av den visuella styrningen. Affordance handlar om att relationen 
mellan användare och dess omgivning. Det grundar sig i interaktion och 
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förmågan hos en person att avgöra hur en artefakt kan användas (Norman, 
2013, s. 11). Signifiers är de detaljer i designen som kommunicerar var 
användningen av artefakten äger rum (Norman, 2013, s. 14). I det här arbetet 
skulle det exempelvis kunna vara hur en mindfulnessdeltagare avgör hur och 
var redskap ska placeras. Genom att applicera affordanceteorier i rum öppnas 
möjligheter upp för användare att se på saker från andra perspektiv. En 
samverkan mellan arkitekturdesign och affordanceteori kan minska risken för 
oavsiktliga fel och är därför en tillämpning som används allt oftare inom 
utveckling av arkitektur (Maier, Fadel, och Battisto, 2009, s. 400). Enligt de två 
följande kategorierna kan positiva och negativa affordances urskiljas (Maier, 
Fadel, och Battisto, 2009, s. 404): 

• Artifact-user affordances (AUA) = Relationen mellan artefakt och användare 

• Artifact-artifact affordances (AAA) = Relationen mellan olika artefakter 

Utifrån förhållningspunkter som form, funktion och kontext kan designern 
avgöra vilka affordances som inkluderas och hur de i sin tur kommer uppfattas 
av sina användare (Maier, Fadel, och Battisto, 2009, s. 406). 

Immerssion 
Eftersom att 5S inte innehåller något kring rumsliga upplevelser så täcker 
metoden inte allt som behövs för att skapa det här gestaltningsförslaget. Jag har 
därför tagit in teorier om immerssion för att komplettera det 5S inte har, och för 
att belysa vilka faktorer som spelar in i människans upplevelser av rum. 
Hanefors och Mossberg (2007, s. 107-108) skriver om hur människor upplever 
platser de besöker, både geografisk och fysiskt. Begreppen de använder sig av 
är upplevelseområden och upplevelserum (Hanefors och Mossberg, 2007, s. 
118). I det här arbetet är upplevelseområdet Munktell Träning & Hälsas 
verksamhet, medan upplevelserummet är de specifika rum jag har avgränsat 
mig till. Enligt Hanefors och Mossberg (2007, s. 119-122) är det våra fem 
sinnen som påverkas och tar in information som sammanfattas och ger oss en 
specifik upplevelse, positiv eller negativ. Det finns det två hierarkiska 
uppdelningar av sinnena (Pine och Gilmore, 1999, i Hanefors och Mossberg, 
2007, s. 121). Intryck från känsel, smak och lukt bidrar till den grundläggande 
delen information en individ behöver för att skapa sig en uppfattning om 
exempelvis ett rums funktion, där syn och hörsel tillhör den högre hierarkiska 
delen av sinnenas informationsinhämtning (se Figur 1). 
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Figur 1. Tabell över påverkansfaktorer av de fem sinnena, Hanefors & Mossberg (2007, s. 131), 
modifierad av Annie Ingebo Andersson. 

!
Hanefors och Mossberg (2007, s. 122-123) skriver att tre fjärdedelar av en 
människas sinnesceller är lokaliserade i ögonen, seendet har därför en stor roll i 
hur vi bearbetar information. I och med det har färg en stark påverkan på oss 
människor, vilket kan styra förmågan att fokusera eller en aktivitets utförande. 
Färg kan också framkalla specifika känslor eller förknippas med saker som 
upplevts tidigare, personliga associationer. Med andra ord kan vi se färg som en 
informationsbärare och ett verktyg att arbeta med i strävan efter att få ett rum 
att förmedla en viss känsla. Det är dock viktigt att tänka på att färger har en 
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stark kulturell koppling som kan vara avgörande för en persons upplevelse av 
rummet. 

Visuell balans 
För att se till helheten är visuell balans en viktig del i arbetet som kommer 
genomsyra det slutgiltiga gestaltningsförslaget i strävan efter enhetlighet. Enligt 
Ching och Binggeli (2012, s. 132) förändras den visuella uppfattningen av ett 
rum konstant ihop med att vi rör oss i rummet. Även förändringar mellan 
dagsljus och artificiellt ljus under de mörkare timmarna påverkar den visuella 
balansen och de olika elementen i rummet upplevs. De anser att harmoni i ett 
rum kan preciseras utifrån urvalet av element baserat på liknande storlekar, 
former, färger, material, positionering eller mindre detaljer. Genom att upprepa 
dessa begrepp skapas helheter som då medför harmoni inom rumslig 
gestaltning. (Ching och Binggeli, 2012, s. 137) 

Källkritik 
I boken Turisten i Upplevelseindustrin (2007) behandlar Hanefors och 
Mossberg kopplingen mellan turism och upplevelseindustri vilket skiljer sig 
från det sammanhang mitt arbete handlar om. Den har ändå varit en resurs i det 
här arbetet då många tabeller och grundläggande kunskaper om besökares 
upplevelser går att se på från ett övergripande perspektiv och därför har jag valt 
att använda mig av de teorierna i mitt arbete. 

Michalska och Szewieczeks (2007) akademiska artikel The 5S methodology as 
a tool for improving the organisation beskrev applicering av 5S-metoden i ett 
industriellt företag, men 5S-metodens steg är generella nog att kunna appliceras 
i flera andra sammanhang, förutsättningsvis en miljö i behov av organisering 
och struktur. 

!
!
!
!
!
!
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Metod 

I det här avsnittet presenteras de metoder som utförts i arbetet vilket är 
platsanalys, kvalitativa intervjuer och analys av referensobjekt. 

Platsanalys 
Den mest fundamentala delen i utformandet av design är funktion. Det är 
utifrån den faktorn det går att avgöra huruvida inredningsdesignen är väl utförd 
eller inte. För att utforma en design som innehåller de förutsättningarna som 
krävs för att uppnå rummets funktion och ändamål är det därför viktigt att i 
göra en noggrann analys av rummet och dess syfte. (Ching och Binggeli, 2012, 
s. 58)  

Jag har analyserat de aktuella lokalerna i Munktell Träning & Hälsa som de ser 
ut i dagsläget utifrån följande checklistor som är ett urval från Ching och 
Binggelis (2012, s. 60) punkter vid utförande av platsanalys: 

Steg 1. Dokumentera 
• Fotografera 

• Mät 

Steg 2. Analysera rummet 
• Form, skala och proportioner 

• Dörrar, knutpunkter, föreslagna vägar 

• Fönster, ljus, utsikt och ventilation 

• Väggar, golv och takmaterial 

• Speciella detaljer i arkitekturen 

• Placering av rör, elektricitet och liknande 

• Möjliga förbättringar av arkitekturen 

• Återbrukbara resurser på plats 

!
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Jag har även tittat på första steget från 5S-metoden, Seiri, som handlar om 
organisering av platsen genom att ta bort onödiga redskap och endast exponera 
de mest nödvändiga.  

Kvalitativ intervju 
Det finns två former av intervjuer, kvalitativa och kvantitativa. I relation till 
forskningsfrågan har jag använt mig av den kvalitativa varianten som enligt 
Holme och Solvang (1997, s. 99, 101) är en flexibel intervjuform med syftet att 
få en fördjupad kännedom inom ämnet som undersöks. Den flexibilitet som 
kvalitativa intervjuer erbjuder innebär att forskaren får ett friare arbetssätt och 
lämpar sig bra ihop med en iterativ designprocess då forskaren kan återkoppla 
med informanten eller respondenten för ytterligare informationsinsamling 
(Holme och Solvang, 1997, s. 100), vilket jag i detta arbete också har använt 
mig av. 

Eftersom Munktell Träning & Hälsas nya del inte är i bruk i dagsläget har jag 
inriktat mig på att samla in information från två informanter. En informant är 
enligt Holme och Solvang (1997, s. 104) en person som har betydelsefulla 
synpunkter och kännedom inom ämnet eller den fråga som undersöks. 
Informanten i mitt arbete blev Katarina Bilberg, en expert inom mindfulness 
med syftet att ta reda på vilka krav och önskemål det finns på platser där 
mindfulness och relaterade aktiviteter utförs. Jag intervjuade även Daniel 
Jomalm, verksamhetschef på Munktell Träning & Hälsa för att få en större 
förståelse för uppdraget och tanken med den nya delen i verksamheten. 

En väl strukturerad planering och klart syfte är en vital del i förberedelserna 
inför en intervju (Booth et al., 2004, s. 89-90 och Häger, 2007, s. 82). I mitt fall 
utformades intervjufrågor och samtyckesformulär i förväg och skickades till 
Bilberg för möjligheten att kunna ta del av information om examensarbetet och 
frågorna i förhand (Se bilaga 1 och 2). Häger (2007, s. 64) anser att ”Frågorna 
fungerar bäst om de är enkla, konkreta och fokuserade” vilket jag har strävat 
efter i mina förberedelser. Dessa frågor fungerade som en ram för ämnet under 
intervjun, eftersom att kvalitativ intervju i många fall liknar ett vanligt samtal 
har intervjun möjlighet att ta sig en friare form, som Holme och Solvang (1997, 
s. 99, 101) rekommenderar att låta personen som intervjuas, informanten i detta 
fall, få styra intervjuns förlopp. I och med det är det även viktigt som 
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intervjuare att lämna utrymme för informantens egna åsikter, genom att agera 
engagerad och god lyssnare, vilket är viktiga aspekter inom intervjumetodik 
(Holme och Solvang, 1997, s. 98 och Häger, 2007, s. 75). 

