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Abstract  

This thesis is about how a Project Studio can be designed so it communicates and 
support its purpose, and also support the assignments to be performed in the 
Studio. The study has been made in cooperation with NCC AB in Solna, Sweden. 
NCC often work in projects but their premises today does not support project 
working as well as they would wish it to, NCC is therefor in need of more Project 
Studios. NCC:s goal is to be able to work in a more Activity Based manner as a 
result of the environment better supporting this way of working.  

A Project Studio should function for different types of job assignments such as 
individual work, work in groups and bigger meetings. The Project Studio is a place 
for both meetings and working in projects. The intended space is currently an open-
plan.  

The study has a base founded on literature primarily relating to: zoning; the 
influence of space; teamwork and manner of working; a psychological perspective; 
and a Leesman review conducted at NCC. In the study the following methods have 
been performed: space analysis; analysis of the Leesman review at NCC; 
qualitative interviews and a workshop. The study results in a design proposal for a 
Project Studio. The space for the Project Studio would be transformed from an 
open-plan to an environment that more fully supports the different types of job 
assignments required at NCC.   
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Sammanfattning  

Detta examensarbete är en studie om hur en projektstudio kan utformas så att den 
kommunicerar och stödjer dess syfte, samt stödjer de arbetsuppgifter som 
genomförs. Arbetet har genomförts i samarbete med NCC AB i Solna. NCC arbetar 
mycket i projekt och dagens lokaler stödjer inte arbete i projekt så bra som de 
önskar, de är i behov av fler projektstudios. NCC har som mål att börja arbeta mer 
aktivitetsbaserat i och med att miljöerna stödjer deras arbetssätt.  

En projektstudio ska fungera för olika typer av arbetsuppgifter så som individuellt 
arbete, arbete i grupp och större möten. Projektstudion är en plats för både möte 
och projektarbete. I dagsläget är den planerade ytan för projektstudion ett öppet 
kontorslandskap.  

Studien baseras på litteratur om zonindelning, rummets påverkan, grupparbete och 
arbetssätt, psykologiskt perspektiv samt Leesmanundersökning på NCC. I studien 
har följande metoder genomförts: platsanalys, analys av Leesmanundersökning på 
NCC, kvalitativ intervju och workshop. Studien resulterar i att ett 
gestaltningsförslag skapas, i detta fall en projektstudio. Ytan för projektstudion har 
gått från att vara ett öppet kontorslandskap till att vara en miljö som stödjer olika 
typer av arbetsuppgifter.  

Nyckelord:  
Rumslig gestaltning, Informationsdesign, Aktivitetsbaserat arbetssätt, Kontor, 
Projektstudio, Zonindelning 
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Inledning  

Kontorsutformning har ständigt förändrats över tid, det är inget konstant 
(Toivanen, 2015:35). Under historien har de kontorstyper som finns idag kommit 
att urskiljas från varandra (Ibid.). Redan på 1970-talet diskuterades idén om 
aktiviteten i fokus på kontor, detta för att undvika störningar som finns i 
kontorslandskap (Toivanen, 2015:36). Under slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet började Skandinavien experimentera med idén om aktiviteten i fokus, 
detta under namnet flexkontor (Bodin Danielsson, 2014:102).  

Den nyaste kontorstypen innefattar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är ett öppet 
landskap som är zonbaserat utifrån huvudaktiviteten som genomförs på kontoret 
(Toivanen, 2015:36). Vanligtvis har de anställda ingen egen arbetsplats eftersom de 
har ett rörligt arbetssätt och arbetar ofta utanför kontoret från olika alternativa 
arbetsplatser (Ibid.). Kontoret blir därför en viktig mötesplats (Ibid.).  

För att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera är det en förutsättning att 
verksamheten arbetar med lite pappersmaterial (Toivanen, 2015:20). En avgörande 
faktor varför aktivitetsbaserat arbetssätt har fått ett stort genombrott är att idag 
finns det teknik som stödjer flexibelt arbete, som inte fanns när det flexibla 
kontoret introducerades (Bodin Danielsson, 2014:103). Tekniken har på många sätt 
ersatt pappersmaterial. För att ett kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt ska 
fungera krävs det att miljön, teknologin och hanteringen av systemen fungerar 
tillsammans (Becker, 2004:32)  

Bakgrund  
NCC är ett av de ledande byggbolagen i norra Europa (Om NCC, u.å.). NCC är 
verksam inom hela värdekedjan; de utvecklar och bygger bostäder, kommersiella 
fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt 
övrigt inom infrastruktur (Ibid.). 

NCC står inför ett miljöombyte på Stockholmsavdelningens kontor i Solna. 
Stockholmsavdelningen består av fyra olika entreprenadavdelningar; Hus Sthlm, 
Bostad Sthlm, Mark Sthlm och Anläggning Sthlm – samt dotterbolaget Hercules 
Grundläggning AB. NCC har som mål att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt då 
enbart cirka 37 % av skrivborden på kontoret används dagligen som det ser ut idag 
(Jogården, 2016). På NCC arbetar de anställda mycket i olika projekt och olika 
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gruppkonstellationer. NCC har ett behov av fler mötesrum, projektrum och 
projektstudio för olika typer av projekt. De genomför projekt inom bland annat 
anbud1, projektering2 och produktion3.  

Detta arbete fokuserar på att undersöka och utforma en projektstudio4 i en större 
storlek. En projektstudio i storlek större ska klara av en arbetsstyrka på cirka 20 
personer och ska stödja olika typer av arbetsuppgifter. Det finns planer om att 
några projektstudios ska placeras på våning fyra i huset. Det är även där jag 
kommer att undersöka utformningen av projektstudion, se Figur 1 för placeringen 
av projektstudion i NCC:s lokaler.  

NCC har en målbild gällande deras arbetssätt, vilket involverar tre delar: attrahera 
och behålla talangfulla personer, optimera användandet av resurser och kunna 
presentera för kunder och samarbetspartners. De har även tre principer för 
arbetssättet: nyskapande, sam-skapa (göra gemensamt) och stärka. 

NCC har som önskemål att rummen ska stödja och öka samarbete i 
projektgrupperna. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Anbudsprojekt: Förbereder, planerar, strukturerar och kalkylerar ett möjligt projekt, de har fått en 
förfrågan från en kund.	  
2	  Projektering: De har fått uppdraget och går djupare in på detaljer om hur projektet ska designas 
och produceras.	  
3	  Produktion: Projektet fullföljs till att produceras på planerad plats. 
4	  Projektstudio: En projektstudio innebär att en yta ska fungera som ett stängt rum där de arbetar 
tillsammans i projekt. Inom projektstudion kan det finnas flera olika typer av zoner eller rum som 
stödjer olika aktiviteter.	  

Figur  1,  Urklipp  av  byggnaden  där  NCC  har  sin  verksamhet.  Det  som  visas  är  våning  4  i  huset,  blå  
markering  är  den  yta  som  är  planerad  för  projektstudion.    
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Problembeskrivning  
Så som kontoret ser ut idag på NCC i Solna stödjer inte kontorsmiljön arbete i 
projekt så bra som de önskar (Jogården, 2016). Ytan som är planerad att utformas 
till en projektstudio är i dagsläget ett öppet kontorslandskap. På kontoret finns det 
ett begränsat antal mötesrum i jämförelse med hur många projekt som genomförs 
på kontoret, vilket gör det problematiskt för projekten att fungera effektivt. 

På NCC finns redan ett rum som de kallar projektstudio, men detta rum innehåller 
enbart sju arbetsplatser och upplevs idag som ett mötesrum, inte ett rum där olika 
arbetsuppgifter kan genomföras (Tjärnhammar Alm, 2016). Rummet 
kommunicerar inte att det är en plats för både projektarbete och möte, vilket den 
nya projektstudion bör kommunicera.  

Syfte  
Syftet med examensarbetet är att skapa ett gestaltningsförslag, med stöd i teorier 
och metoder, för att undersöka hur en projektstudio kan utformas så att rummet 
kommunicerar både projektarbete och möte samt stödjer de arbetsuppgifter som 
genomförs. Detta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt på Stockholmsavdelningen 
på NCC:s kontor i Solna. 

Forskningsfråga  
Hur kan rumsliga element5 tillsammans med teorier inom psykologi och 
projektarbete stödja utformningen för en projektstudio som ska kommunicera 
rummets syfte samt stödja både projektarbete och möte? 

Avgränsningar  
På grund av omfattningen på kontoret och arbetsstyrkan så kommer arbetet 
avgränsas till att undersöka en projektstudio på NCC. Arbetet kommer fokusera på 
det fysiska rummet och användarna, samt teorier kring detta. De olika faktorer som 
kan påverka det aktivitetsbaserade arbetssättet, såsom service och teknik, kommer 
inte ligga i fokus.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Rumsliga element: Är olika element som tillsammans är med och bildar en rumslighet. I detta 
arbete är rumsliga element inredning på kontor så som: kontorsmöbler, ljudabsorbenter samt olika 
rumsavdelningar.	  
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Arbetets fokus kommer ligga på den rumsliga utformningen, inte i specifika 
möbelval från leverantörer i gestaltningsförslaget. Möblerna kommer enbart 
fungera som exempel på hur man kan placera dem, samt utifrån möbelns funktion 
och form.  

Sekretess kommer främst användas i arbetet, genom metoder och samarbetet med 
NCC. Sekretess inom projektarbete ligger inte som fokus i arbetet. 

Ljud kommer inte ligga i fokus eftersom det inte var möjligt att testa ljudnivån i 
miljön på grund av att examensarbetet skulle bli för omfattande. Men det har tagits 
hänsyn till ljudabsorbenter och placeringar av arbetsplatser för att stödja minskad 
ljudnivå.  

Målgrupp  
Målgruppen i undersökningen kommer att vara de anställda som arbetar på 
kontoret. Eftersom projektstudion kan komma att användas av olika avdelningar på 
företaget har målgruppen inte avgränsats till en specifik avdelning eller 
arbetsgrupp.  
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Teori  och  litteratur  

I denna del av rapporten kommer relevanta teorier tas upp som har betydelse för 
utformningen av gestaltningsförslaget. Det involverar teorier om zonindelning, 
rummets påverkan, grupparbete och arbetssätt, psykologiskt perspektiv samt 
Leesmanundersökning på NCC. 

Zonindelning  
En aktivitetsbaserad miljö delas in i zoner utifrån verksamhetens huvudaktivitet 
(Toivanen, 2015:20). För att kontoret ska fungera för olika arbetsuppgifter finns 
det ett flertal olika typer av zoner och ytor (Ibid.). Det kan innefatta zoner för 
individuellt arbete, arbete i grupp eller en zon för koncentrerat arbete (Ibid.). 
Eftersom NCC har som mål att införa aktivitetsbaserat arbetssätt på kontoret blir 
det även viktigt att projektstudion är uppdelad i olika zoner som resterande kontor. 

Zoner kan delas in i rum med bland annat hjälp av husets arkitektur, ljusinsläpp 
som kan påverka placering av aktiviteter, samt med internt fokus inom byggnaden 
som kan påverka utformningen av rummet (Ching & Binggeli, 2012:65). 

Ett alternativ för zonindelning är att göra funktionella indelningar, där en specifik 
arbetsuppgift ska genomföras (Becker, 2004:29). Auditiv avskildhet fås genom att 
arbetsgruppen gemensamt kommit överens om att i den tysta zonen får ingen 
kommunikation ske (Ibid.). I en öppen teamorienterad miljö kan en ordentlig 
zonindelning hjälpa till att dämpa oönskade ljud från andra konversationer (Becker, 
2004:27). Med zonindelningarna krävs det tillit och respekt inom gruppen för att 
det ska fungera.  

