
Användaren vi valde att inrikta oss på var studenter med 
stressrelaterade problem. För att ta reda på vad som orsakar 
stressen skickade vi ut en enkät på sociala medier och 
genomförde intervjuer. I svaren kunde vi tydligen se att många 
studenter upplevde stress i sin vardag. Vad mer var att stressen 
inte verkade vara påverkad av dålig sömn utan andra faktorer 
såsom arbetsbelastning, förväntningar, brist på rutin och 
aktiviteter vid sidan av studierna. 

Problemet med stressrelaterade problem är att de flesta 
lösningarna är systembaserade och vi hade bestämt oss för att 
göra en fysisk produkt vilket försvårade processen. Vi valde 
tre inriktningar utifrån datainsamlingen: avslappning, socialt 
umgänge och aktivering.

De koncept som kom fram ur den kreativa processen var en odlingsplats, 
där vi kombinerade avslappning med socialt umgänge och aktivering. 
Vid vidare efterforskningar visade sig dock att odlingsplatsen skulle 
vara tidskrävande för användarna och idén slopades då risken fanns att 
det skulle bli ytterligare ett stressmoment. Det koncept som togs fram 
utifrån det var en avslappnande sittplats för främst två personer. Över 
sittplatsen slingrar det växter som ska ge en lugnande effekt på användarna 
samtidigt som de får tid och rum för socialt umgänge. Olika former 
och infallsvinklar diskuterades innan en prototyp byggdes. Prototypen 
utvärderades utifrån användartester och de 7 design principerna. 

Tanken är att i framtiden expandera konceptet till ett fik/växthus och 
kanske även inkludera odlingsplatser för att ge konceptet en större 
inverkan på fler individer

NATURLIG AVSLAPPNING

Stress är en ständigt återkommande faktor för studenter. Finns det några 
samband eller avikelser i en students dagliga liv angående stress? Och 
finns det något man kan göra för att motverka det? Det är vad vi har tagit 
oss an i detta projekt att undersöka och ta fram en lösning. Lösningen vi 
tog fram utvärderades sedan efter de 7 design principerna.

Rättvis användning
- Identiskt användande för alla

Flexibel användning
- Utformningen av sittplatser tillåter 
 flera olika sitt möjligheter
- Produkten går att placera i olika miljöer 
 men avgränsad för inomhusbruk.
- Produkten tillåter användaren att gå 
 efter sin egen takt i användandet.

Simpel och Intuitiv 
- Produkten är enkel att använda och tar 
 användningav individens förväntningar 
 och intuitioner. 

Förnimbar Information
- Hinder såsom trappsteget och takbjälken 
 är markerat i kontrastfärger för info
 mera användaren om eventuellt hinder.

Storlek och Utrymme för användning
- Användarens kroppsliga storlek kan ha 
 en avgörande roll i användandet då 
 produkten är utformandet efter 50 
 percentilen. 
- Produkten tillåter olika sittställningar 
 och har åtkomliga grepp inom räckhåll. 

Tolerans och Misstag
- Kanter är rundade och slipade för att 
 undvika skaderisk.
- Varningsindikatorer finns för eventuella 
 hinder.

Låg fysisk användning
- Produkten kräver liten fysisk styrka 
 från användaren då större delen av 
 användandet är positionerat i viloläge.
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