Kvalitativa intervjuer kan vara en utmaning då de enligt Holme och Solvang 
(1997, s. 100) är en metod som kräver energi och medkänsla. I och med att 
intervjuer sker med obekanta personer är det en påfrestande situation för båda 
parter i sammanhanget, forskaren bör därför vara beredd på att kunna hantera 
de situationer som kan uppstå (Holme och Solvang, 1997, s. 105). Informanten 
kan exempelvis försöka leva upp till vad den tror att forskaren förväntar sig. 
Det innebär i sin tur att frågorna kan bli felaktigt influerade och icke autentiska 
(Holme och Solvang, 1997, s. 98). Jag har i mina förberedelser tagit dessa 
faktorer i beaktning och strävat efter att minska riskerna för att påverka dem jag 
intervjuat. Både Bilberg och Jomalm gav samtycke till röstinspelning samtidigt 
som jag förde mindre anteckningar, detta för att jag skulle kunna ge den 
intervjuade personen min fulla uppmärksamhet och kunna föra en mer flytande 
konversation utan avbrott för längre anteckningar. 

Referensobjekt 
För att hitta referensobjekt sökte jag efter tidigare appliceringar av 5S-metoden. 
Jag ville se tidigare exempel på platser där metoden har applicerats och hur 
metoden har förändrat platsen. I mitt sökande hittade jag bland annat Garmers 
(2016) arbete Effektivare med 5S-metoden: systematiskt arbetsmiljöarbete för 
Prevent där 5S-metoden hade applicerats i en verkstadsmiljö. 

Etik och metodkritik 
Inom intervjumetoder finns det risker att personer som deltar kan utsättas för 
exempelvis kränkning, och som skydd för detta finns det etiska normer och 
regler som forskare måste följa under sina undersökningar. I mitt arbete har jag 
följt bland annat samtyckeskrav som innebär att personen som ska intervjuas 
frivilligt deltar i undersökningen och kan när som helst avbryta sitt deltagande 
(Booth et al., 2004, s. 91) och att deltagaren har även rätt till all information 
kring undersökningen de ska delta i, samt rättigheter och villkor för deras 
deltagande (Wikberg Nilsson et al., 2015, s. 61). 

!
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten från de utförda metoderna. 

Platsanalys 

 Figur 2. Planritning, en del av Munktell Träning & Hälsas verksamhet, bearbetad av Annie 
Ingebo Andersson med markeringar för de aktuella lokalerna. 

!
!
!
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Huvudrummet 

!

!    !  

Figur 3. Huvudrummet med vy mot dörr.            Figur 4. Huvudrummet med vy mot fönster. !

!    !  

Figur 5. Huvudrummet med vy från dörr.         Figur 6. Huvudrummets vägg längst in i rummet. !
Huvudrummet har en rektangulär form i måtten 5000mm x 6500mm och en 
takhöjd på 2950mm. I dagsläget är det endast en dörr/entré in i rummet. På 
vänster vägg från entrén till rummet sett, finns två fönster i måtten B:1400mm x 
H:1250mm x D:450mm.  

Ljusinsläppet från dessa fönster en relativt molnfri dag med sol lyser in i halva 
rummet. Rummet i helhet upplevs relativt ljus, men blir stegvis dunklare längre 
in. Vid ombyggnation ska dessa fönster ersättas med öppningsbara glasdörrar 
vilket gör att ljuset kommer sträcka sig längre in i rummet och upplevas ljusare 
i sin helhet. 

Utsikten leder till innergården som har husfasader runt sig, två lägre fasader om 
vardera sida och rakt fram en högre, två- till trevåningshus. 

Rummets väggar är målade i gult med vita lister nedtill och upptill. Golvet 
består av en melerad gulbrun plastmatta. Taket är vitt. 

�14



Rummet innehåller en del äldre armaturer och redskap från tidigare 
verksamheter, bland annat nio stycken lysrörsarmaturer hänger i taket och en 
fyrkantig foto-bakgrund finns uppsatt på rummets bortre kortsida av väggen.  

!
Förrådet 
!
Förrådet är ett rektangulärt rum med måtten 2440mm x 3820mm. Takhöjden är 
densamma som huvudrummet på 1950mm. Dörren in till förrådet är från 
rummets ena kortsida, och inga fönster 
finns. En lysrörsarmatur finns i mitten på 
taket och fungerar bra i dagsläget.  

Entréväggen och de båda långsidorna är 
betongväggar, väggen längst in är gips. 
Golvet är samma som i huvudrummet, 
plastmatta i melerad gul och brun. Taket 
är målat i vitt. 

Förrådet (se Figur 7) är i dagsläget 
belamrat med diverse redskap och verktyg 
till olika aktiviteter. Dessa redskap 
kommer att flyttas till andra 
förvaringsutrymmen då lokalerna kommer 
byggas om till mindfulness, men de ger 
ett bra visuellt exempel på hur rörigt det 
kan bli när olika aktiviteter samlar 
redskap på samma plats utan att ha en 
struktur att följa. 

!
Figur 7. Redskapsförrådet med vy från dörr. 

!

!
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Kvalitativ intervju!
I min kvalitativa intervju med Daniel Jomalm (2016.04.13), verksamhetschef 
på Munktell Träning & Hälsa samlade jag in önskemål och krav på 
gestaltningen. Sammanfattningsvis har Munktell Träning & Hälsa tre 
kärnvärden: enkelt, tryggt och lönsamt. Träningen som erbjuds ska vara 
ändamålsenlig till fördel för kund, där kunden känner tillfredställelse i träning 
som resulterar i förbättring inom sina svagheter eller smärtproblem. 

Munktell Träning & Hälsas budskap är att de erbjuder själ i träningen. Alla är 
välkomna oavsett om de är kunder från företag eller privatpersoner som hittat 
dit. De erbjuder en lugn träningsmiljö med personlig service. För många är 
Munktell Träning & Hälsa ”det lilla gymmet”, de bibehåller den personliga 
nivån genom att lära känna sina kunder. På Munktell Träning & Hälsa möts 
kunder i en lugn träningsmiljö utan stress med personal som har möjligheterna 
att ge kunderna den tid de behöver. 

Jomalm (2016.04.13) vill att platsens ska upplevas som professionell i linje 
med verksamhetens utbud, och det får inte bli ett hybridrum där det kan 
försiggå vad som helst. Det får gärna öppna upp för möjligheter till workshops, 
men utan att det blir stelt. Aktiviteter som Jomalm (2016.04.13) kan tänka sig 
på platsen är förutom mindfulness även yoga och qigong, en metod i rörelse 
och mentalt fokus i syfte att få igång kroppens energi. Han ser fram emot 
möjligheterna att även kunna erbjuda dessa aktiviteter utomhus på innergården. 

Min andra intervju var med Katarina Bilberg (2016.04.12) som aktivt jobbat 
med mindfulness sedan 2007 och därför figurerade som expertinformant. 
Utifrån intervjun med henne framkom flera betydelsefulla delar för 
gestaltningen. Ett mindfulnesspass är mellan en och en halv till två timmar 
långt och har oftast ett specifikt tema för dagen. Uppbyggnaden av passen är 
följande: 

• Uppstart: Grundar sig & landar i en övning, meditation. 

• Tema: Kort teoripass & samtal kring dagens tema. 

• Övning: Andningsankare & Kroppsscanning. 

• Dela sina erfarenheter i utövandet på plats. 

• Avslut: Sammanfattning av dagens pass. 

• Hemuppgift: Erfarenhetsträning i form av läxor att öva på hemma. 
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Enligt Bilberg (2016.04.12) är mindfulness en högst aktiv och vaken aktivitet, 
men det händer också att deltagare ibland somnar. Det är en lågmäld aktivitet 
där det endast är den som guidar som hörs. Passen varvar sittande och liggande 
övningar, och ibland även stående eller gående. Vanligast är gruppsessioner där 
gruppen inbringar och ger stöd åt varandra, men vissa undantag för enskilda 
personer finns då det gäller mer allvarliga fall, exempelvis utbrändhet.  

Redskap som används i samband med mindfulness är stolar, meditationskudde 
eller pall, och yogamatta. Det finns även Tingshasklockor som med en mjuk 
klang påvisar passets början och slut. Dessa klockor kan även ersättas av 
tibetanska klangskålar med träslevar. Vibrationer som dessa verktyg utbringar 
går in på cellnivå och arbetar med deltagarna. Eftersom att Bilberg ofta åker 
runt till olika skolor och företag bär hon ofta med sig sina redskap, men om hon 
hade haft en lokal att utgå ifrån hade hon helst förvarat redskapen i ett förråd i 
anslutning till mindfulnessrummet. Det öppnar upp för möjligheterna att välja 
redskap utifrån vilket pass och tema det är för dagen, utan att de övriga 
redskapen stör under passets gång. (Bilberg, 2016.04.12) 

Stolen är ett vanligt redskap inom mindfulness, det finns dock krav och 
önskemål inom vilket typ av stol som är mest ändamålsenlig för utförandet av 
mindfulness. Bland annat är det bra om stolen inte har armstöd, och det ska 
gärna vara en så platt sits som möjligt, alternativt en sits som lutar en aning 
framåt för att deltagaren ska få en bra hållning i kroppen. En vadderad sits 
föredras och materialet bör inte vara i plast. Ett bra alternativ till stolen är 
sittkuddar framtagna för den här typen av aktiviteter. De är fyllda med bovete 
och finns i runda former. Meditationspallar designade för detta syfte finns också 
framtagna och dessa pallar sluttar lite framåt och är designade för att deltagaren 
ska kunna vila sina ben under pallens sits. Både meditationspallen och 
kuddarna hjälper till med sittställningarna så att bäckenbottnen och knäna får 
slappna av.  