Det är inte ovanligt att discipliner blandas i mindre kluster, vilket är både positivt 
och negativ menar Becker (2004:29). Samtidigt som de olika disciplinerna kan lära 
av varandra, samt öka interaktion och kommunikation mellan disciplinerna, så kan 
discipliner arbeta på olika sätt och använda olika arbetsmetoder (Ibid.). Det är bra 
för olika discipliner att arbeta tillsammans, men det är även av stor vikt att de får 
arbeta med personer inom samma disciplin (Ibid.). 

 



	  
6  

Rummets  påverkan  
Funktion är det mest fundamentala i design (Ching & Binggeli, 2012:58). Design 
ska verka för att förbättra funktionen i interiöra miljöer samt underlätta, göra det 
mer praktiskt och öka njutning för de uppgifter och aktiviteter som genomförs i 
rummet (Ibid.). Eftersom dagens lokaler på NCC inte uppfyller deras behov av 
projektmiljöer blir det viktigt att förbättra funktion och underlätta för de aktiviteter 
som skall genomföras i projektstudion. 

En byggnads arkitektoniska struktur kan ge ledtrådar om hur det interiöra kan 
komma att bäst utnyttjas (Ching & Binggeli, 2012:64). Ingångarna till en yta kan 
definiera ett rörelsemönster som delar upp ytan till olika zoner, vissa zoner kan 
vara mer lättillgängliga än andra (Ibid.). Vissa ytor kan vara större så att de 
fungerar för en gruppaktivitet medan andra ytor är mindre och passar till 
individuellt arbete (Ibid.). Inom ett rum kan fokus ligga på exempelvis fönster eller 
andra element som tar stor uppmärksamhet i rummet (Ibid.). 

Rummets placering är även av betydelse. Rum i söderläge och rum i norrläge 
upplevs inte lika trots att de kan vara målade på samma sätt (Hårleman, 2006:165). 
Färg förändras med belysningen, vilket även upplevelsen av rummet som helhet 
gör (Ibid.). Ett rum i norrläge får naturligt ljus från himlen och ljusreflektioner från 
marken, samt från bebyggelse i närheten (Ibid.:167). Ett rum i söderläge får samma 
ljus som i norrläge, samt direkt solljus (Ibid.). 

Att använda det fysiska rummet som ett kommunikationsmedel är att det förmedlar 
och förstärker organisatoriska budskap utan ansträngning med dess fysiska närvaro 
(Becker, 2004:111). Precis som andra former av icke-verbalkommunikation ges 
budskapet oftast större trovärdighet eftersom det är ett indirekt budskap från dess 
sändare (Ibid.). Precis som en bra talare kan använda sitt kroppsspråk och använda 
sig av olika tonlägen på rösten, kan organisationer lära sig att mer effektivt 
använda den fysiska miljön som ett kommunikationsmedel (Ibid.).  

Grupparbete  och  arbetssätt  
På NCC arbetar de i olika grupper och konstellationer, därav är det viktigt att förstå 
hur de arbetar samt hur grupparbete och arbetssätt kan stödjas. Små 
teamorienterade kluster skapar en helt annan socialdynamik, en mindre social 
scensättning kan höja arbetsprocesser (Becker, 2004:26). I ett rum med upp till 
cirka femtio personer så lär sig de anställda snabbt vilka deras kollegor är, mer än 
bara deras kunskap inom teknik och deras allmänna kunskap (Ibid.). De lär sig 
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styrkor och svagheter, arbetssätt samt hur mycket de kan lita på varandra. Vikten 
av skalan på ett rum ska inte överskattas, med lite fantasi kan en större yta 
omformas till mindre rum och öka effektivitet (Ibid.).  

Värdet av ett kunskapsnätverk är klar om individuell produktivitet och teamets 
effektivitet är varsin sida av ett mynt (Becker, 2004:26). Ett team är beroende av 
individuellt arbete och av ett fritt flöde av information (Ibid.). Arbete i grupp 
kräver att deltagarna delar idéer, expertkunskap och specifika tekniker, dela med 
sig av läglig feedback, utvecklande enighet gällande mål och syfte, identifiera bästa 
praxis och se till att alla lär sig det snabbt, samt hjälpa andra att lösa problem 
(Ibid.). Allt detta utgår ifrån att alla lär känna varandra tillräckligt väl föra att lita 
på deras omdöme, deras diskretion, deras ärlighet, deras expertis (Ibid.). Små 
grupper som arbetar tätt tillsammans gör detta möjligt (Ibid:27). 

Psykologiskt  perspektiv    
När människor på något sätt är involverade i design kan olika psykologiska 
perspektiv ge ökad förståelse för hur designen kan utformas samt understödja olika 
designval. Målet med informationsdesign är att utforma en artefakt så att frågor 
besvaras snabbt och korrekt för varje kognitiv uppgift som designen har som syfte 
att stödja (Ware, 2008:14). 

Att utforma något kan vara komplext (Ware, 2008:33). Att få en sak att sticka ut ur 
mängden är ett mindre bekymmer, att få flera saker att vara lätta att hitta är mer 
komplext (Ibid.). Det som kan underlätta att göra flera saker att sticka ut är att 
använda olika kanaler (Ibid.). Hjärnan fungerar på så sätt att den kategoriserar olika 
former, färg och rörelser – vilket gör att vi ser och uppfattar dessa som olika 
(Ibid.). Detta gör de olika informationerna lättare att hitta (Ibid.). 

Med våra ögon kan vi välja att titta bort för att undvika att se oönskade saker, det 
kan vi inte med våra öron (Groome, 2010:81). Är miljön bullrig kan människan 
inte undvika alla ljud som hörs samtidigt (Ibid.). För att lösa detta problem kan 
grupperingsprinciper appliceras, dessa liknar gestaltlagarna vid visuella intryck 
(Ibid). Grupperingsprinciperna kan hjälpa att styra den auditiva uppmärksamhet så 
att människan kan särskilja buller och signaler, men även att sortera bort irrelevanta 
ljud (Ibid.). Enligt Groome (2010:81) är dessa: 

•   Lokalisation: Ljud som kommer från en specifik källa, antingen från en fast 
position eller något som förflyttas. 
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•   Klangfärg:  Ljud som låter liknande och har samma klangfärg är grupperade 
tillsammans, kommer ofta från samma källa. 

•   Frekvens:  Ljud med liknande frekvens, kommer ofta från samma källa. 

•   Närhet i tid: Ljud som uppstår i snabb följd, kommer ofta från samma källa. 

 

Miljöpsykologi berör relationen mellan miljö och människans påverkan, kognition 
och beteende (De Young, 2013:17). Miljöpsykologi utgår från kognitiv psykologi; 
uppfattningen av en miljö är egentligen mönster av information och människan 
fungerar på så sätt att de processar information (Ibid.:19). Människor behöver både 
förstå de mönster som de redan känner till, samt öka kunskapen från nya mönster 
genom att utforska och lära från dem (Ibid.)  

Leesmanundersökning  på  NCC  
Leesman index mäter effektivitet på företags arbetsplatser och har idag den största 
basen med insamlad data kring arbetsplatsers effektivitet (About us, u.å.). Leesman 
index mäter hur väl ett kontor fungerar avseende (NCC Leesmanundersökning, 
2014): 

•   Aktiviteter Vilka aktiviteter som genomförs och hur de stöds 
•   Designens påverkan Arbetarnas känsla av produktivitet, stolthet och njutning 
•   Utrustning Fysiska föremål som stödjer aktiviteterna 
•   Service  Tjänster som gör att arbetsplatsen fungerar 

NCC genomförde Leesmanundersökning i början av 2014 (NCC 
Leesmanundersökning, 2014). Resultatet från undersökningen är svarande från 
Stockholmsavdelningarna samt Hercules på kontoret i Solna. En analys och 
bearbetning av material av undersökningen har genomförts, hur detta genomförts 
kan ses under avsnittet Metod. Den information som bearbetats, analyserats och 
sedan sammanställts presenteras i avsnittet Resultat. 

Källkritik  
Litteraturen som används i arbetet är valt med omsorg, samt har dess trovärdighet 
och relevans värderats. Majoriteten av litteraturen är från 2008 och nyare, med 
undantag för boken Offices at Work (Becker, 2004). Trots att kontor och arbetssätt 
har förändrats sedan 2004 anser jag att bokens innehåll är relevant. Boken tar upp 
hur rummet kan användas som kommunikationsmedel, vilket stämmer väl in på 
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vad utbildningen Rumslig gestaltning – Informationsdesign lär ut. Författaren är 
professor inom facilitetsplanering, förvaltning, relationen mellan människa och 
miljö, samt professur inom avdelningen för design och miljöanalys på Cornell 
Universitet. Han är chef för Internationella arbetsplatsstudier på Cornell och är 
även ordförande för IDEOworks LLC. 

Rapporten NCC Leesmanundersökning (2014) är högst relevant för detta arbete. 
Materialet är internt, ej publicerad, information från NCC. Undersökningen 
genomfördes med de anställda på kontoret och frågor ställdes som är relevanta för 
kontorets effektivitet. Undersökningen inkluderar information om aktiviteter som 
genomförs på kontoret, hur kontorets utformning påverkar de anställdas 
produktivitet, njutning och stolthet, olika verktyg som stödjer deras arbete, samt 
hur tjänster på kontoret fungerar. Informationen är specifik för just NCC:s 
arbetsplats och blir högst relevant för undersökningen av projektstudion på NCC.    
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Metod  

I undersökningen har ett flertal olika metoder genomförts för att kunna förstå 
brister och fördelar i problemet och platsen, samt få en bättre förståelse för hur 
målgruppen arbetar. De metoder som genomförts är platsanalys, analys av 
Leesmanundersökning på NCC, kvalitativ intervju och workshop. Dessa metoder 
presenteras nedan. 

Platsanalys  
Platsanalysen har genomförts utifrån Ching & Binggeli’s (2012:58-62) checklistor 
för schemaläggning som grundas i att användarna och ytan ska undersökas, för att 
förstå funktioner och syfte med en interiör plats. Genom dessa checklistor stöds 
arbetet i att analysera och definiera krav i rummet samt användares behov 
(Ibid.:58). 

Platsanalysen har genomförts på plan fyra på NCC:s kontor i Solna. Utifrån Ching 
& Binggeli’s (2012:60) checklistor gällande rumslig analys har ett urval av punkter 
undersökts:  

Steg 1: Dokumentera 

•   Fotografera rummet •   Mät rummet 
 

Steg 2: Analysera rummet 

•   Vägg-, golv- och takmaterial 
•   Form, skala och proportioner 
•   Dörrar, knutpunkter och föreslagna 

vägar 
•   Fönster, ljus, utsikt och ventilation 

•   Speciella arkitektoniska detaljer 
•   Placering av rör, elektricitet och 

liknande 
•   Möjliga förbättringar i arkitekturen 

Platsanalysen genomfördes 2016.05.27 och det första som gjordes på plats var 
fotografering av rummet och olika arkitektoniska detaljer. Samt måttades utvalda 
delar i rummet och markerades på planritningen, som NCC gav mig vid första 
mötet. Sedan gick listan för rumsanalys igenom och dokumenterades på 
planritningen.  
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Analys  av  Leesmanundersökning  på  NCC  
Som tidigare nämnt under Teori och litteratur har en analys och bearbetning av 
materialet från Leesmanundersökningen på NCC genomförts. Information som inte 
varit relevant för utformningen för projektstudion har sållats bort. Information som 
varit av relevans för undersökningen och gestaltningsförslaget har sammanställts.  

