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Abstract 

This is a study about how storytelling can be used in office environments to 
communicate the corporate culture. 
   The concept corporate storytelling has been questioned by organisations and 
company’s weather the purpose is to sell products or trademarks.  
   In this study I use ABB as an example of telling a story with help from there 
corporate culture. To understand the business culture of ABB, workshop, interviews 
and spatial analysis are used as methods. With the support of literature and the result 
of the methods used a design proposal has been created. 
   Stories that are built on meaning and narrative activity have become new 
definitions that you now apply in a office environment. It is possibly to tell a story by 
using different design principles and use a room or a space as a starting-point. By 
telling a story with the design of the office environment the users could be able to 
understand their corporate culture. The concept that is created is built on gathered 
empirics of people in the company. 
The result can give the user an understanding about the corporate culture in their 
company and with that knowledge use the space as a benefit at work.  
 
 
 
 
Keywords: Storytelling, corporate storytelling, spatial design, concept, stories, 

branding. 
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Sammanfattning 

Detta arbete är en studie i hur det är möjligt att tillämpa teorier inom storytelling i en 
rumslig miljö för att kommunicera ett företags kultur. Företag och organisationer kan 
vara skeptiska kring corporate storytelling, då begreppet ofta används utifrån syfte att 
sälja en produkt eller ett varumärke. 
   I detta examensarbete diskuteras huvudsakligen hur ett företag eller organisation 
kan förmedla ett budskap i en rumslig miljö. Arbetet utforskar hur det är möjligt att 
berätta om kulturen på ett företag genom rumsliga element som samtidigt stödjer 
arbetsmiljön. 
Som en utgångspunkt för att förstå den kultur som finns inom ett företag har en 
fallstudie gjorts på ett existerande företag, ABB, där fokusgrupp, intervju och 
platsanalys använts som metoder. Med vetenskaplig litteratur och resultat av metoder 
har ett designkoncept skapats.  
Hur trenderna ser ut kring arkitektur och inredning på olika arbetsplatser har 
utforskats i arbetet.  
   Berättelser som bygger på meningsproduktion och berättaraktivitet har blivit nya 
begrepp som appliceras inom berättarteknik, här finns en potential i att använda 
rummet som budbärare för berättelser. Med metoder och teorier som lyfter fram 
berättandet genom rummet och användare så har ett designkoncept i rumslig miljö 
utformats. Förslaget presenterar ett koncept för hur rummet kan gestalta en berättelse 
där användarna kan känna igen sig och identifiera det företag de arbetar i.  
 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate storytelling, storytelling, informationsdesign, historier, retorik, 
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arbetsplats, koncept, inredning, design, ABB, arbetsmiljö, identitet. 
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Förord 
 
Inom informationsdesign har mitt kunskapsområde varit den rumsliga designen 
medan erfarenheten av arbete i olika kontorsmiljöer gett en bredd i hur olika kontor är 
utformade. Historier och hur de berättas för att fånga människors uppmärksamhet är 
ett intressant sätt att få fram ett budskap. Därav kom idén att arbeta med storytelling i 
kontorsmiljöer.  
Det övergripande och långsiktiga personliga målet och syftet med arbetet var att få en 
fördjupad kunskap om storytelling och en större förståelse för hur det kan appliceras i 
en kontorsmiljö, inför mitt framtida yrke som informationsdesigner. 
 
Min tidigare erfarenhet från olika arbetsplatser är att det finns en tydlig plan för hur 
företaget arbetar aktivt med sociala medier, en grafisk profil och de interna mål och 
värderingar som ett företag har. Däremot när det kommer till rummets uttryck som är 
en stor del för både kunder och anställda som vistas på platsen, så saknas viss 
kompetens för att se en helhet med företagets budskap och det rumsliga uttrycket. 
Företag anlitar externa företag som har kunskap inom inredning och/eller hantverk i 
samband med att de målar om eller byter lokaler. Det kan innebära moderna möbler 
som en samarbetspartner levererar eller målade kulörer en hantverkare föreslagit men 
utan ett gediget bakgrundsarbete med kunskap inom informationsdesign.  Inom 
informationsdesign är det viktigt att det finns en samhörighet mellan rum, användare 
och avsändare. 
 
Under arbetet har jag haft förmånen att arbeta med ABB som utgångspunkt och är 
tacksam för den komplexa organisation som gett mig inblick i hur en berättelse kan 
förmedlas i den rumsliga miljön. Under tidigare praktik hos ABB fanns möjlighet att 
ta del av en planritning av de nya lokalerna vilket underlättade examensarbetet. 
 