Ljuset i ett mindfulnessrum bör inte vara för mörkt då det kan vara en 
bidragande faktor till att deltagare somnar. En dimmer är bra för att kunna 
reglera belysningen till ett lagom ljus. Mindfulness är annars ett pass där 
deltagare blundar majoriteten av passet, men det är också lätt att vara flexibel, 
som exempelvis om solen lyser in i rummet under ett pass så kan det få bli en 
del av passet, att deltagarna får känna solen mot huden eller liknande. Men det 
får inte bli ett störande moment där exempelvis solen lyser deltagarna i ögonen. 
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I ett rum där mindfulness utförs är det viktigt med bra ventilation och att 
temperaturen inte är för kall. Enligt Bilberg (2016.04.12) är det mycket i livet 
som tar uppmärksamhet och för att skapa kontrast till alla intryck som finns får 
rummet gärna vara avskalat då deltagarna får mindre saker att distraheras av. 
Det ger nybörjare bättre förutsättningar att lyckas fokusera inåt och inte utsättas 
för de största utmaningarna då det kan förlora närvaron. På samma sätt fungerar 
det med ljud, hörs saker som inte syns så börjar det resoneras över vad det kan 
vara. Rummet behöver inte vara ljudisolerat, men monotona, fladdrande ljud 
eller eko kan ha en negativ påverkan på deltagarna, därför bör ljudet vara 
anpassat och dämpat. 

Enligt Bilberg (2016.04.12) ska ett rum anpassat för mindfulness förmedla 
känslan av trygghet, vila och lugn, samt ha en tillåtande attityd. Bilberg själv 
använder cirkulära formationer av sittplatser för att skapa dessa känslor, och 
ofta placeras denna cirkel längst in i rummets ena hörn. Bilberg dämpar även 
belysningen, vädrar och skriver en välkomsthälsning som ledord för dagens 
pass, där hälsningen ska relatera till trygghet då deltagarna informeras om vad 
passet kommer erbjuda. 

Grupper består oftast inte av fler än tjugofem personer enligt Bilberg 
(2016.04.12), det är mer vanligt med grupper på ca femton deltagare. Det som 
skiljer mest mellan dessa grupper är diskussionsövningarna, de större grupperna 
blir då uppdelade i mindre grupper runt fyra stycken i vardera för att få ut mer 
av övningen. Storleken på rummet är också avgörande när det kommer till antal 
deltagare, varje person bör kunna ha cirka en halvmeter runt omkring sig. 

I frågan om eventuell dekor relaterad till mindfulness och känslan i rummet 
svarade Bilberg att hon använder en sjöstjärna i cement som deltagarna kan vila 
sina ögon på. Men hon föreslår även andra föremål som går att använda, 
exempelvis i form av en blomma, ett löv eller ett ljus. (Bilberg, 2016.04.12) 

!
!
!
!
!
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Referensobjekt 

Figur 8. Före- & efterbild av applicering med 5S-metoden i en verkstadsmiljö, Garmer, 2016.  

!
På bilderna ser vi exempel på 5S-metoden applicerad i en verkstad (Garmer, 
2016, s. 10). På den vänstra bilden är det rörigt och stökigt medan den högra 
bilden uppvisar en ren arbetsplats med de mest väsentliga verktygen framme 
och hyllan med färgkategoriserade boxar som vittnar om god organisering och 
att var sak har sin plats.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Designprocessen 

Framtagningen av gestaltningsförslaget har varit en iterativ process som skett 
parallellt med teoristudier och informationsinsamling från metoder. Den 
iterativa processen har även inneburit återkopplingar med expertinformanten 
Katarina Bilberg som diskuterat för och nackdelar med olika 
visualiseringsförslag utifrån ett mindfulnessperspektiv. Designen har arbetats 
fram både genom grova handskisser och visualiseringar i 3D-programmet 
Sketch Up. Jag började med att skissa upp grunden i Sketch Up för att sedan 
varva 3D-visualiserandet med grova handskisser tidigt i processen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figur 9. Processbild, maskeringstejp.                                Figur 10. Processbild, yogamattor. !
På ett återkopplingsmöte med Bilberg (2016.05.04) presenterade jag en 
blandning av grova handskisser, 3D-visualiseringar och inspirationsbilder. 
Handskisser av olika lösningar och placeringar i huvudrummet visades upp, 
samt hur redskap skulle förflytta sig mellan rummen. 3D-skisserna användes för 
att visa hur lokalernas förutsättningar såg ut, exempelvis för de olika 
formationerna som används i mindfulness. Jag förklarade idén om markeringar 
för olika placeringar av redskap (se Figur 9), som presenteras i form av 
maskeringstejp men som under processens gång utvecklades till ljuskällor. 
Inspirationsbilderna som visades upp hade fokus på olika variationer av 
redskapsförvaring som vi diskuterade för- och nackdelar med. 
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!  

Figur 11. Processbild redskapsförrådet. 

!
Återkopplingen med Bilberg (2016.05.04) hade stor betydelse för mitt fortsatta 
arbete då det bidrog till utveckling och förbättringar av gestaltningsförslaget. 
Exempelvis visade det sig att formationen av yogamattor (se Figur 10) inte är 
optimalt inom mindfulness eftersom det innebär att vissa deltagare sitter med 
ryggen mot varandra under passet, vilket inte är bra under den obligatoriska 
samtalsdelen i ett mindfulnesspass. Att endast ses en gång för återkoppling 
utöver intervjun kan vara en potentiell svaghet i arbetet, men att det mötet som 
blev av var värdefullt för utvecklingen av designen. Viss återkoppling har även 
skett över mail där Bilberg fått ta del av bilder i slutfasen av designprocessen 
samt delat med sig av sina åsikter kring dem. 

I den fortsatta processen var Sketch Up det verktyg 
som användes flitigast, just eftersom det går att 
testa de olika utrymmena för att se exempelvis hur 
mycket lokalerna rymmer. Jag undersökte vilka 
formationer som fungerade i huvudrummet under 
mindfulnesspassen och hur det påverkade hur 
många redskap och därmed deltagare som kan delta 
på olika pass (se figur 12).  

!
Figur 12. Processbild, test av formationer. 
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Som det framgick i intervjun med Bilberg (2016.04.12) brukar hennes pass 
oftast vara med grupper på cirka femton deltagare, utifrån mina tester framgick 
det att huvudrummets storlek begränsade antalet deltagare till tretton stycken 
med mindfulnesspallar och tio deltagare för aktiviteter med yogamattor. Detta 
för att upprätthålla ett behagligt avstånd mellan deltagarna. 

Figur 13. Processbild, test av placeringar i huvudrum och redskapsförråd. !
Olika placeringar för redskap testades också i Sketch Up och resulterade bland 
annat i att rullvagnarna med meditationspallar placerades till vänster i 
redskapsförrådet. Det gav i sin tur mer utrymme för användarnas interaktion 
med yogamattorna på höger vägg i förhållande till rummets dörröppning. 
Meditationskuddarna hängdes upp på väggen istället för att staplas på golvet (se 
Figur 13 i jämförelse med Figur 11). 

!
!
!
!
!
!
!
!
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Gestaltningsförslag 

Gestaltningsförslaget baseras på en kombination av litteraturstudier och 
metodarbete med gestalt- och schemateorier, visuell balans, immerssion, 
affordance, signifiers, 5S-metoden, analyser och kvalitativa intervjuer. 
Designförslaget syftar till att underlätta för personal och deltagare som 
utnyttjar lokalerna för mindfulness och relaterade aktiviteter på Munktell 
Träning & Hälsa. Detta genom att ha rena ytor att utföra pass i, skapa 
förståelse för var redskap ska placeras och hur användningen går till. 

!
Eftersom synen är det sinne hos människan som tar in mest information är det 
också det sinne som är mest avgörande för människans upplevelse av rum 
(Hanefors och Mossberg, 2007, s. 122-123). I strävan att uppnå harmoni och 
visa att rummen hör ihop har designvalen baserats på liknande storlekar, 
former, färger, material, positionering och mindre detaljer (Ching och Binggeli, 
2012, s. 137). Ett tydligt exempel på detta är likhetslagen (Groome, 2010, s. 
51-52) som i det här gestaltningsförslaget har applicerats med markeringar för 
redskapen på platsen i liknande form, färg eller material som redskapen själva 
består av (se Figur 14 och 15). 

!

!  

Figur 14. Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, vy från dörr. 
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Markeringarna kallas för signifiers (Norman, 2013, s. 11-14) som utifrån 
affordanceteorin kommunicerar till användarna hur och var redskapen ska 
placeras. Form och funktion har haft stor inverkan i designförslaget men även 
kontexten har tagits hänsyn till då det också är en avgörande faktor för vilka 
affordances användarna tolkar (Maier, Fadel, och Battisto, 2009, s. 406). 
Rummen blir informationsbärare och människans visuella uppfattning av rum 
förändras kontinuerligt ihop med rörelse (Ching och Binggeli, 2012, s. 132), 
något som gestaltats i en egen tolkning i form av designvalen i korridoren som 
leder mellan redskapsförrådet och huvudrummet. För att binda samman 
rummen och skapa en helhet har korridoren fått detaljer inspirerade av 
redskapens färger och material. 