Analysen genomfördes under en längre period av arbetet och började med en 
genomläsning av Leesmanundersökningen. Resultatet av Leesmanundersökningen 
består av olika diagram, procentdelarna har tagits ut från relevant data för arbetet 
och resultatet har sammanställts till text.   

Kvalitativ  intervju  
Kvalitativ intervju gör det möjligt att gå in på djupet och få mycket information 
under genomförandet (Holme & Solvang, 1997:78). Kvalitativ intervju bidrar även 
till att få fram unik information, komma nära verkligheten och kan ge en bra 
helhetsbild av problemet (Ibid.:78-79).  En kvalitativ intervju kan vara 
ostrukturerad och osystematisk, vilket innebär att det inte är några fasta frågor eller 
svarsalternativ (Ibid:78). En kvalitativ intervju är följsam och eftersträvar variation 
hos de som intervjuas (Ibid.).  

Intervjupersonen styr utvecklingen av samtalet, den som intervjuar ger enbart 
tematiska ramar som intervjupersonen får röra sig inom under intervjun (Holme & 
Solvang, 1997:99). Kvalitativ intervju liknar ett vardagligt samtal, den som 
intervjuar styr personen som intervjuas i minsta möjliga mån (Ibid.:99). Det är 
viktigt hur frågor ställs under en intervju, ställs slutna frågor som kan besvaras med 
ett ja eller nej kan det medföra att intervjupersonen berättar mindre (Häger, 
2007:56). Istället bör öppna frågor som börjar med vad, hur, varför ställas; dessa 
ställer krav på att intervjupersonen utvecklar och förklarar (Ibid.:56-57). 
Påståendefrågor bör undvikas precis som slutna frågor, eftersom de kan upplevas 
som ledande och intervjupersonen bjuds inte in till att göra en egen tolkning och ge 
ett eget svar (Ibid.:63). 

Vilka som intervjuas kan vara avgörande för undersökningen som genomförs 
(Holme & Solvang, 1997:101). Enligt Holme & Solvang (1997:104) finns det två 
olika typer av intervjupersoner, informanter och respondenter. Respondenter är 
delaktiga i det problem som undersöks, medan informanten informerar om 
problemet och som har kunskap om situationen (Ibid.). I undersökningen har en 
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respondentintervju genomförts, samt tre informantintervjuer; varav en av 
informantintervjuerna genomfördes via telefon. 

Deltagarna fick läsa igenom samtyckesformulär och skriva under i början av 
intervjun, läs mer om formuläret i avsnittet Etik och metodkritik nedan. Alla 
intervjuer spelades in med samtycke av deltagarna, mindre anteckningar fördes 
under intervjuerna sedan skrevs intervjuerna ned utifrån inspelningarna, inte 
transkriberat. Jag som intervjuare lät intervjupersonerna prata väldigt fritt inom en 
tematisk ram kring projektarbete, med ett fåtal förberedda frågor för att inte 
intervjun skulle byta riktning till något utanför temat.  

Workshop  
En workshop är ett kreativt möte där användare samlas för att utforska ett visst 
område (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015:89). Syftet med en workshop 
kan vara att utforska ett nuvarande problem, önskvärd framtid eller potentiella 
lösningar inom ett tema (Ibid.). Rekommenderad tid för genomförande av en 
workshop är ca 3-6 timmar och brukar innehålla 5-25 personer (Ibid.). 

Tidigt i designprocessen kan enkla skisser eller modeller användas som en del av 
att prototypa (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015:155). Detta kan göras 
med användare, antingen själva eller med stöd av designern, genom att genomföra 
enkla skisser för att visualisera möjliga lösningar (Ibid.). Syftet med att prototypa 
är att förstå problemet bättre, undersöka olika lösningar, undersöka olika 
gestaltningsmöjligheter och att testa funktionalitet i gestaltningen (Ibid.). 

Workshopen genomfördes 2016.06.22 med ett urval av möjliga användare av 
projektstudion på NCC. Workshopen hölls tillsammans med min samarbetspartner 
och det var sju personer som deltog. Dessa sju personer delades in i två grupper för 
att alla skulle delta mer aktivt på workshopen på grund av längden, workshopen 
pågick i cirka två timmar. 

Fokus i workshopen var att deltagarna skulle experimentera och diskutera hur de 
arbetar i projekt, samt vad de kan tänkas behöva för verktyg och möblemang för att 
kunna arbeta effektivt i olika projekt. Workshopen började med ett scenario, som vi 
sedan introducerade nya delar till allt eftersom tiden gick.   

Materialet som fanns tillgängligt för workshopen var en lättare planritning med två 
väggar för att deltagarna inte skulle bli för låsta vid en viss form på rummet. Det 
fanns även ett urval av olika möbler, från individuellt arbete till större möte för 16 
personer.  
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Etik  och  metodkritik  
Det grundläggande gällande etik är att ha respekt för individen, både den psykiska 
och fysiska integriteten bör skyddas (Holme & Solvang, 1997:32). Det kan även 
gälla tystnadsplikt i vissa fall, då får ingen utanför undersökningen få reda på vilka 
individer som är delaktig i undersökningen (Ibid.).  

Vid intervjuerna fick deltagarna skriva under ett samtyckesformulär, se Bilaga 1, 
där syftet med examensarbetet och vilken sekretess som gäller för arbete är 
beskrivet. I formuläret står det även beskrivet om att de deltagande kan när som 
helst avbryta intervjun.  

Vid workshopen valde jag att hålla deltagarna anonyma, eftersom det ansågs inte 
relevant att nämna någon vid namn eller vilken avdelning de jobbar vid. Det 
gemensamma resultatet som grupperna arbetade fram kan inte spåra någon av 
individerna till vilka de kan vara. Som tidigare nämnt varade workshopen i cirka 
två timmar, vilket är kortare tid än rekommenderat av Wikberg Nilsson, Ericsson & 
Törlind (2015:89). Detta var något som både jag och Jogården visste om när 
workshopen bokades, vilket gjorde att vi planerade workshopen väl för att få ut så 
mycket som möjligt av den tiden vi hade.  

Ett särskilt samtyckesformulär skrevs även för själva samarbetet med NCC, se 
Bilaga 2. Där jag och samarbetspartnern för arbetet samråder om vilken 
information som får användas i arbetet, då vissa dokument som skickats från 
samarbetspartnern är sekretessbelagda. Ett sekretessavtal skrevs även under från 
NCC:s sida, att konfidentiell information som jag fått ta del av inte får spridas 
vidare till andra parter. 

NCC har genomfört en stor Leesmanundersökning på hela Stockholmsavdelningen, 
vilken jag fått ta del av. Undersökningen är bred men går inte in på djupet, vilket 
gjorde att jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att få en större 
helhetsbild av NCC:s arbetssätt och hur de arbetar i projekt, samt undersöka själva 
projektstudion – som inte Leesman-undersökningen tar upp.  

Det som också hade kunna ge större förståelse för konceptet projektstudio hade 
varit om en platsanalys även gjorts i den nuvarande studion. Men på grund av att 
den inte funnits tillgänglig och personer funnits i rummet har denna plats valts bort 
ur platsanalysen.   
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Resultat  

I denna del av arbetet presenteras resultatet från de metoder som genomförts, 
inklusive en analys av Leesmanundersökning på NCC. Det är den mest relevanta 
informationen för arbetet som presenteras i resultatet.  

Platsanalys  
I dagsläget är den planerade ytan för projektstudion ett öppet kontorslandskap. Det 
finns idag arbetsplatser för 14 personer på den planerade ytan. Skrivborden är 
väldigt breda och djupa och runt arbetsplatserna finns mycket förvaring för papper, 
pärmar och annat material.  

Figur  2,  vy  över  arbetsplatser.  En  del  av  gångpassagen  kan  ses.  
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Det finns ett flöde på platsen, en gångpassage så 
att de som arbetar kan röra sig runt hela 
arbetsplatsen, i Figur 2 och 3 kan en del av 
gångpassagen ses. På platsen i dagsläget hänger 
det lysrörsarmaturer i taket ovanför 
arbetsplatserna, medan runda inmonterade  
armaturer finns längs flödet, se Figur 3. Taket är i 
vitmålad betong och ovanför arbetsplatserna är det 
nedsänkta ljudabsorbenter. I taket längs flödet 
finns även ljudabsorbenter. Takhöjden i miljön 
varierar, längs flödet är taket lägre än normal 
takhöjd, cirka 230 cm högt. Vid arbetsytorna är 
taket ca 40-50 cm högre, upp till betongtaket 
ovanför ljudabsorbenterna.  

Väggar är även av vitmålad betong, förutom två av väggarna där ljudabsorbenter är 
monterade, se Figur 4. Golvet består av plastmattor med mönster av marmor. På 
arbetsytorna är mattan gul/vit och längs flödet är mattan grön. Längs flödet är 
tygmattor placerade. Två pelare finns placerade i rummet, om dessa är bärande är 
oklart. Dessa pelare fungerar som ett internt fokus i rummet. 

Existerande eluttag finns placerade 
under fönster runt hela rummet. Det 
finns även en extern pelare med uttag 
till arbetsplatserna i mitten av flödet.  

Alla fönster har inbygga persienner, 
vilket ger möjlighet att stänga ute 
naturligt ljus. Ytan ligger i norrläge 
och får inte in direkt solljus. 

Det finns ingen nödutgång att ta 
hänsyn till på ytan. Skyltar sitter i 
korridorerna i närheten av ytan, 
samma gäller för brandsläckare.  

 

 

Figur  3,  flödet  i  rummet,  samt  
armaturer.  

Figur  4,  vy  mot  ljudabsorbenter  på  vägg  samt            
arbetsplatser  i  mitten  av  gångpassagen.    
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Analys  av  Leesmanundersökning  på  NCC  
Resultatet från undersökningen är svarande från Stockholmsavdelningarna samt 
Hercules på kontoret i Solna. Totalt 85 personer svarade på undersökningen och 
det är cirka 140 personer som arbetar på Stockholmsavdelningarna samt Hercules 
(NCC Leesmanundersökning, 2014). Se Bilaga 3 för mer information gällande data 
från Leesmanundersökningen. 

Under en typisk arbetsvecka svarade respondenterna att cirka 78 % av tiden 
spenderas primärt på kontoret, 11 % på en byggarbetsplats, 5 % på andra kontor, 3 
% spenderas hemma och 2 % av tiden är arbete då de reser (NCC 
Leesmanundersökning, 2014). 47 % av respondenterna använder dubbla skärmar 
idag, 34 % använder enbart en skärm och 19 % skulle vilja använda dubbla 
skärmar vid arbete (Ibid.). 

Aktiviteter som ansågs viktiga på arbetsplatsen enligt de svarande på 
undersökningen var bland annat (NCC Leesmanundersökning, 2014): 

•   Individuellt arbete vid skrivbord 

•   Planerade möten 

•   Informella/oplanerade möten 

•   Samarbete vid kreativt arbete 

•   Tänka/Kreativt tänkande 

•   Samarbete vid fokuserat arbete 

•   Konfidentiella samtal om affärer 

•   Större gruppmöten 

•   Individuella rutinarbeten 

•   Använda tekniska/speciella verktyg eller material 

Verktyg som anses viktiga på en effektiv arbetsplats enligt de svarande är bland 
annat (NCC Leesmanundersökning, 2014): 

•   Skrivbord 

•   Små mötesrum 

•   Stora mötesrum 

•   Tysta rum för individuellt/pararbete 

•   Tillgänglighet till kollegor 
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•   Generell dekoration 

•   Informella arbetsplatser/pausplats 

77 % av de svarande på undersökningen ansåg att designen på kontoret är viktigt, 
men det är inte en plats som de är stolta att ta med besökare till – endast 28 % 
svarade att de är stolta att ta besökare till kontoret (NCC Leesmanundersökning, 
2014). 45 % av de svarande kan inte arbeta produktivt på kontoret på grund av dess 
design (Ibid.). 