Per Mollerup, professor i kommunikationsdesign citerar psykologi professorn Konrad 
Lorenz.  
”He suggested that saying something is not the same as being heard, that being heard 
is not the same as being understood, and that being understood is not the same as 
convincing somebody”.1 Med de orden associerar jag till hur vi genom 
kommunikation med andra människor alltid försöker få fram ett budskap och med 
informationsdesign kommer närmare en gemensam innebörd. 

                                                
1 Per Mollerup. Wayshowing > Wayfinding, basic & interactive. Amsterdam: BIS 
Publishers, 2013, 81. 
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   Jag vill tacka min man David Westöö som varit ett stort stöd utanför skrivandet och 
skissandet under arbetsprocessen som gått upp och ner. 
   Jag vill också tacka min handledare Jennie Andersson Schaeffer som varit ett 
bollplank för att komma vidare med mina idéer och jag är tacksam för hennes 
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Inledning 

Informationsdesign innebär samspel mellan ord, bild och grafisk form där ett flertal 
vetenskapliga ämnen omfattar ett helhetsperspektiv. Det finns fem olika områden 
som berör varandra i ett informationsflöde för denna kommunikationsprocess, dessa 
är kommunikation, språk, kognition, information samt konst. 2  
   Ett område som har vuxit fram de senaste åren är corporate storytelling som är ett 
vedertaget begrepp som används inom företag och organisationer där syftet är att 
sälja sina produkter eller varumärket. Ordet corporate går att översätta till gemensam 
och storytelling står för berättande. Genom att utgå ifrån en plats eller ett rum så kan 
en gemensam berättelse ta form. Om en historia berättas med inlevelse och 
dramaturgi har den en förmåga att fånga människors uppmärksamhet.  
   Med rummet som utgångspunkt och budbärare kommer arbetet föra samman 
informationsdesign och corporate storytelling. 
   Ett flertal definitioner används för begreppet storytelling och för att orientera 
termen i en kontext som blir mest likvärdig den betydelse som jag strävar efter 
används corporate storytelling. Uttrycket corporate storytelling är inte ett 
vetenskapligt begrepp utan en benämning som används i många betydelser och 
sammanhang. Detta uttryck uppstod i USA i mitten på 1990-talet och översätts i 
svenska som strategiskt berättande. 3 Genom att använda en strategi när någon 
berättar en historia kopplat till ett företag kan denne skapa en relation till sina kunder 
eller lyfta fram ett varumärke. Det är viktigt att betona att corporate storytelling 
handlar om verkliga berättelser. Det finns många reklamsagor som exempelvis Telia- 
pappan eller Comhem-tanterna som är effektiva och lönsamma men det är inte 
corporate storytelling. 4 Genom att berätta om företagskulturen i ett företag så 
berättar vi om verkliga händelser, situationer och sammanhang. Som exempel finns 
det berättelser inom ABB där miljön avspeglar dess långa historia i de vackra 
lokalerna, dåvarande ASEA, som är byggda 1917-1919 i en slottslik stil av arkitekten 
                                                
2 Rune Pettersson. Ord, bild & form –termer och begrepp inom informationsdesign. 
Lund: Studentlitteratur, 2003, 134. 
3 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014. 
4 Matts Heijbel. Storytelling befolkar varumärket. 3 uppl. Stockholm: Blue 
Publishing, 2014, 79. 
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Erik Hahr. 5 Företagskultur innebär att företaget i fråga fokuserar på den gemenskap 
som finns eller är tänkt att finnas bland de som arbetar i företaget. Även yttre 
företeelser som fysisk miljö, inredningsdetaljer och konstnärlig utsmyckning kan 
avspegla kulturen. Det är också möjligt att se meningsskapande berättelser eller 
viktiga händelser i ett företags historia. 
   Andreas Åberg, skribent på SvD, diskuterar i en artikel om företagshistorier är 
trovärdiga säljargument eller tvivelaktig propaganda. 6 Åberg skriver ”Den goda 
berättaren gestaltar inte bara en eller flera händelseförlopp på ett trovärdigt sätt som 
berör läsaren. En viktig uppgift är dessutom att förmå läsaren att få syn på sin egen 
plats i ett större, verkligt narrativ.”7 Åbergs artikel beskriver den komplexa uppgiften 
att kunna berätta en historia så att betraktaren förstår. Om det dessutom kan få läsaren 
att se ett större sammanhang så som att se sin plats i ett större perspektiv.  
   Strategiskt berättande (corporate storytelling) används i varumärkesarbete både 
internt och externt. 8 Dels för att skapa gemenskap och stolthet över de värderingar 
som ledningen i ett företag omhuldar och dels i syfte att stödja företag och 
organisationer som till varje pris vill upprätta en relation till sina kunder. 9 Dessa 
olika perspektiv lyfter fram många intressanta ingångar för en formgivare, till 
exempel om och hur man vill lyfta fram berättelser i ett företag samt vad eller vem 
som avgör vilka berättelser som är relevanta. Åberg skriver att coporate storytelling 
är en vedertagen metod för att kommunicera idéer och skapa varumärken.        
Exempelvis Coca Cola och IKEA där berättelsen syftar till att sprida varumärket eller 
produkten i stället för att berika den enskilda individen. 10  
 