!

!  

Figur 15. Förtydligande bild av korridorväggens färgval i turkos som tonar ut mot vitt. 

!
Korridorens ena vägg har fått meditationskuddarnas turkosa färg som tonar ut 
mot vitt desto närmare huvudrummet man går, ett designval som ska 
representera visuell förändring i förhållande till rörelse (se Figur 15 och 16). 
Motsvarande vägg har fått en list i samma färg och material som 
meditationspallarna, och löper längs med väggens nederkant mellan de olika 
rummens dörrar (se Figur 16 och 17). Ett materialval som ska påminna 
användare om mindfulnessdelens helhet och skapa en visuell balans (Ching och 
Binggeli, 2012, s. 137). 

!
!
!
!
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Figur 16. Gestaltningsförslag av korridoren, vy mot huvudrummet. 

!  

Figur 17. Gestaltningsförslag av korridoren, vy från huvudrummet mot entrén. 

!
5S-metodens (Michalska och Szewieczek, 2007, s. 211-212) fem steg har 
applicerats i gestaltningen bland annat genom att sortera bort de överflödiga 
redskapen och enbart tillgängliggöra de viktigaste. Dvs de tre mest 
funktionsanpassade och frekvent använda redskapen inom mindfulness. Det 
resulterade i meditationspallar, meditationskuddar och yogamattor, med två 
stolar som komplement till deltagare som på grund av eventuella skador inte 
kan använda de anpassade föremålen. Redskapen har systematiserats genom att 
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organisera dem efter ett system där var sak har sin plats och samtliga förvaras i 
ett anslutande förråd istället för exempelvis i samma rum där aktiviteten utförs 
(se Figur 14, 18 och 19). 

!

!  

Figur 18. Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, rullvagnar för meditationspallar. 

Figur 19. Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, två extra stolar som reserv för eventuella 
funktionsnedsättningar. !
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Eftersom att ledare för mindfulnesspassen alltid förbereder utplacering av 
redskap i förväg är meditationspallarna placerade på rullvagnar (se Figur 15) då 
personalen lätt kan förflytta pallarna på ett effektivt sätt mellan rummen. Även 
meditationskuddarna har en tillhörande vagn för att underlätta. Yogamattorna 
hängs upp på väggarna av hygieniska skäl då rummet blir lättare att hålla rent, 
samt att redskapen luftas för att minska samling av bakterier. (Bilberg, 
2016.05.04) 

Genom att upprätta en handlingsplan där användarna kan få information kring 
deras ansvar på platsen och vad som förväntas av dem hålls lokalerna rena och 
fria från redskap. Handlingsplanen för passdeltagarna har i det här förslaget 
placerats direkt vid entrén och fått formen av en enkel informationstavla med 
pilar för de olika riktningarna, samt kort information kring vad som förväntas 
av deltagarna under de olika passen. I det här förslaget (se Figur 20) visar 
informationsskylten att mindfulnessdeltagare inte har något ansvar utan kan gå 
vidare till sitt pass direkt, till skillnad från deltagarna på yogapassen där de 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figur 20. Förslag på 
informationsskylt för 
passdeltagare. 
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!
förväntas ta fram och tillbaka sina redskap på egen hand. Implicit är det 
personalen som ställer i ordning redskapen inför mindfulnesspassen, något som 
framgår tydligt i intervjun med Bilberg (2016.04.12). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

Figur 21. Förslag av handlingsplan för personal på Munktell Träning & Hälsa för 
upprätthållande av 5S standarden. !
För att upprätthålla den standard som satts och behålla den kvalité som strävas 
efter med 5S metoden har det även tagits fram en handlingsplan för personalen 
(se Figur 21) på Munktell Träning & Hälsa. Rutinerna som ingår i 
handlingsplanen och som ska ses efter är inventering; se till att alla saker finns, 
att inget har gått sönder eller behöver bytas ut, placering; återställa ordningen 
om redskap inte är på sina bestämda platser, samt rengöring; se till att redskap 
och lokaler är i bra skick och har rena ytor. Skylten för personalens 
handlingsplan har placerats i redskapsförrådet för att vara i nära anslutning till 
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det som ska ses över. Ytterligare handlingsplaner bör placeras på de ansvariga 
personernas kontor som en påminnelse. Handlingsplanen bör stämmas av 
regelbundet, exempelvis genom att en ansvarig person för mindfulnessdelen 
eller alternativt verksamhetschefen tar för vana att en gång i veckan gå en runda 
och se så att allt är på plats som det ska. Att handlingsplanen följs är en vital del 
i upprätthållandet av 5S-metoden, och trots att det kan ta tid för tillfället är det 
en tidsbesparing på lång sikt eftersom att bibehållandet av organiseringen gör 
platsen mer effektiv (Garmer, 2016, s. 39). Formgivningarna som presenteras 
(se Figur 20 och 21) av handlingsplanerna är endast förslag, de är varken 
utprovade eller tänkt att se ut exakt så, eftersom att detta var en del av 
avgränsningarna i arbetet. Förslagen kan därför inte betraktas som en färdig 
organisationsplan eller skyltsystem, utan bör arbetas vidare med i fortsatt 
vidareutveckling av gestaltningsförslaget. 

Belysningssystem 
Teoristudierna ihop med det material som samlats in har resulterat i ett 
gestaltningsförslag med ett justerbart belysningssystem som kommunicerar med 
deltagare vilka redskap som ska användas och var de ska placeras. Lösningen 
öppnar upp för möjligheten att implementera ljussystemet som en del i 
utövningen av mindfulness, exempelvis där förändring av formationer blir en 
övning i sig som kan utföras under tystnad. Det underlättar för ledaren av passet 
samtidigt som det sparar tid. 

Bland annat i Berlin, Tyskland, har det tidigare tagits fram justerbara 
belysningssystem som exempelvis ASB Glass Floor (ASB Glass Floor, u.å), ett 
avancerat golvsystem framtaget av ASB Babinsky som består av en 
kombination av aluminiumkonstruktion och specialtillverkat glas, kopplat till 
LED-lampor som kan styras från en pekskärm.  

Figur 22. Detaljbild av glaskonstruktionen, ASB Glass Floor. 
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Glasskivorna som golvet består av är tillverkade av laminerade och härdade 
säkerhetsglas separerade med en tjock PVC-folie och har ett etsat övre skikt 
som ska förhindra blänk och reflektioner (se Figur 22). (ASB Glass Floor, u.å) 
Under tillverkningen av glasen bränns de även i keramiska punkter för att 
förhindra att man halkar. Golvets färg avgörs av en folie som fästs på 
glasskivornas baksida, som i mitt gestaltningsförslag ska motsvara trä. 
Glasskivorna vilar på en elastiskt aluminiumkonstruktion i form av höj- och 
sänkbara pelare (se Figur 23), ett rutnät av balkar samt kontaktlinser i gummi 
mellan glaset och underkonstruktionen. (ASB Glass Floor, u.å) 

Figur 23. Detaljbild av underredeskonstruktionen, ASB Glass Floor. 

Figur 24. ASB Glass Floor i sportsal, ASB Glass Floor. 

!
I underkonstruktionen fästs LED-markeringar som finns i flera olika alternativ 
som vitt ljus, lysdioder i flera färger och även olika mönster eller loggor. (ASB 
Glass Floor, u.å) När lamporna lyser passerar ljuset genom glasskikten och 
visar de markeringar som valts. När ljuset är släckt blir markeringarna därmed 
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osynliga. Vilka markeringar eller formationer som ska visas går att styra från 
exempelvis en installerad pekskärm, men det är även möjligt att styra 
ljusmarkeringarna med iOS-enheter som fjärrkontroll. (ASB Glass Floor, u.å) 

ASB Glass Floor är en lösning som skulle passa mitt gestaltningsförslag, men 
om en realisering av förslaget skulle bli aktuellt så behövs det utvecklas vidare 
och se över detaljer för hur exakt en installation av glasgolvet skulle ske i 
lokalen hos Munktell Träning & Hälsa. 

Figur 25. Gestaltningsförslag av huvudrummet, cirkelformation av meditationspallar med 
upplysta placeringar. 

Figur 26. Gestaltningsförslag av huvudrummet, detaljbild av meditationspallar med upplysta 
placeringar. 
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!
Under de övriga aktiviteterna som inte är mindfulness är det tänkt att deltagarna 
själva ska ta fram och tillbaka redskapen. De justerbara lamporna kan då 
signalera för start av passet med tillhörande placering, samt signalera avslut av 
passet så användarna förstår att redskapen ska tas bort och placeras tillbaka på 
sin plats i redskapsförrådet när lamporna släcks efter passets slut. På detta sätt 
förblir rummen städade och behåller sina rena ytor när ingen aktivitet pågår.  

Figur 27. Gestaltningsförslag av huvudrummet, yogamattor med upplysta placeringar. 

!
Utifrån återkopplingen med Bilberg (2016.05.04) växte idén fram att ljusen 
även kunde förbli tända under vissa pass med funktionen att det blir något att 
fästa blicken på för deltagare som föredrar att inte blunda under passen. 

!
!
!
!
!
!
!
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Figur 28. Gestaltningsförslag av huvudrummet, detaljbild av yogamattor med upplysta 
placeringar. 