Kvalitativ  intervju  
Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes i undersökningen. En av intervjuerna var 
en respondent, resterande tre intervjuer var informantintervjuer. Resultatet från 
varje intervju presenteras kortfattat nedan. 

Respondentintervju  med  Lars  Othberg,  2016.06.15  
Lars Othberg är specialistchef/kalkylchef inom ekonomi, på avdelningen 
Anläggning Sthlm på NCC Infrastructure i Solna. Lars jobbar främst med 
anbudsprojekt och arbetar i olika grupper som kan innehålla anbudsingenjörer, 
entreprenadingenjörer och VDC6-specialister. Lars har varit med i ett par projekt 
som kalkylledare där han samordnat och strukturerat deras kalkyl. 

Idag har de brist på projektrum som de kan använda under en längre tid på NCC, så 
de har hyrt en lokal i närheten. Där får de plats för 20-25 personer och det är två 
projekt som drivs i lokalen. I större anbud sitter de i en större lokal och kan vara 
cirka 10-12 personer som sitter permanent i lokalen. Emellanåt kommer det in 
personer som enbart jobbar vissa dagar i projektet, totalt kan det vara upp mot 50 
personer involverade i ett projekt. Projektgrupperna delar på rummet, så att 
exempelvis en grupp är på plats i början av veckan och den andra gruppen har 
rummet i slutet av veckan. Rummen som används idag fungerar som en tillfällig 
lösning, men är inte optimalt för projektarbete. 

Anbudsprojekt arbetar projektgruppen med i fyra till sex månader, medan 
produktionen jobbar de med i cirka fem år. De brukar ha ett stormöte en gång i 
veckan som brukar vara cirka två timmar. Men det beror även på vad som 
avhandlas på mötet, diskuterar de tidsplanen behöver alla vara på plats och vara 
delaktiga. Mötena kan även vara enbart avstämningar där de diskuterar hur alla 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  VDC: Virtual Design and Construction (Virtuell design och konstruktion).	  
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ligger till, hur långt de kommit och så vidare. Vid stormöte är det ofta en person 
som visar något sedan är det diskussion kring det som visas. Stormötet fungerar 
mest som en informationsöverföring, blir det för många personer på ett möte så blir 
det inte så mycket diskussioner. Men pratar de exempelvis framdriften av en 
specifik produkt inom projektet, är det oftast bara de som är involverade i den 
produkten som är med på mötet. 

Utöver stormöten är det många mindre möten under veckan. Projektgruppen sätter 
även upp förutsättningarna för projektet på väggarna, då de ofta står och diskuterar 
kring dessa. De jobbar individuellt och då går vissa hem och arbetar. De har 
informella möten nästan hela tiden då de sitter tillsammans och arbetar. När det är 
mindre grupper som har möte kan de diskutera mer specifika saker. Det blir många 
mindre grupper som jobbar för sig i projekt. Men det kan även vara mellanstora 
möten där fler behöver delta för att alla ska få samma information. 

I det fysiska rummet behöver de en stor skärm eller projektor. Det ska även finnas 
möjlighet att skriva och rita på väggarna, samt kunna sätta upp olika material så 
som ritningar, tidsplaner och APD-planer7. De kan inte ta upp och ner materialet 
varje dag, det är tidsslöseri och ineffektivt, de ska kunna lämna material och 
komma tillbaka dagen efter och fortsätta. På kontoret skriver de ut en del material 
för att kunna kladda på. Othberg vet om att det finns digitala hjälpmedel för att 
skriva och kladda, men det är inget som de har på NCC idag. Material behöver 
även vara synligt och det ska finnas kvar under hela projektet, materialet behöver 
vara tillgängligt för alla. Vid diskussioner kan det vara mindre rum där de också 
har möjlighet att rita och så vidare. Det ska inte vara ett rum som är utformat som 
ett öppet kontorslandskap, de behöver ett större rum och ett antal mindre rum där 
de kan gå in och stänga dörren efter sig. Othberg anser att de mindre rummen bör 
vara stängda, annars sprids ljudet för mycket ut i omkringliggande miljö och blir 
störande för de som arbetar.  

NCC har haft öppet kontorslandskap sedan 2005 och de har sett både för- och 
nackdelar med det. De har bland annat sett behovet av projektrummen, idag har de 
enbart en projektstudio. I den projektstudion de har idag finns det whiteboards som 
går att skicka upp i taket och ner i golvet, då kan de dölja viss information när de 
tar in nya konsulter och leverantörer. De behöver ett större rum där de kan känna 
att de kan sitta en hel dag och arbeta, inte rena mötesrum.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  APD-planer: Arbetsplatsdisposition, en översiktskarta över hela arbetsplatsen. 	  
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Othberg förordar om att de ska arbeta tillsammans, att överföra information till 
varandra och att lära av varandra. Alla har olika kunskap och då kan de som är nya 
på kontoret ha närhet till någon att fråga.  

Idag arbetar de inte lika mycket med ritningar utskrivet, utan nu jobbar de mer i 
VDC-miljöer. Men det är fortfarandra en del som arbetar med utskrivna A1-
ritningar, då skulle de kunna ha ett gemensamt diskussionsbord och ha ritningen 
där eller att de sätter upp en gemensam på väggen som de kan diskutera runt. Om 
de gemensamma väggarna och borden finns i närheten kommer mindre skrivbord 
fungera. 

Informantintervju  med  Annelie  Nordmark,  2016.06.15  
Annelie Nordmark är avdelningsassistent/sekreterare på avdelningen Hus Sthlm 
och Bostad Sthlm på NCC Building i Solna. Nordmark brukar arbeta med 
serviceärenden i projekt, hon burkar även hålla ihop och samordna i projekt, hon 
håller sällan i huvudfrågorna. Nordmark har främst jobbat ute på byggena i 
produktionen.  

I den projektstudio som de har i huset så är tanken att alla som har något med 
bygget att göra ska sitta och arbeta en dag. Dels så ska de ha rent möte under tiden, 
men även att de sitter och arbetar i samma rum och miljö. Ute på byggarbetsplatser 
brukar de ha tillgång till ett konferensrum som de använder till allt möjligt, 
Nordmark saknar sådana rum på kontoret. Nordmark anser även att de skulle få ut 
mer om de satt vissa dagar eller perioder tillsammans i början av ett projekt, de 
behöver inte samarbeta hela tiden men att de finns till hands om det skulle vara 
någonting. Det blir större engagemang om alla är på samma plats, men även att de 
är på plats och snappar upp olika diskussioner. Överhörning underskattas, att sitta i 
närheten av en diskussion och bidra med input gör att det blir bättre 
kommunikation. Nordmark skulle vilja se mer av det inne på kontoret.  

En projektgrupp kan vara sex till tio personer. Nordmark anser att det borde minst 
finnas sex arbetsplatser så att de kan sitta och jobba hela dagen i ett och samma 
rum. Det skulle även vara bra om det fanns ett antal till platser där olika personer 
kan komma in och arbeta en stund, så att de inte är fast hela tiden. Även om de inte 
samarbetar sitter de tillsammans under tiden de arbetar.  

Nordmark tror att de har ett behov av anslagstavlor då de har ett rum som de 
försöker få igång som ett visuellt rum, där material ska kunna sitta uppe. Nordmark 
tror inte de har fått det att fungera riktigt, de har inte möjlighet att sätta upp 
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någonting mer permanent. Det är mer whiteboards som de använder, där de kan 
skriva och som de sedan fotograferar innan de suddar tavlan.  

I projekt använder de post-it lappar och schema för att synliggöra vad alla gör, 
detta för att de ska få en översikt över vad och när saker behöver genomföras. Detta 
görs för att öka förståelsen för varandra. Tidsplanen exempelvis brukar sitta uppe 
någonstans så att alla kan se vad alla gör, samt att de ska prata mer om den.  

Nordmark säger att många är duktiga på att skriva ut material och hon tror att ju 
äldre de är ju mer papper arbetar de med, de är vana att arbeta på det viset. 
Nordmark tror att de är dåliga på att utnyttja de digitala resurser som de har, men 
det kan även bero på vilken avdelning de tillhör. Att de inte utnyttjar det digitala är 
inte bristen av program som finns tillgängliga, det sitter i användarna. Att gå på en 
kurs för att utnyttja digitala program skulle inte räcka, det krävs mer för att 
förändra någons arbetssätt. Nordmark tror att det är många som är vana på ett sätt 
och sedan tycker det inte finns tid att lära om, det är ingen som tvingar dem att lära 
om sitt arbetssätt.  

Nordmark anser att de har en ganska dålig arbetsmiljö på kontoret och att de kan 
utnyttja ytorna mycket bättre än de gör. 

Informantintervju  med  Maria  Freeney,  2016.06.21  
Maria Freeney är specialistchef på avdelning Västmanland-Sörmland inom NCC 
Building Sweden. Freeney är ansvarig för en grupp med 14 medarbetare och 
ansvarar främst för att leda och fördela deras arbete. De är en specialistgrupp vilket 
gör att det är mycket fokus på att utveckla avdelningens arbetssätt. Freeney har 
jobbat länge inom byggbranschen och många år inom NCC. Freeney har jobbat 
med många olika roller i projekt: entreprenadchef, projektledare, arbetsledare och 
produktionsledare.  

Entreprenadbranschen har förändrats lite, förut räknade de mest på ett projekt och 
någon annan gjorde ritningar och beskrivningar – en generalentreprenad. Idag är 
det mer totalentreprenader, partneringentreprenader eller samverkanentreprenader. 
Vilket innebär att huvuddelen av deras arbete är projektering; de designar, ritar och 
beskriver hur produkten ska se ut och hur de ska bygga den. Idag har de en mer 
specialisttung del där de projekterar och hanterar konsulter, sedan har de även den 
producerande delen där de producerar artefakten. Det är ofta inne på kontoret först 
och planerar och projekterar, sedan kommer de ut i produktionen och producerar.  

Ett anbud, från kundförfrågan, kan ett projekt normalt sett vara i kanske tre till sex 
veckor på avdelningen Building. Sedan är projektering och planering på 
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avdelningen Building allt mellan fyra till tolv månader och produktionen pågår i 
cirka ett till två år. Längden på projektet varierar mycket, de flesta projekten varar i 
ett till två år, men vissa projekt kan pågå i både sex månader och tio år. 

Generellt sett är det ganska mycket möten under projekttiden. När de jobbar i 
projektstudion försöker de ha mindre formella möten och tar arbetsmöten vid 
behov. Det kan även finnas behov av samordningsmöten i projekteringen, speciellt 
i större och komplexare projekt.  

På möten strävar man efter att hålla ner antalet deltagande om möjligt. De möten 
som har tendens att bli många deltagare på är projekteringsmöten, det är ett möte 
som kan bli svårhanterligt om de inte behandlar det som ett beslutsmöte. På dessa 
möten brukar det vara 15–20 personer. När de försöker hålla nere antalet 
deltagande på mötena kan det istället resultera i ännu fler möten. Då försöker de 
använda visuella tekniker och visuella rum där de försöker visa vad de kommit 
överens om på olika möten, samt visualiserar de även planering och vad det är som 
gäller på olika ställen, vad som är viktigt och hur det går. Freeney förespråkar att 
de även ska sätta upp syfte och mål med projektet, samt att hur de ligger till och var 
i planeringen de är ska visualiseras tydligt.  

Möten förekommer i både större och mindre grupper. Freeney tror att de oftast 
arbetar individuellt och sedan gör avstämningar med andra. Men ju mer de kommer 
arbeta i projektstudioteknik kommer vissa arbetsmoment underlättas om de gör 
jobbet tillsammans. I en projektstudio kommer de ha mer tillgänglighet till 
varandra och det kommer underlätta förståelsen för varandra, men även underlätta 
informationsöverföring.  

Att kommunicera är bland det svåraste de gör då det finns risk att det brister i 
informationsöverföringar. Men det kan även bero på vad de kommunicerar. 
Freeney tror det är möjligt att rummet skulle kunna användas ännu mer som 
hjälpmedel. Inom byggbranschen jobbar de mycket med olika planeringar, vissa är 
mer visuella planer, exempelvis APD-planer. Det är likadant med alla tider när de 
arbetar. De jobbar väldigt mycket med gantt-scheman, där det är många staplar. 
Den informationen är inte alltid lätt att ta till sig  och snabbt veta hur det går. 
Freeney tror att det finns mycket som de kan göra med visuella hjälpmedel och 
kunna skapa bättre förståelse för hur de kommunicerar. 

I projektstudion brukar de använda väggarna väldigt mycket. Det är mycket 
planritningar, illustrationer på bygget och tidsplanering som sitter uppe. De jobbar 
med NCC-projektplanering där de använder post-it lappar och så vidare, samt att de 
planerar tillsammans. 
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Just nu ser Freeney inga speciellt bra digitala verktyg för att kunna använda de 
arbetssätt som de använder idag, exempelvis post-its. Nackdelen med denna metod 
är att allt överförs till digitalt format då alla inte sitter på samma ställe, vilket 
skapar ett onödigt arbetsmoment. Fördelen med att använda post-its är att någon 
skriver ner någonting själv och lovar någonting, det blir en viktig handling som 
sätter sig djupare än att skriva någonting på dator. Det är en viktig symbolisk 
handling att någon har skrivit det själv och lovat. Freeney tror att än så länge är det 
på det här viset, men om digitala verktyg blir bättre och mer intuitivt användbara så 
kan de komma att använda digitala hjälpmedel. Freeney tror väldigt mycket på den 
fysiska symbolhandlingen, men tror även det kan vara en generationsfråga.  

De använder skärmar och olika typer av projektorer, både vanliga och interaktiva. I 
vissa kontor finns smartboards som är en annan typ av interaktivitet. Men mycket 
av det som de vill kommunicera är digitalt, därav behöver de alltid ha någonstans 
att kommunicera via. Om det möjligtvis är två eller tre personer så kan de sitta vid 
en skärm, annars brukar de vilja använda en skärm i större format.  

Något som saknas i de projektrum som de har idag är väggar, just för de visuella 
aspekterna. Solnas projektstudio är bra på så sätt att de har rörliga skärmar, men det 
ryms inte mycket information på dem och en anslagstavla fylls snabbt upp. Då 
gäller det att sortera och tänka på vad de behöver kommunicera.  

Anledning till att de skapade projektstudiokonceptet är för att det är ett nytt sätt att 
arbeta, samt att de ska vara samlokaliserade och arbeta tillsammans. Men 
projektstudion har mer och mer blivit ett stort mötesrum med visuell planering och 
information, men huvudsyftet är egentligen att de ska arbeta ihop. Det är viktigt att 
fokus hålls på att faktiskt jobba tillsammans och inte bara mötas ihop. Freeney är 
helt övertygad om att arbetssättet är helt rätt, det fungerar bra. Det blir effektivare 
och det blir bättre kvalitet, men framförallt så har de som arbetar roligare och de 
trivs bättre. Det är jätteviktiga kvalitéer som de vill uppnå. 

Informantintervju  med  Liza  Tjärnhammar  Alm,  2016.06.27  
Liza Tjärnhammar Alm är projektledare och jobbar med verksamhetsutveckling på 
avdelningen Bostad Sthlm inom NCC Building i Solna. Just nu arbetar 
Tjärnhammar Alm med att utbilda hela avdelningen i ett annat sätt att synliggöra 
planering. Det ska fungera som en byggarbetsplats ”familjealmanacka” och all 
information ska upp på väggarna så att alla vet vad olika individer ska göra. 
Tjärnhammar Alm arbetar främst mot visualiseringar på byggarbetsplatser och 
arbetar inte så mycket på kontoret.  
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På avdelningen Bostad har de precis bestämt hur de ska visualisera olika saker, 
tidigare har det visualiserats på många olika sätt så att de inte vet hur det ska 
visualiseras. Nu är det bestämt att det ska vara datorskrivna lappar med magneter 
som sedan sätts upp på en whiteboard och liknar typ-planen som ritas upp digitalt. 
Nästan varje projekt plastar in och klipper ut lapparna för sig och sätter fast en 
magnet med en häftkudde. Det är ganska mycket handpåläggning som de gör. När 
något synliggörs använder de någon form av färgkodning, antingen per trapphus 
eller de permanenta. De visualiserar tidsplaner, leveranser och APD-planer. APD-
planerna är både för arbetsmiljö och för att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen.  

På avdelningen Bostad har de gjort den typen av visualiseringar som de gör nu 
sedan cirka 2010, men det är inte förrän nu som det görs mer på riktigt och 
bestämmer hur de ska göra. Trots att det är bestämt att det ska vara lappar och 
magneter så har det uppkommit olika lösningar ändå. De har ingen 
måttbestämmelse för hur stora lapparna ska vara och det finns ingen förtryckt 
variant. Det är svårt att veta var begränsningarna ska vara eftersom de inte vill 
hämma kreativiteten genom att bestämma allt.  

Visualiseringarna tar alldeles för mycket plats, det brukar minst vara en whiteboard 
som är 2x3m plus lika mycket till väggyta för APD-planer och annat. Utöver detta 
krävs ännu mer visualiseringsyta på väggen för miljösäkerhet. Vissa 
säkerhetspapper, 112-lappar och sådana informationspapper som behöver sitta 
uppe. Det saknas oftast väggyta för visualiseringar. Det har efterfrågats tre små 
whiteboards istället för en lång, då kan varje whiteboard vara en vecka och då kan 
de flytta dem i arbetsordning hela tiden. Att lätt och smidigt hänga upp någonting 
på väggen skulle nog underlätta, det tar extra tid att flytta små lappar. 

Tjärnhammar Alm tror att skärmar och teknik kan hämma kreativiteten. Att ta till 
sig någonting på en skärm är inte likadant som på papper. De har provat i något 
projekt att använda en smartboard, men det är inte riktigt samma sak. I 
projektstudion är det mer digitaliserat. I framtiden tror Tjärnhammar Alm på mer 
digitaliserat arbete.  

När de gör sin första gemensamma planering ihop jobbar de med post-its, då har 
varje disciplin varsin färg och sätter upp lappar där de tror någonting kommer 
hända på tidsplanen. De godkänner tidsplanen tillsammans, sedan digitaliserar de 
tidsplanen så att de ser ut som post-its i digital form. Den digitala tidsplaneringen 
görs enbart för att alla inte sitter på samma ställe hela tiden. I projektstudion sitter 
de inte tills projektet är färdigt utan i dagsläget sitter gruppen i studion en dag i 
veckan. I projektstudion ska de inte ha möte i åtta timmar, de ska jobba och ha 
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möten en del av den tid som de arbetar tillsammans. Tjärnhammar Alm har även 
hört att personer inte sitter hela dagar i projektstudion, trots att den är bokad hela 
dagen så utnyttjas inte detta. Hon förstår inte varför det är svårt att förstå att de ska 
sitta och jobba i projektstudion de dagar som projektet har bokat den. 

I projektstudion som den ser ut idag finns det sju arbetsplatser, men det räcker inte. 
Idag är det för få arbetsplatser och vissa kan bli tvungna att jobba vid det stora 
konferensbordet. Konferensbordet är inte höj- och sänkbart och det skulle vara 
problematiskt om det var det eftersom de som sitter vid bordet måste komma 
överens om en gemensam höjd på bordet. 

De brukar ha möten med hela projektgruppen och det brukar vara cirka en timme 
till en och en halv timme, samt har de ett mötesbord där alla ryms. Då har de det 
traditionella mötet: ett projekteringsmöte. Där brukar det finnas en smart projektor 
så om det är något som behöver förändras så kan det göras direkt under mötet. 
Tjärnhammar Alm tror att det skulle kunna gå ha på något annat sätt med 
konferensbordet, alla kanske inte behöver sitta ned.  

Då det annars är små möten finns det inget krav på det där stora bordet, då är det 
bättre att det finns något mindre rum där de kan sitta tre personer och diskutera 
frågor som bara berör vissa discipliner. Det är det som är tanken när de sitter ihop 
hela dagen, att de snabbt ska kunna gå och fråga någonting och tar det längre än två 
minuter så kan de sätta sig i ett mindre rum och prata.  

I projektstudion är även modellen viktig att visualisera, så att de kan använda den 
om det är någonting som behöver diskuteras, exempelvis problem och kollisioner. 
Det finns även de som skriver ut 3D-bilder på projektet, för att kunna visa hur 
huset kommer se ut när det är färdigt. Det ökar förståelse samt att det blir roligare 
att jobba när de ser hur det kommer bli.  

Sammanfattning  av  intervjuer  
Sammanfattningen är av alla intervjuer, liknande resultat från intervjuerna samt 
relevant information för undersökningen presenteras nedan. 

•   Projektstudio är en plats där de ska vara samlokaliserade och arbeta 
tillsammans, det ska inte vara ett långt möte  

•   Att arbeta tillsammans ger fördelar som bättre kommunikation, 
informationsöverföring, lära av varandra samt bättre slutprodukt 

•   Möten sker i både större och mindre grupper – oftare i mindre 
konstellationer 

•   Informella möten sker ofta under projektering i mindre konstellationer 
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•   De börjar med att använda post-its vid planering och sedan överför de det 
till digitalt format, samt skrivs de ut och plastas in samt sätts upp 

•   Alla sitter inte kvar och arbetar hela dagar i projektstudion, trots att 
projektet bokat lokalen hela dagen  

•   Projektstudion har för få arbetsbord vilket gör att vissa arbetar vid 
konferensbordet om de sitter kvar, det är inte alla som sitter kvar 

•   Alla kanske inte behöver sitta ned vid konferensbordet under möten 
•   Idag saknar de mindre mötesrum för mindre och kortare möten 
•   Något som saknas i de projektrum de har i dag är väggar för det visuella, 

visualiseringarna tar mycket väggyta i projektstudion  
•   Det som brukar visualiseras i projektstudion är APD-planer, 3D-bilder, 

tidsplaner, matriser med mera 
•   Möjligheten att använda papper och skriva någonting själv är fortfarande en 

viktig handling idag 
•   Det finns önskemål om att ha någon typ av skärm eller projektor, kan vara 

interaktiv  
•   Kontorets ytor skulle kunna utnyttjas bättre än de gör idag	  

Workshop  
Diskussionerna under workshopen resulterade i flera önskade behov och 
funktioner. Nedan presenteras vad deltagarna ansåg var viktigt och vad som kan 
fungera för ett nytt arbetssätt i en projektstudio.  