!
Färg har en stark påverkan på människan och kan styra förmågan att fokusera 
och utövandet av aktiviteter (Hanefors och Mossberg, 2007, s. 122-123), 
huvudrummet har därför formgivits i vitt med svaga färgkontraster. Tanken är 
att det även ska förebygga distraktioner då mindfulnessrum gärna får vara 
avskalade och distraktionsfria (Bilberg, 2016.04.12). Eftersom att rummet 
kommer användas till fler aktiviteter som exempelvis yoga består ena sidan i 
rummet av speglar, men eftersom det kan vara en känslig punkt för 
mindfulnessdeltagare (Bilberg, 2016.05.04) har draperier satts in för att kunna 
justeras efter behov och pass. På samma sätt går det att dra för glastavlan som 
är till för anteckningar under mindfulnesspassen när det försiggår en annan 
aktivitet. 

!
!
!
!
!
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Diskussion 

Syftet med den här studien var att skapa ett gestaltningsförslag som skulle 
strukturera, organisera och tydliggöra funktioner och aktiviteter i den nya 
mindfulnessdelen på Munktell Träning & Hälsa. Den nya delen erbjuder ett 
flertal relaterande aktiviteter till mindfulness med olika redskap till olika 
tillfällen och därmed uppstod behov av ordning och struktur. Användarna av 
platsen har en central roll i hur rutiner kommer förstås och följas, och därför 
blev målet med arbetet att underlätta för personal och deltagare att använda 
redskap och rum på rätt sätt som bidrar både till en förbättrad upplevelse och 
upprätthållande av rutiner. Forskningsfrågan som var utgångspunkten i det här 
arbetet handlade om hur rum med flera aktiviteter och olika användare inom 
hälsa och välmående kan utformas med hjälp av 5S-metoden för att underlätta 
för struktur och ordning. 

Gestaltningsförslaget baserades på det material som samlats in från utförda 
metod- och litteraturstudier. Metoderna jag valt att arbeta med har naturligtvis 
påverkat det resultat jag presenterat, en nackdel med att använda sig av 
kvalitativa intervjuer innebär bland annat att svaren som samlas in kommer från 
enskilda personer och kan vara personliga uppfattningar. Men den kvalitativa 
intervjun och återkopplingarna med expertinformanten inom mindfulness 
Bilberg (2016.05.04 och 2016.05.18) har varit en stor tillgång under arbetet. 
Det bidrog till en fördjupad förståelse inom mindfulness och har varit värdefullt 
i utvecklingen av gestaltningsförslaget. 

Fler analyser och eventuella besök hos andra träningsverksamheter eller företag 
som applicerat 5S-metoden hade eventuellt kunnat bidra till material som 
påverkat gestaltningsförslaget genom att dra det mot en annan riktning. Jag 
valde dock att avgränsa mig där och fördelarna med mitt tillvägagångssätt är att 
det gav mig möjlighet att fördjupa mer inom de teorier som valts. 

Lösningen i gestaltningsförslaget resulterade i en organiserad miljö med tydliga 
funktioner i form av en kombination av 5S-metodens steg (Michalska och 
Szewieczek, 2007, s. 211-212) och visuella ledtrådar som affordance och 
signifiers (Norman, 2013, s.11-14). Färg, form och material har haft en central 
roll i utformandet av designförslaget i strävan efter att uppnå visuell harmoni, 
enhetlighet och lugn. (Ching och Binggeli, 2012, s. 137) Det var utmanande att 
söka efter information kring hur rum där mindfulness utförts förr i tiden sett ut, 
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och även tidigare forskning kring hur 5S-metoden applicerats i rum som inte 
hör till verkstäder eller industrimiljöer. I det här arbetet har jag valt att applicera 
5S-metoden i en helt annan kontext än vad 5S-metoden vanligtvis appliceras 
inom, en hälsa- och träningsorganisation i behov av att strukturera och koppla 
samman flera rum med samma rutiner. Jag har anpassat mig till kontexten på 
Munktell Träning & Hälsa och den teori jag samlat in kring mindfulness som 
arbetet inriktar sig inom. Att använda sig av teorier som skiljer sig så stort från 
varandra kan troligtvis vara problematiskt i vissa fall, men i det här arbetet 
valde jag att generalisera de olika stegen inom 5S-metoden till den grad att den 
gick att titta på från flera perspektiv. Detta tillvägagångssätt har lett till något 
nytt, ett justerbart belysningssystem som användare kan interagera med. Det 
öppnar upp möjligheterna att implementera rummets funktioner i passen som 
erbjuds och gör att ledare för olika pass kan kommunicera med sina deltagare 
genom rumsliga attribut, något som jag inte tidigare har sett inom mindfulness. 

Om andra verksamheter inom hälsa och välmående skulle använda mitt koncept 
skulle de förmodligen uppleva en mer effektiv, tidsbesparande och organiserad 
arbetsplats. Omgivningen skulle förändras till en miljö som inte stör utan 
istället samspelar med användare och blir en del av de aktiviteter som erbjuds. 
Förhoppningsvis skulle dessa skillnader underlätta arbetsbelastningen för 
personal och bidra till en lugnare och mer givande upplevelse för aktiviteternas 
deltagare. 

Vidare forskning 
Gestaltningsförslaget är inte utprovat för upplevelser, hur upplevelsen av 
rummet tolkas har jag därför inget resultat på. Synsinnet (Hanefors och 
Mossberg, 2007, s. 122-123) och minnesbanken (Groome, 2010, s. 32) kan 
påverka människors tolkning och upplevelse av rum utifrån tidigare 
erfarenheter och även kulturella aspekter. Vid mer tid hade jag velat utföra 
tester och utprovningar av immersion, affordance och signifiers i form av 
analyser och samtal med användarna som kan visa hur relationen mellan 
användarna, rummen och redskapen samverkar. Utifrån återkoppling av den 
färdiga gestaltningen med Bilberg (2016.05.18) fick jag responsen “Underbart 
jag jobbar gärna i den lokalen. Härlig färgsättning som både ger lugn och 
energi, rummet känns tryggt och tilltalande och ger mig inspiration vad jag vill 
skapa i framtiden för mig själv och andra.”. 

!
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Figur 3. Foto: Huvudrummet med ny mot dörr. 

Figur 4. Foto: Huvudrummet med vy mot fönster. 

Figur 5. Foto: Huvudrummet med vy från dörr. 

Figur 6. Foto: Huvudrummets vägg längst in i rummet. 

Figur 7. Foto: Redskapsförrådet med vy från dörr. 

Figur 8. Före- & efterbild av applicering med 5S-metoden i en verkstadsmiljö, 
Garmer, 2016.  

Figur 9. Visualisering: Processbild, maskeringstejp. 

Figur 10. Visualisering: Processbild, yogamattor. 

Figur 11. Visualisering: Processbild redskapsförrådet. 

Figur 12. Visualisering: Processbild, test av formationer.  

Figur 13. Visualisering: Processbild, test av placeringar i huvudrum och 
redskapsförråd. 

Figur 14. Visualisering: Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, vy från dörr. 

Figur 15. Visualisering: Gestaltningsförslag: Förtydligande bild av 
korridorväggens färgval i turkos som tonar ut mot vitt. 

Figur 16. Visualisering: Gestaltningsförslag av korridoren, vy mot 
huvudrummet. 

Figur 17. Visualisering: Gestaltningsförslag av korridoren, vy från 
huvudrummet mot entrén. 

Figur 18. Visualisering: Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, rullvagnar för 
meditationspallar. 

Figur 19. Visualisering: Gestaltningsförslag av redskapsförrådet, två extra stolar 
som reserv för eventuella funktionsnedsättningar. 

Figur 20. Bild. Förslag på informationsskylt för passdeltagare. 

Figur 21. Bild. Förslag av handlingsplan för personal på Munktell Träning & 
Hälsa för upprätthållande av 5S standarden. 

Figur 22. Bild. Detaljbild av glaskonstruktionen, ASB Glass Floor. 

Figur 23. Bild. Detaljbild av underredeskonstruktionen, ASB Glass Floor. 
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Figur 24. Bild. ASB Glass Floor i sportsal, ASB Glass Floor. 

Figur 25. Visualisering: Gestaltningsförslag av huvudrummet, cirkelformation 
av meditationspallar med upplysta placeringar. 

Figur 26. Visualisering: Gestaltningsförslag av huvudrummet, detaljbild av 
meditationspallar med upplysta placeringar. 

Figur 27. Visualisering: Gestaltningsförslag av huvudrummet, yogamattor med 
upplysta placeringar. 

Figur 28. Visualisering: Gestaltningsförslag av huvudrummet, detaljbild 
yogamattor med upplysta  placeringar. 
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Syftet med intervjun är att samla information som kan stärka det slutgiltiga 
gestaltningen. Exempelvis att ta reda på vilka krav/önskemål det finns på 
platser där mindfulness/yoga utförs och hur de sedan kan appliceras på ett rum. 

Det färdiga arbetet kan sedan komma att publiceras på Diva, Digitala 
Vetenskapliga Arkivet. Diva är en databas för avhandlingar, rapporter och 
examensarbeten från Mälardalens högskola och andra lärosäten i i Sverige, 
vilket innebär att materialet blir sökbart. I och med denna form av 
informationsinsamling, intervju, kan anonymitet inte garanteras.  