Det ansågs viktigt att det skulle finnas ett större konferensbord där alla deltagare 
ska få plats, det var även viktigt att det finns plats för visualiseringar runtom 
mötesbordet. Det kom även fram att konferensbordet inte behöver vara jättebrett 
om det inte ska fungera som separata arbetsbord. Det kom förslag på rullbara 
väggar, skärmar – whiteboard eller anslagstavla, samt smartboard som skulle kunna 
stå runt konferensbordet. Det diskuterades även att möten inte behöver vara i ett 
stängt rum när de arbetar i projektstudion, att vända på det öppna och stängda i det 
klassiska kontoret. I det klassiska kontoret är mötesrummen stängda rum, men det 
behöver de inte vara i projektstudion. 

Det kom även förslag om att det skulle finnas nedsänkta skärmar i konferensbordet 
så att bordet kan användas för arbete och inte enbart möte, göra det mer flexibelt. 
Det kom även förslag på att konferensbordet skulle kunna vara delbart samt höj- 
och sänkbart. 
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Det ansågs även viktigt att det skulle finnas mindre rum i närheten av 
konferensbordet, ifall problemlösningar behöver ske snabbt under ett stormöte. Då 
kan de gå in i rummet och snabbt lösa problemet. I de mindre mötesrummen 
förslogs att det skulle vara kontorsstolar som är ergonomiska, ergonomi var något 
som många av deltagarna ansåg som viktigt. Samt att det skulle finnas en stor 
skärm i rummet för att gemensamt gå igenom problem eller information. 
Deltagarna önskade att mötesrummen skulle finnas i olika storlekar, för cirka fyra 
till åtta personer. 

Istället för att använda skjutdörrar till mindre rum så föreslogs det att använda 
tunga gardiner som kan fungera som ljudabsorbenter, samt att de lätt kan öppna 
och stänga ifall ökad avskildhet eller minskad ljudnivå önskas. De diskuterade även 
om flexibla väggar kunde användas så att rummet lätt kan förändras utifrån behov. 

Det framkom även att ståbord med skärm skulle kunna finnas i rummet vid 
snabbare möten, som fungerar på liknande sätt som de mindre mötesrummen med 
syfte att snabbt lösa problem.  

Det kom även upp i diskussionerna om att de skulle arbeta efter Clean desk8 i 
projektstudion, vissa höll med – andra inte. Skåp och förvaring behövs i 
projektstudion så att när de delar rum är det lätt att städa bort material till nästa 
grupp kommer in. Förvaring behövs även om de kör på Clean desk, så att de lätt 
kan plocka undan material vid dagens slut.  

Det kom även upp förslag att det skulle finnas fokusplatser och funktionsplatser. 
Ett exempel på detta är ett vikbord som är installerat vid en vägg som kan vikas 
ned vid behov, den skulle fungera som en arbetsplats för arbete med A1-ritningar. 
De diskuterades även om att arbetsplatsen går mer mot digitalisering och att det är 
en generationsfråga. Ju fler yngre som kommer in, ju mer kommer papper att 
försvinna från arbetsplatsen. Dock har fortfarande handen och papper betydelse 
idag. Det kom även förslag på att det skulle finnas Chatboxes9 i projektstudion. En 
läshörna eller soffa där de kan ha en ”arbetsfika” kom även upp som förslag, då det 
är sekretess i projekt kan de inte diskutera projektet var som helst.  

De diskuterade även kring de individuella arbetsplatserna, de diskuterades om 
dessa skulle vara stängda eller öppna. De flesta ansåg att de individuella 
arbetsplatserna skulle vara stängda så att de kan arbeta ostört.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Clean desk: Arbetsborden ska vara rena när de lämnar platsen för arbetsdagen.	  
9	  Chatbox: Ett mindre rum som fungerar som ett telefonrum där de kan gå in och prata i telefon utan 
att störa de runtomkring. Väl ljudisolerade.	  
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Diskussionerna under workshopen skedde i samband med att deltagarna fick testa 
olika lösningar på en planritning med två väggar. Varje grupp hade varsin 
planritning och olika typer av möbler, från individuellt till större mötesbord. I Figur 
5 och 6 visas resultatet från båda grupperna från workshopen, varje grupp kom 
fram till varsin möjlig utformning av projektstudion, för större bilder se Bilaga 4.  

Gemensamt för båda grupperna: 

•   Konferensbordet ska rymma hela projektgruppen 
•   Mindre grupprum i samband med konferensbordet 
•   Chatboxes bör finnas i Projektstudion 
•   Enskilda arbetsplatser, öppna eller stängda 

	     
Figur  5,  resultat  från  workshop,  grupp1.   Figur  6,  resultat  från  workshop,  grupp2.  
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Designprocessen  

Början av arbetet bestod främst av insamling av litteratur om aktivitetsbaserat 
arbetssätt samt förberedande och planerande av metoder. När en fysisk plats och 
samarbetspartner för arbetet uppkom påbörjades processen på riktigt. Framtagandet 
av gestaltningsförslaget har varit en iterativ process. Parallellt med litteratur och 
metoder har mindre skisser på papper genomförts för att påbörja idéarbetet från 
början. Insamlad data och litteratur har hjälpt till att utveckla skisserna, se Figur 7 
för tidiga skisser i arbetet. Allt eftersom arbetet fortskred påbörjade jag skissande 
och testande i SketchUp för att få mer korrekta proportioner och skala på föremål. 

I arbetet har intervjuerna varit en stor tyngd i arbetet då NCC:s arbetssätt och 
behov behövts definieras för att kunna skapa ett gestaltningsförslag. Kontakten 
med användarna har varit en viktig del, både för att få förståelse för NCC som 
organisation och hur de anställda arbetar i projekt för att kunna utforma en miljö 
som kommunicerar syftet med projektstudion, samt stödjer deras arbetssätt.  

Figur  7,  tidiga  skisser  i  processen.  
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Återkoppling  med  samarbetspartner  
Efter bearbetning av gestaltningsförslaget genomfördes en återkoppling, 
2016.09.05, av förslaget tillsammans med min samarbetspartner Catharina 
Jogården. På återkopplingen visades fem olika planlösningar med olika lösningar 
på placering av zoner för Jogården, se Figur 8 för planlösningarna.  

Tillsammans valde vi ut en av planlösningarna som sedan bearbetades i SketchUp, 
där möjliga förändringar och lösningar diskuterades och testades i modellen. Efter 
återkopplingen kom nya möjliga lösningar fram, se Figur 9 för planlösning efter 
återkopplingen. Efter återkopplingen bearbetades gestaltningen till det slutgiltiga 
resultatet som kan ses i nästa del, Gestaltningsförslag.  

	     

Figur  8,  fem  planlösningar  som  presenterades  under  återkoppling  med  Catharina  Jogården.  

Figur  9,  planlösning  efter  återkoppling.  
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Gestaltningsförslag  

Gestaltningen tar stöd i litteratur om zonindelning, rummets påverkan, 
grupparbete och arbetssätt, psykologiskt perspektiv och Leesmanundersökning på 
NCC. Gestaltningen tar även stöd i de metoder som genomförts; platsanalys, 
analys av Leesmanundersökning på NCC, kvalitativ intervju och workshop. 
Gestaltningsförslaget syftar till att skapa en rumslig utformning som både stödjer 
projektarbete och möte, samt att rummet ska kommunicera syftet med 
projektstudion. 

Från intervjuerna framkom det att projektstudion som finns idag inte används 
enligt dess syfte, samt kommunicerar studion inte att det är ett rum för både möte 
och projektarbete. Syftet med projektstudion har försvunnit och rummet används 
främst som ett mötesrum idag, inte som ett rum där de både arbetar i projekt 
tillsammans och har möte vid behov. Det som tidigare kallats konferensbord 
kommer i gestaltningsförslaget benämnas som stormöte eller stormötesbord.  

Den planerade platsen för projektstudion är idag ett öppet kontorslandskap, som det 
beskrivs i platsanalysen. En projektstudio är ett stängt rum där projektarbete sker, 
vilket gör att det första som genomförs i gestaltningen är att placera en vägg där 
projektstudion ska avgränsas mot resterande del av kontoret. Samt placeras dörrar 
in i lokalen från de närliggande korridorerna, se Figur 10 för placering av 
avgränsande vägg. 

För att ett kontor ska fungera för olika arbetsuppgifter så som individuellt arbete 
eller arbete i grupp, görs ett flertal olika typer av zoner och ytor (Toivanen, 
2015:20). I en öppen teamorienterad miljö kan en ordentlig zonindelning hjälpa till 

Figur  10,  Urklipp  av  byggnaden  där  NCC  har  sin  verksamhet.  Röd  markering  är  placering  av  
avgränsande  vägg  mot  resterande  del  av  kontoret.  
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att dämpa oönskade ljud från andra konversationer (Becker, 2004:27). Med hjälp 
av arkitekturen kan rummet delas in i zoner, ljusinsläpp och internt fokus i rummet 
kan även påverka utformningen (Ching & Binggeli, 2012:65). Ingångarna till ett 
rum kan definiera ett rörelsemönster och dela upp olika zoner, vissa zoner kan vara 
mer lättillgängliga än andra (Ching & Binggeli, 2012:64). I rummet finns två pelare 
som påverkar utformningen i rummet och som fungerar som internt fokus i 
rummet. Dessa två pelare har bearbetats in i gestaltningen för att internt fokus bör 
ligga på funktionerna i rummet. I Figur 11 kan gestaltningsförslaget ses uppdelat i 
olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter. I Bilaga 5 kan två planlösningar ses 

för att påvisa hur rummet påverkas av 
en eller två ingångar. Projektstudion har 
fått två ingångar in till rummet, samt har 
ett antal väggar placerats i studion. 
Detta påverkar rörelsemönstret i studion 
och har påverkat placering av olika 
zoner, främst stormötet. Stormötet har 
placerats så att det inte kan ses från 
ingångarna vilket kan förstärka syftet 
med projektstudion, att det är en plats 
för både arbete i projekt och möte vid 
behov. 

För att underlätta att saker sticker ut kan 
olika kanaler användas (Ware, 
2008:33). Hjärnan kategoriserar olika 
former, färger och rörelser – vilket gör 
att vi ser och uppfattar dessa som olika 
(Ibid.). Miljöpsykologi utgår från 
kognitiv psykologi, uppfattningen av en 
miljö är egentligen mönster av 
information och människan fungerar på 
ett sådant sätt att de processar 

information (De Young, 2013:19). Människor behöver både förstå de mönster som 
de redan känner till, samt öka kunskapen från nya mönster genom att utforska och 
lära från dem (Ibid.). I gestaltningsförslaget används olika kanaler, i bland annat 
färg och form. Mindre mötesrum och mötesplatser har fått färgen röd, stormöte har 
fått färgen blå, samt har de individuella arbetsplatserna färgen grön. Även storlek 
på bord skiljer mötesborden från de individuella arbetsplatserna. Se Figur 11 för de 
olika zonerna. Genom att de anställda på kontoret har erfarenhet av kontorsmiljöer 

Figur  11,  zonindelning  av  gestaltningsförslaget.  
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gör att de har en kunskapsbas och kan ta till sig ny information och bearbeta den 
när de besöker en ny miljö. Genom olika storlekar, form och färg på olika typer av 
bord kan ett mönster ses i möbel- och färgvalen och kan bidra till att de anställda 
kan förstå miljön samt använda den som miljön är tänkt.  