Jag är medveten om att deltagandet i intervjun är helt frivillig och att jag har 
rätt att när som helst avbryta min medverkan. 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information gällande 
Annie Ingebo Anderssons examensarbete, jag är införstådd i vad syftet med 
examensarbetet är, vad denna intervju innebär och att min anonymitet inte kan 
garanteras och ger mitt godkännande till att mitt namn kan synas ihop med 
material från intervjun i samband med Annie Ingebo Anderssons 
examensarbete, publicerat på databasen Diva. 

!
!
!
!
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!
Ort och datum: _______________________________________ 

!
!
Underskrift:  _______________________________________ 

!
!
Namnförtydligande:           _______________________________________ 

!!!!!

!

!

!

!

!

!

!
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Bilaga 2 - Intervju med Katarina Bilberg 
!
Datum: 12.04.2016 

Tid: 14.30 

Plats: Global living, Västerås 

Expert: Katarina Bilberg 

Intervjuare: Annie Ingebo Andersson 

!
Bakgrund 

Vad har du för bakgrund inom mindfulness? 
Jag är dansare och danspedagog i botten. Fick problem med kroppen 2002 och 
mådde dåligt för att jag inte kunde fortsätta. Då fanns inte så mycket 
mindfulness i Sverige. 

Jag letade alternativ som kunde hjälpa mig och mindfulness var en sak som jag 
mådde bättre av. Jag ville dela med mig av detta som den pedagog jag är och 
utbildade mig inom mindfulness 2007 och satte igång med grupper på en gång. 

Jag jobbar även med mindful eating, viktproblem mot mindfulness, mot skola, 
företag och privatpersoner.. Det handlar om ett mer neutralt förhållningssätt till 
sin kropp där vi får släppa rätt eller fel. Är magen, sinnen eller munnen 
hungrig? I nutiden stänger vi av de och har svårt att avgöra samtidigt som vi 
översköljs av olika dieter. Jag är en av tjugofyra i Sverige som jobbar med detta 
i ett treårigt projekt, den enda i Västerås. Det kommer forskas kring detta på 
Karolinska Institutet. 

Hur länge har du arbetat som det? 
Aktivt sedan 2010. 

Mindfulness 

Hur går ett pass inom mindfulness till?  
1.5h - 2.5h pass & ett specifikt tema för dagen. 

Varje pass börjar med att man grundar sig & landar i en övning, meditation. Det 
blir ett kort teoripass med samtal kring dagens tema sedan blir det övningar som 
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exempelvis andningsankare eller kroppsscanning. Deltagarna får dela sina 
erfarenheter i utövandet på plats och sedan avslutas passet med en 
sammanfattning av vad de har gjort. Ibland får deltagarna med sig läxor att öva 
på hemma till nästa gång. 

Jag uppmuntrar till att utöva mindfulness sex av sju dagar i veckan. Cirka tio 
minuter om dagen. Mer avancerat cirka tjugo minuter. 

Analysera aktivitetens natur 
Aktiv eller passiv. Mentalt aktivt, att vara närvarande är definitivt aktivt, men 
det händer även att deltagare somnar. Vaket & Aktivt. 

Högljudd eller tyst/lågmäld. Den som guidar hörs. 

Finns det pass för enskilda personer, par eller grupp? Beskriv hur de olika 
passen ser ut. 
Allmän, grupp eller privat/enskild. Grupper får stöd från varandra, men är det 
riktigt illa fall av ex utbrändhet/depression osv så har hon tagit sig an dom 
invididuellt. 

Variation: Varva sittande och liggande övning, och ibland även stående eller 
gående övning. 

Kompatibilitet av aktiviteter i rummet?  
Man får oftast ta det som finns (rum), kontor, mötessalar, träningssalar.  

Fungerar det bra tycker du?  
Det som jag försöker ofta förmedla med mindfulness är att man kan träna där 
man är, att det går, men optimala förutsättningar kanske sträcker sig så långt 
som Indien. För att det över huvud taget ska bli av så sätt dig ner, jag 
uppmuntrar till och med folk att göra det på toaletterna på jobbet. På min 
arbetsplats finns det utvärderingar som visar att vissa ljud kan vara störande, 
som när någon släpper vikter i rummet bredvid/ovan eller bord i konferensrum 
som är bortskjutna som hellre skulle ha rensats bort osv. 

När på dygnet försiggår aktiviteten? 
Morgon, lunch & kväll utövar jag mindfulness. Men det viktigaste är att det bli 
av, men på kvällen är det högre risk att somna, och jag rekommenderar morgon 
då det ger en bra start på dagen. Jag uppmuntrar dock att användaren ska 
bestämma i förväg när det ska göras så att det verkligen blir av. 
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Redskap 

Vilka redskap används i samband med mindfulness & yoga?  
Stol, meditationspall/kudde. Yogamatta. Tingshasklockor används för att påvisa 
början och slut. Även skålar med träslevar kan användas för samma sak. 
Klangarna & dess vibrationer går in på cellnivå och jobbar, man kan gå på 
ljudmeditation där klangverktyg används. 

Hur förvaras redskapen när de inte används? 
Jag arbetar inte endast på en fast plats utan åker också runt till olika företag och 
skolor.  

Hur skulle det mest optimala förvaringen vara?  
Jag skulle helst ha dom i ett rum i anslutning så att jag kan välja utifrån vilket 
pass det är, vilka redskap som ska användas. 

Möbler och redskap för varje aktivitet 

Vilka redskap används inom mindfulness? 
Stol och speciella sittkuddar. Stolen ska vara utan armstöd, med en så platt sits 
som möjligt eller som lutar en liten aning framåt för att deltagaren ska få en så 
bra hållning i kroppen som möjligt. Det är ofta ett problem ute hos skolor osv 
som inte har sådana stolar som ger samma förutsättningar. Klaffstolar i plast är 
inte så skönt efter några timmar, de får helst vara lite vadderade. 

Sittkuddarna är ofta fyllda med bovete, i form av en korv eller runda. Finns 
meditationspallar också som sluttar lite framåt och är designade för att få benen 
in under. Både meditationspallen och kuddarna hjälper till med sittställningarna 
så att bäckenbottnen och knäna får slappna av. Det kan bli utmanande med 
människor som har funktionsnedsättningar eller skador och inte kan lägga sig 
på golvet eller röra vissa delar av kroppen. Det gör passet mer kreativt, och de 
får jobba mer utifrån sig själva. En person kunde inte känna sina ben, och då 
har de jobbat med att han får titta på kroppsdelarna. Så ögat och tanken blir ett 
större fokus. Annars blundar man mycket på mindfulnesspass.  

Finns det några tillhörande accessoarer eller dekor inom mindfulness? 
Blomma, löv, ljus eller någonting att vila ögonen på. Jag har en sjöstjärna i 
cement som mina deltagare får titta på. 

!

�44



Krav & önskemål på rummet 

Vilka krav ställs på rummet aktiviteten försiggår i? 
Luften är jätteviktig och att det inte är för kallt. Bra ventilation och rätt 
temperatur. Optimalt så får rummet gärna vara ganska avskalat. Just för att 
minska på distraktion, för det är så mycket i vårt liv som tar vår uppmärksamhet 
hela tiden så för att hjälpa en nybörjare att fokusera inåt. Och att också kanske 
få en kontrast mot alla intryck som finns hela tiden, som när vi hör saker som vi 
inte ser så börjar vi genast resonera över vad det kan vara, och då förlorar vi vår 
närvaro. I början behöver vi ta det lite lugnt och inte utsätta oss för de största 
utmaningarna. 

Finns det några specifika krav på belysning? 
Inte för mörkt, för då somnar vi, dimmer är bra då man kan dra ner lite grann. 

Är det mitt på dagen, spelar det in?  
Exempelvis om solen lyser in? Då hade vi nog arbetat med ljuset och används 
sig av det. Exempelvis att man får känna solen mot huden eller liknande.  

Så det är inte ett totalt krav på mörker under mindfulness?  
Nej. 

Vilka avgörande faktorer finns det för en lyckad mindfulness/yogapass? 
Det finns inga lyckade eller misslyckade pass, utan det är en ny erfarenhet. 

Finns det några faktorer som kan kan påverka ett pass negativt? Rumsligt? 
Det skulle nog vara när det är kallt, då går hela uppmärksamheten till det, eller 
något monotont fläktljud som stör. 

Vilken känsla vill man förmedla i ett rum utformat för mindfulness? 
Trygghet, tillåtande, vila, lugn. 

Vad kan formulera tillåtande eller tryggheten i ett mindfulnessrum enligt dig? 
Dels använder jag mig av cirkeln, och tilldelar alla en plats. Dämpar 
belysningen lite grann och vädrar. En uppskriven välkomsthälsning som ledord 
för dagen, det inger trygghet att veta vad dagen kommer bjuda på. Och sen att 
jag gärna vill vara i rummet en kvart innan för att känna in rummet, för att 
landa i rummet själv. Jag behöver ta in rummet, om de hänger sladdar i taket 
som behöver ordnas på något vis, så att jag inte stör mig på saker utan kan 
förmedla en trygg känsla gentemot deltagarna. 

Det känns nästan som du gör en egen rumsanalys?  
Ja men det gör jag nog. Det avgör lite var i rummet vi kommer sitta.  
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Har rummet olika faktorer inverkan på hur ni placerar er?  
Jag kanske inte riktigt har tänkt så innan, men så är det nog. Deltagarna ska inte 
få solen lysande i ögonen på dom, men oftast landar vi i högra hörnet längst in i 
rummet. Jag skulle aldrig sätta mig så att jag inte såg dörren. Jag tänker nog att 
jag är deras ögon, så att jag har koll och försöker sprida tryggheten till 
deltagarna. 

Men det är cirkeln som ni alltid sitter i? Den konstellationen, även om det är 
yogamattor? 
Det har varit beroende på om det är trångt osv, men optimalt så skulle även dom 
vara i en cirkel. 

Vad tycker du är viktigt att tänka på kring utformningen av ett mindfulnessrum 
där dessutom andra aktiviteter kommer att erbjudas? Ser du det som ett 
störande moment? 
Nej, organiserar man det på ett bra sätt så. Men kanske inte saker som luktar 
mycket svett och gymredskap i samma rum. Luktar det plast och svett så är det 
inte bra, det går bort. 

Finns det någon gräns kring min/max antal deltagare i en mindfulnessaktivitet 
baserat på space/rumsliga förutsättningar? Ex. hur mycket space bör varje 
deltagare ha? 
Jag själv brukar sällan ha grupper på mer än 25 personer, men då går det aldrig 
att samtala i stor grupp, utan då får man dela upp i mindre grupper om ca 4 som 
får diskutera med varandra. Mina mindre grupper är mer runt 15 personer, men 
prova på grupper brukar vara större. 

Hur fungerar det med ”personal space”, är det viktigt under ett 
mindfulnesspass? 
Säkerligen en halvmeter iaf runt omkring sig, och varje person bör kunna 
sträcka ut armarnarna runt om sig, så armslängds avstånd. 

Avskildhet eller inkapsling?  
Det är främst fokus på sig själv och som individ, men har man kommit lite 
längre så gör vi övningar där vi övar på att andas genom huden där deltagaren 
blir ett med allt och gruppen, så att de blir som en organism. Men i grund är det 
fokus på individ. Men det är i mellanrummet också som det händer, så att man 
förstår att jag inte tar slut här, utan vi börjar här inne. 

Hur är det med akustiken? 
Där jag arbetar nu är det lite skallrigt, det behöver inte vara ljudisolerat, är det 
helt tyst kanske det blir svårt när en av övningarna går ut på att lyssna efter ljud 
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runt omkring oss, å andra sidan vore det häftigt att höra sina hjärtslag eller 
grannens andetag. Men inget fladdrande ljud.  

Hur skulle exempelvis eko upplevas? 
Var uppmärksam på att det inte ska eka. Mer anpassat och dämpat. Finns det 
ingenting som tar emot tror jag att jag skulle koppla ihop det med otrygghet. 

Målgrupp 

Har du en målgrupp som du arbetar med?  
Egentligen inte, från barn till äldre pensionärer. 

Är det någon speciell ålder du jobbar med?  
Man ska inte blanda för stora åldrar, ganska homogena grupper. Lever man för 
olika liv som ser för olika ut kan det finnas en problematik i det. I en 
vuxengrupp pratar vi om saker som barn inte ska behöva bekymra sig om.  

De som har en pågående depression eller ätstörning ska helst undvika 
mindfulness då det kan förstärka alla känslor då man riktar så mycket 
uppmärksamhet inåt. Många tar tag i mindfulness för att de mår lite dåligt, men 
det är skillnad på att vara väldigt stressad och mår lite dåligt jämfört med en 
regelriktig depression. Men det blir ett annat forum. 

Brukar deltagare ha särskilda önskemål eller preferenser vid olika pass? 
De flesta vill inte sitta som jag tycker att dom ska sitta. Det är jobbigt att sitta 
på stolen på det sättet som man ska under mindfulness. 

Skulle de andra redskapen underlätta för dem att sitta på?  
Kanske, men det är många människor idag som har svårt att sitta med böjda 
ben. Jag kanske behöver röra på mig lite mer. De skulle nog önska att man fick 
ligga ner hela tiden, tror jag de flesta skulle vilja. Det är rätt generellt och inte 
beroende på ålder. 

Utomhus 

Kan man utföra mindfulness utomhus? 
Ja det är det bästa kan jag tycka. Många längtar och det är ett av önskemålen 
ofta från deltagare att utföra mindfulness utomhus. Kanske inte på företag men 
annars. Högt gräs, vi har kramat träd och allt möjligt. Då finns det mycket 
redskap att använda sig av i naturen. Eller bara titta på moln. Som metaforer för 
tankar, de kommer och försvinner. Eller riktar sin uppmärksamhet mot en 
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specifikt moln, och vad händer med det? Tittar jag på en blomma, tittar jag på 
hela blomman eller bara på det där bladet? Man kan öppna upp och inte bara gå 
ut, för att ta del av vinden, dofter osv. 

Hur ser kraven ut på platsen om passen skulle hållas utomhus? 
Gående övningar gör jag mycket ute. Då väljer man en egen sträcka på nästan 
10 m, och då är man hyfsat nära varandra. Tryggheten. Och det är viktigt att 
man inte korsar varandra. 

Går det att utföra de gående övningarna inomhus också? 
Ja, gående övningar inomhus kan man göra genom att gå i cirkel istället. 
Rummet behöver inte alls vara stort. 

Förändras preferenser, passens utformning etc? 
Några regelbundna deltagare hade önskemål om att utföra det ute i snö. Men 
nej, annars inget som jag kommer på. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 3 - Intervju med Daniel Jomalm 
!
Datum: 13.04.2016 

Tid: 11.30 

Plats: Munktell Träning & Hälsa, Eskilstuna 

Informant: Daniel Jomalm 

Intervjuare: Annie Ingebo Andersson 

!
Bakgrund 

Berätta om din egna bakgrund: 
Från börjar kommer jag ifrån friidrotten på elitnivå, så jag har levt med idrott 
dagligen och jag är den vetgiriga typen. Men så ett träningsintresse har jag 
alltid träningsintresse. Jag har gått ekonomprogrammet på Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna. 

Munktell Träning & Hälsas bakgrund då? 
Den regin jag driver nu startade 2010. Från början var det ett samarbete med 
flera partners på olika orter, men efter en tid gick de skilda vägar då det var 
svårt att hålla ihop de olika trådarna. Så det som gick från liknande franchise 
tankar växte sedan fram till något mer unikt och eget. Fick förfrågan att vara 
återförsäljare för vibrationsträningsutrustning. Det var en träningsform som 
ingen kände till just då, så de tänkte att starta ett ställa som kunde erbjuda den 
här typen av träning. De var en av två ställen i hela Sverige som erbjöd 
vibrationsträning, år 2003. Det är en skonsam och kvalitativ belastning på 
muskler, så folk med skavanker kommer och tränar. Det har bra effekt samtidigt 
som det är skonsamt, vilket gör det möjligt för människor med smärta eller 
andra orsaker kan belasta, utan att belasta ligament och leder. Med 
vibrationsträning behöver du inte kompromissa. Vi såg att det blev smalt med 
bara vibrationsträning och i takt med att kundernas fysik förbättrades 
utvecklades även utbudet på Munktell Träning & Hälsa med en gymdel. Det 
finns kunder än idag som började med vibrationsträning som är kvar och 
gymmar än idag, tretton år senare. Idag har det utvecklats ytterligare till 
friskvårdsgym som riktar sig till företag i samarbete med HR, Human 
Resources.  
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Det är många gym som de stora aktörerna ”stöper i samma form” och det är 
ingen idé att fortsätta i samma spår och konkurrera med dem, utan att hitta sin 
egen nisch.  

Målgrupp 

Hur ser er målgrupp ut? 
Vi är en strategisk friskvårdspartner så målgruppen är de som inte tränar. Det är 
där de stora hälsoeffekterna finns att hämta. Med fokus på välmående och ork 
att göra det man brinner för. Det viktiga är att träna, den bästa träningen är den 
som blir av. Vi vill utmana föreställningen om vad träning är. Det behöver inte 
vara långdragen träning samtidigt som bästa sändningstid på tv. Utan man kan 
väva in träningen i vardagen ändå. Man kanske inte sätter epiteten träning på 
det, utan det är kontinuiteten som är viktig. Vi förespråkar att tillgängligheten är 
det mest avgörande för att träning ska bli av. Det ska vara ändamålsenligt, jobba 
proaktivit med dina egna problemområden för det du gör till vardags. 
Exempelvis stärk de promblemområden som utsätts vid kontorsarbete. Det 
krävs inte mycket för att ta sig ur riskzonerna.  

Vad är åldern på er målgrupp? 
Den är väldigt blandad och bred. Från tretton till åttiosju år. På den egna 
anläggningen tar det olika skepnader olika tider på dygnet. Vi är ett ställe med 
en lugn träningsmiljö, det är allt ifrån oerfaren pensionär till tjugo-
tjugofemåringar som tränar jättemycket och tycker det är skönt att slippa 
kompromissa och trängas med andra på större gym. 

Förmiddagar är det ett mysigare häng för pensionärer och på kvällen är det de 
som arbetar under dagarna och då sjunker medelåldern. Den typiska kunden hos 
är väl föräldrarna till dem som tränar på ”inneställena”, så ca fyrtio till sextio år. 

Vi vill lyfta friskvården, den ska vara viktig. Så den primära målgruppen är de 
som inte tränar och den sekundära är de som redan tränar och förespråkar goda 
vanor inom hälsa.Vi vill nå de som inte använder sitt friskvårdsbidrag. 