Olika aktiviteter som ansågs viktiga på arbetsplatsen var bland annat; individuellt 
arbete, planerade möten, informella/oplanerade möten, konfidentiella samtal samt 
större gruppmöten (NCC Leesmanundersökning, 2014). Verktyg som ansågs 
viktiga på en arbetsplats var bland annat; skrivbord, små och stora mötesrum, 
tillgänglighet till kollegor, informella arbetsplatser samt pausplats (NCC 
Leesmanundersökning, 2014). Detta har tagits hänsyn till på olika sätt. Individuella 
arbetsplatser framför dator har placerats ut varav klustret med fyra arbetsplatser är 
skrivbord av större storlek, samt finns det olika typer av mötesplatser i 
projektstudion, se Figur 11 för zonernas placering samt se Figur 12 och Figur 13 
för de olika klustren av arbetsplatser. Mötesplatserna går att användas för både 
planerade och oplanerade möten, en av mötesplatserna fungerar för både möte och 
pausplats, se Figur 14. En soffa eller läshörna där de kan ha en ”arbetsfika” 
diskuterades under workshopen. Under workshopen framkom det även att 
ergonomi är viktigt, vilket medfört att alla arbetsplatser har kontorsstolar som kan 
ställas om efter behov, samt att borden är höj- och sänkbara. De dagar 
projektstudion används av ett projekt är det enbart den projektgruppen som har 
tillgång till rummet, det betyder att alla i rummet hör till projektet. Det innefattar 
att konfidentiella samtal kan föras i studion utan större problem.  

Att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt och att ingen har en fast plats (Toivanen, 
2015:36), kan öka kommunikation och interaktion mellan projektmedlemmarna. 

Figur  12,  fyra  individuella  arbetsplatser  med  bord  
i  större  storlek.  

Figur  13,  ett  kluster  av  sex  individuella  
arbetsplatser  med  bord  i  mindre  storlek.  
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Att placera olika discipliner i mindre kluster gör att de kan lära av varandra, samt 
öka interaktion och kommunikation mellan olika discipliner (Becker, 2004:27). 
Därav har de individuella arbetsplatserna placerats i olika kluster för att öka 
tillgänglighet, kommunikation och interaktion mellan projektmedlemmarna, se 
Figur 15 och Figur 16 för de olika klustren av arbetsplatser. 

Generell dekoration ansågs även viktigt på arbetsplatsen (NCC 
Leesmanundersökning, 2014). Detta har varit något som jag tagit fasta på, 
dekoration är något som kan ge trivsel på arbetsplatsen. För att stimulera de som 

Figur  14,  inofficiell  mötesplats  som  även  fungerar  för  ”arbetsfika”  eller  för  en  kortare  paus.  

Figur  15,  kluster  med  fyra  arbetsplatser.   Figur  16,  två  kluster  med  sex  arbetsplatser.  
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arbetar i projektstudion 
skulle exempelvis olika 
projekt som NCC arbetat 
med tidigare placeras runt 
om i projektstudion. Detta 
för att inspirera de som 
arbeta samt bidra till trivsel, 
se Figur 17 för exempel på 
hur detta kan lösas. Växter 
har även placerats ut i 
projektstudion för att bidra 
till ökad trivsel. 

Under workshopen 
framkom det att det finns de 

som fortfarande jobbar analogt och inte helt digitalt. Det finns några som arbetar 
med A1-ritningar, de skulle kunna ha ett gemensamt bord som de kan använda 
(Othberg, 2016). I projektstudion har ett ståbord på hjul placerats i närheten av 
stormötesbordet, se Figur 18, detta bord kan de som vill arbeta med A1-ritningar 
använda. De kan även använda stormötesbordet vid användning av ritningar i A1-
format, se Figur 19 för stormöte. 

I projektstudion kommer ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt Clean desk att 
implementeras, Clean desk var något som nämndes under workshopen. För att ett  
aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera krävs det att mindre pappersmaterial 
används (Toivanen, 2015:20), därav har ingen skrivare/skanner/kopiator placerats i 
projektstudion. Genom att inte placera skrivare/skanner/kopiator i studion kan 
komma att vara en 
störningsfaktor för de som 
arbetar i projektstudion. 
Valet av placeringen på 
skrivare/skanner/kopiator är 
både av miljöfaktorer samt 
att de anställda ska styras 
mot att arbeta mer 
aktivitetsbaserat.  

Rummet ligger i norrläge 
och har väldigt mycket 
fönster vilket ger mycket 

Figur  17,  exempel  på  hur  dekoration  kan  lösas.  En  tavellist  med  
ramar  på  så  att  motiven  lätt  kan  bytas  ut.  

Figur  18,  ståbord  där  bland  annat  A1-ritningar  kan  bearbetas.  
Bordet  är  delat  i  två,  förvaring  av  material  finns  under  bord.  
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ljusinsläpp. Ett rum i norrläge får naturligt ljus från himlen och ljusreflektion från 
marken, samt från närliggande bebyggelse (Hårleman, 2006:167). Trots att rummet 
får indirekt solljus kan detta påverka utformningen av rummet. Arbete vid dator är 
inget ovanligt på NCC, på varje skrivbord står minst en skärm. Av de svarande på 
Leesmanundersökningen använder nästan 50% av dessa dubbla skärmar när de 
arbetar vid dator, samt skulle cirka 20% av de svarande vilja använda dubbla 
skärmar (NCC Leesmanundersökning, 2014). Individuella arbetsplatser har därför 
placerats så att skärmarna inte ska störas av för mycket reflektion från fönstren. I 
och med att det är så många som använder dubbla skärmar idag och så många som 
vill använda dubbla, gör att datorskärmar som placerats i projektstudion är stora 
skärmar. Dessa skärmar ska vara så pass stora att det lätt ska gå att dela på skärmen 
och den ska fungera som om det var dubbla skärmar, vilket ger de som arbetar i 
studion en valmöjlighet hur de använder skärmarna, se Figur 15 och Figur 16 för 
bild på arbetsplatser med datorskärmar. 

Med ögonen kan vi välja att inte se oönskade saker, det kan vi inte med våra öron 
(Groome, 2010:81). Är miljön bullrig kan inte alla ljud undvikas att höras samtidigt 
(Ibid.). För att lösa problemet kan grupperingsprinciper appliceras, dessa kan 
hjälpa till att styra den auditiva uppmärksamheten så att buller och signaler kan 
särskiljas (Ibid.). Under workshopen diskuterades även ljud och ljudnivå i studion, 

Figur  19,  stormötesbord.  Med  plats  för  visualiseringar  runtom  och  en  skärm  för  digitala  material.  Har  
plats  för  en  arbetsstyrka  på  tio  personer.  
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där togs både gardiner/tyger upp som ljudabsorbenter och flexibla väggar som kan 
förändras samt stänga ute vissa ljud. Med hjälp av olika ljudabsorbenter i rummet 
kan buller och signaler lättare särskiljas. I gestaltningen hänger gardiner i alla 
fönster samt runt olika rumsliga zoner. I projektstudion är två av väggarna flexibla 
väggar som spänns upp mellan tak och golv, detta för att rummet ska kunna 
omformas om behovet förändras, se Figur 20 var flexibla väggar är placerade och 
för placering av gardiner runt rumsliga zoner. 

I projektstudion behöver de en stor skärm eller projektor och någonting på väggar 
för att kunna skriva och rita samt sätta upp olika material (Othberg, 2016). I 
projektstudion använder de väggarna väldigt mycket, olika typer av material sätts 
upp (Freeney, 2016). Väggar är även något som de saknar i projektstudion, 
visualiseringarna tar för mycket plats (Freeney, 2016 & Tjärnhammar Alm, 2016). 
Material behöver även vara synligt och det ska finnas kvar under hela projekttiden, 

Figur  20,  planvy  i  3D.  Pilar  påvisar  var  olika  flexibla  lösningar  är  placerade.  
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materialet behöver vara tillgängligt för alla (Othberg, 2016). Vid stormötesbordet 
finns det en stor skärm för olika digitala material som behöver visas, skärmen bör 
med fördel vara interaktiv. I gestaltningen har en rullande anslagstavla och en extra 
vägg placerats i studion för att ge mer plats för visualiseringar. Där finns det 
whiteboards att skriva och rita på, samt sätta upp visualiseringar. Det finns även 
whiteboards runtom i projektstudion på flera olika platser, bland annat i 
mötesrummen. Se Figur 19 för stormöte och Figur 21 för placering av whiteboards 
och digitala skärmar. Som det ser ut idag finns det inte möjlighet att sätta upp 
visualiseringar mer permanent (Nordmark, 2016). Att hänga upp någonting lätt och 
smidigt skulle underlätta då det tar extra tid att flytta små lappar (Tjärnhammar 
Alm, 2016). Genom att sätta upp olika visualiseringar eller material på en kartong- 
eller kapaskiva gör att det blir mer flexibelt att ta upp och ner material, se Figur 22 

Figur  21,  planvy  i  3D  som  visar  placering  av  whiteboards  och  digitala  skärmar.  
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för exempel på hur detta kan lösas. Då projektstudion kan komma att delas med 
andra projekt är det viktigt att kunna ta upp och ner material på ett effektivt sätt.  

Freeney (2016) förespråkar att de ska sätta upp och visualisera mål och syfte med 
projektet, samt hur de ligger till i planeringen. För att ge ökad förståelse och 
kommunikation, samt tillgänglighet inom projektteamet har mål, syfte och hur de 
ligger till i planeringen fått plats vid stormötesbordet, se Figur 22. 

När de arbetar i projektstudion försöker de ha mindre formella möten och tar 
arbetsmöten vid behov (Freeney, 2016). Generellt sett är det mycket möten under 
projekt, de har informella möten väldigt ofta när de arbetar tillsammans, det sker i 
både större och mindre grupper (Freeney, 2016 & Othberg, 2016). De försöker 
hålla ner antalet deltagande på möten om det går, vilket kan leda till att det blir 
möte på möte för att föra information vidare (Freeney, 2016). Då försöker de 
använda visuella rum och tekniker där de försöker visa vad de kommit fram till på 
olika möten (Freeney, 2016). För informella möten finns de olika mötesrummen, 
samt finns det plats för visualiseringar i studion för att förmedla information från 

olika möten för att 
informationen ska gå fram 
till alla projektdeltagare.   

Vid diskussioner kan det 
vara mindre rum där de 
också har möjlighet att rita 
osv (Othberg, 2016). Detta 
diskuterades även under 
workshopen, mindre 
mötesrum bör finnas i 
närheten av 
stormötesbordet. Under 
workshopen kom det även 

Figur	  22,	  exempel	  på	  hur	  flexibla	  visualiseringar	  kan	  lösas. 

Figur  23,  mindre  mötesrum  för  fyra  till  sex  personer,  stängt  rum.  
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fram att det bör finnas en större skärm för att information eller problem ska kunna 
ses över tillsammans. I varje möteszon finns en större skärm, samt whiteboard i de 
två mötesrummen som är placerade mittemot stormötet. Detta för att information 
och problem lätt ska kunna ses över gemensamt av en grupp medarbetare, se Figur 
23, Figur 24 och Figur 25 för de mindre möteszonernas utformning.  