Hälsa är det fundamentala i livet. Äta, träna & sova, sköter du det bra ger du dig 
själv möjlighet att få så mycket energi som möjligt att lägga på det du vill här i 
livet. 

Sammanfattningsvis är våra tre kärnvärden: enkelt, tryggt och lönsamt. Både ut 
medarbetarens perspektiv och HR:s perspektiv. Intern och externt. 
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Ändamålsenligt en fördel för kund: Man får träning som gör att man kommer 
till rätta med sin svagheter eller smärtproblematik. 

Vad är ert budskap på Munktell Träning & Hälsa? 
För många är vi det lilla gymmet. Min verklighet handlar om enkelt, tryggt och 
lönsamt. Strategisk friskvårdspartner till företag. Men kommer det in någon 
från gatan, alla är välkomna hit. En lugn träningsmiljö med personlig service. 
Kommer det in någon här, ska det vara lite som att komma hem till oss. Vi är 
inte så stora, problematiken med stora gym är att det tappar själen och den 
personliga nivån. Vi erbjuder själ. Vi vet vad folk heter och vi lär känna våra 
kunder. Vi möts i en lugn träningsmiljö, och vi vill signalera det utåt till våra 
kunder, därför funkar det inte med att stressa runt. Det är sällsynt att kunna ge 
kunderna tid, och det kan vi. Vi har en själ, för vi är inte så stora.  

Uppdraget 

Beskriv idén om mental hälsa? 
Goda vanor, må bra, komma till sin rätt och hitta sitt syfte. Det räcker inte med 
rutor på magen och att vara utsövd för att livet ska vara fantastiskt. Man måste 
må bra i själen också och det räcker inte med att jobba bara med de yttre 
attributen. Det ligger i linje med utvecklingen idag, det sker på ett individuellt 
plan men går också hand i hand med utveckling av individen. 
Kompetensutveckling. 

Det var ingen plan som startade 2003, det har fått växa fram av sig själv. Och 
det har vuxit fram lite ihop med ett personligt intresse. Jag brinner för 
utveckling och jag vill vara det jag gör. Jag vill komma till min rätt. Och 
någonstans hela tiden vara på väg. Utan att det ligger någon prestationsångest i 
det, utan av lust och intresse vill jag utvecklas. Personlig utveckling. Lära känns 
sig själv och jobba med sina svagheter. 

Tanken var att lokalerna skulle fungera som ett gemensamt utrymme att utföra 
olika aktiviteter på eller hur går tankarna där? 
Innergården är ju fantastisk. Möjligheten att kunna hålla i mer informella 
sammanhang med företag och bygga relationer på vore bra. Att kunna göra 
spontana saker. Att komma hit och bada och basta, en samlingspunkt. Ett 
mervärde för lilla företaget. Och jag vill gärna förknippas med något roligt 
inslag, att inte alla kundrelationer ska vara stela och formella, utan skapa en 
miljö som ger förutsättningarna för ett mjukare och lättare intryck. Mental hälsa 
kan väl vara att grilla med några affärskollegor också. Jag vill inte riktigt stänga 

�51



dörrarna till möjligheterna för sådana samkväm. Det handlar om att fylla dygnet 
med aktiviteter.  

Det påverkar ju självklart hyresnivåer och så också, men jag är inte den som 
säger ja eller nej till saker, utan det kan finnas ett sammanhang där jag kanske 
kan ge upp det helt. Om den som håller i driften av det gör det på ett sätt som 
känns proffesionellt. Jag är öppen för allt men allt beror på situationen och att 
ytan ska få komma till sin rätt.  

Det behöver inte vara konstigare än att man rullar in en grill. Ska man ha 
mindfulness får det ju inte bli intrycket att man håller det på en plats där man ”i 
vanliga knyter an över ett glas vin”. Utan tvärtom, här utförs professionella 
grejer på dagen. 

Det får inte bli ett hybridrum där det kan försiggå vad som helst. 

Vilka aktiviteter föreställer du dig på platsen? 
Yoga eller qigong. Fantastiskt också att kunna hålla sådana pass ute här på 
innergården. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 4 - Summering av återkoppling med Bilberg 
!
Datum: 04.05.2016 

Tid: 14.30 

Plats: Global living, Västerås 

Expert: Katarina Bilberg 

Formgivare: Annie Ingebo Andersson 

!
Formationen med yogamattor på det här viset är inte optimalt inom mindfulness 
eftersom det innebär att en del av deltagarna sitter med ryggen mot varandra 
vilket inte är bra när det samtalas/diskuteras med varandra. Ett obligatoriskt 
inslag i ett vanligt mindfulnesspass. Det bör alltid strävas efter att kunna sitta i 
en cirkel under dessa samtal. Under ett yogapass är det dock inga problem då 
detta är en vanlig formation inom yoga. 

Jag presenterade min idé om de justerbara 
ljusen från golvet som ska fungera som 
markeringar var redskapen ska stå och ligga. 
Bilberg tyckte det var en bra idé och tyckte 
även att ljusen skulle kunna förbli tända 
ibland, exempelvis om ljuset lyser i en 
cirkelformation så kan gruppen sätta sig i en 
cirkel strax bakom ljuset. Vissa deltagare har 
nämligen svårt för att blunda under passen 
och ljuset kan därför få funktionen att bli 
något att vila ögonen på för de deltagarna 
som gärna tittar under övningarna. 

Genom att kunna justera de olika formationerna även under passet, exempelvis 
då rummet i det här fallet är litet och begränsar möjligheten att ha yogamattor i 
en cirkel kan det uppstå situationer där deltagarna kan behöva ändra från 
meditationspallar i en cirkel till yogamattor i formationen ovan. Genom att 
kunna justera ljusformationerna med ett enkelt knapptryck för ledaren innebär 
det inte bara att deltagarna kan utföra förändringen i tystnad, utan det blir även 
tidseffektivt. 
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I frågan om speglar kan vara ett störande moment blev svaret att det kan vara 
besvärande för vissa deltagare. En spegelbild kan vara känslig både för sig själv 
och för andra och bidra till negativa och laddade känslor. Bilberg önskade i 
sådana fall att möjligheten att kunna dra för dessa speglar skulle finnas. Därmed 
uppmärksammades ytterligare ett behov, nämligen mer täckande gardiner i 
rummet, med möjlighet att kunna dra för och öppna upp. 

Bild: En processbild från Sketch Up som jag visade Bilberg under återkopplingen. 

!
Jag fick bra respons i mitt val att avgränsa mig från vanliga stolar och endast 
erbjuda meditationsstolar och meditationskuddar. Det är något av en lyx som 
Bilberg uttryckte det. Det kan dock vara bra att ha någon stol som reserv då 
vissa kunder kan ha skador eller funktionshinder som gör det svårt att sitta på 
redskap som meditationspall. 

I utmaningen att hitta en bra lösning för var en skrivtavla kan placeras i rummet 
kom vi fram till att oavsett var den slutgiltiga placeringen blir, så kommer 
ledaren av passet att välja en position i rummet med ryggen mot tavlan. 

I valet mellan välkomstmeddelandet eller ”föreläsningarna” som prioriteras 
högst väljer Bilberg föreläsningarna. Välkomstmeddelandet kan ersättas av små 
lappar som ligger på deltagarnas pallar istället. Meddelandet kan innehålla 
budskap eller dagens tema. Alternativt skulle hon också kunna tänka sig att 
börja passet med musik. 

I ett val mellan meditationspallar och meditationskuddar som har en stor likhet i 
sina funktioner kan kuddarna ha större variation i användningssättet, den blir 
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därför mer multifunktionell. Men meditationspallarna blir istället ett mer 
hygieniskt alternativ, vilket alltid är en viktig faktor att ta ställning till på platser 
där många olika människor vistas. 

Upphängningen av yogamattor bemöttes också med positiv respons då Bilberg 
anser att det är det mest hygieniska alternativet att förvara yogamattor. Att rulla 
ihop en yogamatta direkt efter användning kan innebär att fukt, smuts och 
bakterier finns kvar och inte luftas ordentligt. Att hänga upp dem som på bilden 
gör det lätt att torka av mattorna, och de får även luftas av sig själva. Bilberg 
har själv observerat att denna sortens upphängning verkar vara alltmer 
förekommande på gym, medan yogaföretag oftast har korgar med ihoprullade 
mattor. Anledningen till varför denna tydliga skillnad finns kan vara värd att 
undersöka. 

Jag berättade att meditationskuddarna antagligen kommer hängas upp på 
väggen istället för att staplas på golvet. Hon höll med, och påpekade även att en 
hopfällbar vagn skulle kunna vara en enkel lösning att få meditationskuddarna 
smidigt fram och tillbaka från förrådet till huvudrummet. Ledaren för ett 
mindfulnesspass och främst Bilberg själv förbereder alltid redskap och platser 
till sina deltagare innan de kommer. Det är en självklarhet som hon absolut inte 
kan kompromissa med. Annat är det däremot om det är ett yogapass eller 
liknande, då kan deltagare få hämta sina redskap själva. Men inte inför ett 
mindfulnesspass. 

Det är alltså olika rutiner för olika aktiviteter, vilket även innebär att jag måste 
formge för att både ledare och deltagare ska kunna förstå och hämta/lämna 
redskap i förrådet utan att förvirring eller oordning uppstår. Detta även när 
målgruppen tenderar att vara personer som aldrig deltagit eller varit på platsen 
tidigare.
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