Det brukar kunna vara två projekt som delar på ett projektrum, ett är där i början av 
veckan och det andra projektet är där i slutet av veckan (Othberg, 2016). Under 
workshopen pratade deltagarna om att det behövs skåp och förvaring när de delar 
rum, så att de kan städa undan material tills nästa projektgrupp kommer in i 
studion. Förvaring är något som även behövs om de ska arbeta enligt Clean desk 
och aktivitetsbaserat arbetssätt, detta gör att det är viktig med bra förvaring av 
projektens material. Förvaring av visualiseringar och annat material finns i 
projektstudion och kan enkelt sättas upp och förvaras i skåp om studion är bokat av 
ett annat projekt, se Figur 26 för exempel på förvaring för fyra olika projekt och 
Figur 27 för hur skåpens förvaring kan se ut.  

På workshopen kom det fram att Chatboxes var något som rekommenderades att 
placera inuti projektstudion. Detta har tagits hänsyn till och två chatboxes har 

Figur  24,  mindre  mötesrum  för  fyra  personer.   Figur  25,  inofficiell  mötesplats  och  paus-plats.  

Figur  26,  exempel  på  hur  förvaring  kan  lösas.   Figur  27,  exempel  på  skåpens  insida  kan  se  ut.  
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placerats inom projektstudions väggar, 
detta för att telefonsamtal inte ska störa 
andra som arbetar i studion, se Figur 28 
för chatboxes.  

På workshopen framkom det att det var 
viktigt att alla skulle få plats att sitta vid 
stormöte, speciellt anbud. Samtidigt tror 
Tjärnhammar Alm (2016) att alla 
kanske inte behöver sitta ner vid det 
stora mötesbordet, det kan finnas någon 
annan lösning. På workshopen framkom 
det även att det stora mötesbordet 
behöver inte vara stängt när de arbetar i 
projektstudion, detta har även 
diskuterats med Jogården (2016) vid 
tillfällen vi träffats. Stormötet är en 
avgränsad del i projektstudion men 
inget stängt rum, stormötesbordet 
rymmer även enbart halva styrkan. Storleken på bordet är ett medvetet val, då 
främst de som arbetar i anbudsprojekt som ansåg att det var viktigt med ett bord 
som rymmer hela styrkan, samt att dessa projekt brukar generellt sett vara kortare 
än projektering. Större möten brukar generellt sett vara en och en halv timme 
(Tjärnhammar Alm, 2016) och alla kanske inte behöver sitta under den stunden 
som mötet genomförs.   

Figur  28,  exempel  på  hur  chatboxes  kan  se  ut.  
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Slutsats  och  diskussion  

Syftet med examensarbetet var att skapa ett gestaltningsförslag för en projektstudio 
som kommunicerar både projektarbete och möte samt stödjer de arbetsuppgifter 
som genomförs. Detta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt på 
Stockholmsavdelningen på NCC:s kontor i Solna. Gestaltningsförslaget syftar till 
att skapa en rumslig utformning som stödjer både projektarbete och möte, samt att 
rummet ska kommunicera syftet med projektstudion. 

Gestaltningsförslaget som har skapats visar en möjlig lösning på hur en 
projektstudio kan utformas. Eftersom den planerade platsen för projektstudion i 
dagsläget är ett öppet kontorslandskap har nya väggar och avgränsningar skapats i 
gestaltningsförslaget. Miljön har genomgått en stor förändring från hur den ser ut 
idag. Gestaltningsförslaget har fått fler arbetsplatser och mötesrum som stödjer 
olika typer av arbetsuppgifter och olika former av mötesformer. Projektstudions 
syfte förstärks genom att stormötet har placerats så att det inte är synligt från 
ingångarna in till studion. Fokus i gestaltningsförslaget ligger på att de ska arbeta 
tillsammans och ha möten vid behov, därav placeringen av stormötesbordet. Detta 
för att öka kommunikation, interaktion och informationsöverföring inom 
projektgruppen.  

Återkopplingen gav en styrka i arbetet då Jogården gav nya tankar och möjliga 
lösningar hur projektstudion kan utformas, Jogården har kunskap om NCC:s 
arbetssätt samt hur aktivitetsbaserat arbetssätt kan implementeras. Min insats i 
arbetet blev även bekräftad under återkopplingen. 

Detta arbete svarar på forskningsfrågan som tidigare ställts i arbetet: 

Hur kan rumsliga element tillsammans med teorier inom psykologi och 
projektarbete stödja utformningen för en projektstudio som ska kommunicera 
rummets syfte samt stödja både projektarbete och möte? 

Av de som svarade på NCC Leesmanundersökning (2014) var det nästan 80% som 
ansåg att designen på kontoret är viktigt, samtidigt som enbart 28% svarade att de 
är stolta att ta besökare till kontoret. 45% av de svarande kan inte arbeta produktivt 
på kontoret på grund av dess design (NCC Leesmanundersökning, 2014). Med 
gestaltningsförslaget hoppas jag på att de anställda ska se en förbättring av dess 
arbetsmiljö. Samtidigt som de blir stolt över sin arbetsplats och kan arbeta mer 
produktivt i en miljö som stödjer deras arbetssätt.  
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För att aktivitetsbaserat arbetssätt ska fungera krävs det att miljön stödjer detta, 
men det är även viktigt att andra faktorer stödjer arbetssättet. Det är även av stor 
vikt att de som arbetar har tillit och respekt för de olika zonindelningarna och 
varandra. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt fungerar inte bara för att miljön stödjer 
detta arbete. Det krävs även ansträngning och förändring av de anställda. För att 
kunna jobba enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt krävs det att de människor som 
kommer vistas i miljön anammar arbetssättet. Annars kommer arbetssättet och 
miljön att krocka.  

För att hitta förbättringsmöjligheter i förslaget skulle vara att göra en återkoppling 
med de som deltog i workshopen som genomfördes under arbetet. Detta för att få 
en återkoppling från användarna. Gestaltningsförslaget hade även kunnat utvecklas 
genom att göra platsanalyser på en arbetsplats där aktivitetsbaserat arbetssätt redan 
är implementerat, samt har projektrum liknande projektstudion, för att ta reda på 
vad som kan fungera och vad som fungerar mindre bra. Samt hur de placerat olika 
zoner i förhållande till  varandra.  

För vidare studier bör större hänsyn tas till ergonomi, vilket enbart nämnts i den 
här studien. En djupare undersökning av målgruppen skulle kunna genomföras 
genom en observation i den nuvarande projektstudion, i syfte att få en djupare 
förståelse för hur målgruppen arbetar i projekt och i projektstudion. En annan 
möjlig väg för fortsatta studier skulle kunna vara att göra en utprovning av delar 
eller hela gestaltningen för att få en djupare förståelse för aktivitetsbaserat 
arbetssätt i en projektmiljö.     
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Figur 4 Fotografi, vy mot ljudabsorbenter monterade på vägg samt 
arbetsplatser i mitten av gångpassage. 

Figur 5 Fotografi på resultat från workshop, grupp 1. 

Figur 6 Fotografi på resultat från workshop, grupp 2. 

Figur 7 Handskisser i början av processen. 
Figur 8 Visualisering. Fem planlösningar, material till återkoppling. 
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Figur 10 Planlösning. Material från NCC, bearbetad av Josefin Häggström 
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Figur 12 Visualisering. Kluster av fyra arbetsplatser. 
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Figur 14 Visualisering. Inofficiell mötesplats, soffa för möte, arbetsfika eller 
paus. 

Figur 15 Visualisering. Vy över kluster av fyra arbetsplatser. 

Figur 16 Visualisering. Vy över två kluster med sex arbetsplatser.  

Figur 17 Visualisering. Exempel på hur dekoration kan lösas.  

Figur 18 Visualisering. Ståbord med förvaring i närheten av stormöte.  
Figur 19 Visualisering. Vy över stormöte, visualiseringar på väggar. 

Figur 20 Visualisering. Planvy i 3D som visar flexibla väggar och andra 
lösningar.  

Figur 21 Visualisering. Planvy i 3D som visar placering av whiteboards och 
digitala skärmar. 

Figur 22 Visualisering. Exempel på hur flexibla visualiseringar kan lösas. 

Figur 23 Visualisering. Mindre möte för fyra till sex personer, stängt rum. 

Figur 24 Visualisering. Mindre möte för fyra personer. 
Figur 25 Visualisering. Inofficiell mötesplats och pausplats. 

Figur 26 Visualisering. Exempel på hur förvaring kan lösas. 

Figur 27 Visualisering. Exempel på hur insidan av förvaring kan lösas. 

Figur 28 Visualisering. Exempel på hur en chatbox kan se ut. 
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Bilaga  1:  Informerat  samtycke,  intervju  
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Bilaga  2:  Informerat  samtycke,  samarbete  
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Bilaga  3:  Leesmanundersökning  på  NCC  

 

 

 

Under	  en	  typisk	  arbetsvecka,	  ungefär	  hur	  
mycket	  tid	  spenderar	  du	  på	  dessa	  platser	  

när	  du	  arbetar?

Primärt	  på	  kontoret Byggarbetsplats Andra	  kontor

Arbete	  på	  fot Hemma Någon	  annanstans

Använder	  du	  dubbla	  skärmar	  i	  ditt	  arbete	  idag?

Ja Nej Nej,	  men	  skulle	  gärna	  göra	  det
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Använda	  tekniska/speciella	  verktyg	  eller	  …

Större	  gruppmöten	  

Samarbete	  vid	  fokuserat	  arbete

Tänka/kreativt	  tänkande

Informella,	  oplanerade	  möten

Individuellt	  arbete	  vid	  skrivbord

Aktiviteter	  som	  anses	  viktiga	  på	  arbetsplatsen	  och	  
hur	  bra	  de	  stöds	  på	  kontoret

Stöds	  inte	  alls Stöds	  väldigt	  lite Stöds	  lite Stöds Stöds	  bra Stöds	  väldigt	  bra

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informella	  arbetsplatser/pausplats

Generellt	  dekoration

Tillgänglighet	  till	  kollegor

Tysta	  rum	  för	  individuellt/pararbete

Ljudnivå

Stora	  mötesrum

Små	  mötesrum

Skrivbord

Verktyg	  som	  anses	  viktiga	  på	  en	  effektiv	  arbetsplats

Stöds	  inte	  alls Stöds	  väldigt	  lite Stöds	  lite Stöds Stöds	  bra Stöds	  väldigt	  bra
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Det	  är	  en	  plats	  som	  jag	  är	  stolt	  att	  ta	  besökare	  …
Den	  gör	  att	  jag	  kan	  arbeta	  produktivt

Den	  skapar	  en	  miljö	  som	  är	  njutbar	  att	  arbeta	  …
Den	  bidrar	  till	  gemenskap	  på	  kontoret
Designen	  på	  kontoret	  är	  viktigt	  för	  mig

Hur	  mycket	  håller	  du	  med	  eller	  håller	  inte	  med	  i	  
följande	  påståenden	  om	  designen	  på	  

organisationens	  kontor?

Håller	  absolut	  inte	  med Håller	  inte	  med Håller	  inte	  med,	  en	  aning

Neutral Håller	  med	  en	  aning Håller	  med

Håller	  helt	  och	  hållet	  med
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Bilaga  4:  Bilder,  resultat  från  Workshop  

Figur  6,  Resultat  från  grupp  2.  

Figur  5,  Resultat  från  grupp  1.  
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Bilaga  5:  Bilder,  två  olika  planlösningar  

 

Två exempel på hur rummet förändras beroende på antalet ingångar in till ett rum. 
Flödet i rummet förändras samtidigt som det finns större yta för aktiviteterna i 
rummet. I alternativ med endast en dörr ryms ett till bord så att alla deltagande kan 
sitta vid stormöte, vilket var ett önskemål i anbud. 

 