                                                
5 Västeråshistoria. ASEAS huvudkontor Ottar. http://www.vasterashistoria.se (Hämtad 
2015-07-28). 
6 Åberg, Andreas. Det goda berättandet betalar sig. Artikel om strategiskt berättande. 
SvD. http://www.svd.se. 2008-07-28. (Hämtad 2015-04-28). 
7 Åberg, Andreas. Det goda berättandet betalar sig. Artikel om strategiskt berättande. 
SvD. http://www.svd.se. 2008-07-28. (Hämtad 2015-04-28). 
8 Mazzarella, Merete. Reklam parasiterar på vårt förtroende. Artikel om corporate 
storytelling. SvD. http://www.svd.se. (Hämtad 2015-14-25). 
9 Mazzarella, Merete. Reklam parasiterar på vårt förtroende. Artikel om corporate 
storytelling. SvD. http://www.svd.se. (Hämtad 2015-14-25). 
 
10 Åberg, Andreas. Det goda berättandet betalar sig. Artikel om strategiskt 
berättande. SvD. http://www.svd.se. 2008-07-28. (Hämtad 2015-04-28). 
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Syfte och Problemformulering 
Arbetet syftar till att skapa riktlinjer och skapa ett designkoncept för en kontorsmiljö 
som kommunicerar ett företags kultur, som en del av corporate storytelling. 
 
Frågeställningen som detta examensarbete ska svara på är: 
 
Kan ett företag berätta om sin kultur genom storytelling med hjälp av rumsliga 
element som stödjer arbetsmiljön? 
 
Arbetet kan tangera till marknadsföring. Det här examensarbetet inom 
informationsdesign är avgränsat till att förmedla ett budskap där varje del i 
kommunikationsprocessen analyseras på ett kritiskt sätt. Det handlar inte om att 
övertala eller övertyga en individ om en viss handling. Till skillnad mot 
marknadsföring som fokuserar mer än informationsdesign på att skapa, kommunicera 
och leverera ett kundvärde för att ha möjlighet till lönsamhet.11  
   För att kommunicera tidens rumsliga berättande så krävs anpassning till företagets 
roll och medarbetarens roll i rummets utformning. I detta examensarbete använder jag 
ett eget uttryck som är rumsligt berättande som innebär rummet som budbärare och 
berättandet utifrån företagets historia som kommuniceras genom design. 
 
 
 

Teorier  

Som corporate storytelling antyder så är det ett område som genom ett strategisk 
berättande får en mening, för att binda ihop det med retoriska grepp som är ett sätt att 
övertyga så växte en idé fram kring att strategisk rumsligt berätta en historia som 
bottnar i människorna bakom företaget. 12 13 Det framkom också i teorierna att 
eftersom människor upplever händelser olika eftersom de har olika referensramar så 
är det fritt för betraktaren att tolka det rumsliga berättandet men det finns ändå en röd 
tråd som för dessa berättelser och personligheter vidare i sitt uttryck i rummet. 14 
                                                
11 Anders Parment. Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur, 2015, 9. 
12 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014 
13 Janne Lindqvist Grinde. Klassisk retorik för vår tid. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2008, 39-40. 
14 Persson, Margareta. Historien är inte en sanning. http://www.livsbild.se. 2013-02-
15. (Hämtad 2015-05-19). 
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   Inom området där en organisation använder berättarteknik som en resurs har 
avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation skrivits. Den skrevs 2014 i en svensk kontext där författaren 
konstaterar att dagens berättare intresserar sig i hög grad för kontexten och läsaren. 
Nya medier ger upphov till nya inriktningar där det tillkommit nya begrepp och 
företeelser som narrativitet, multimodalitet, hypertext, associationskedjor och 
interaktion. Berättelser förekommer ofta i kedjor och byggs på och berättas vidare.   
   Därför kan det vara mer fruktbart att fokusera på meningsproduktion och 
berättaraktivitet än att dela upp berättelser i tydliga sektioner. 15 Det innebär när det 
kommer till berättelser att företaget blivit mer medveten om användaren, vilken i det 
här fallet är de anställda som arbetar i rummet, och genom att använda narrativet och 
bygga på en berättelse i kedjor så skapar det en mening för betraktaren som tolkar 
informationen. 
   Syftet med en berättelse är att det är något som förmedlas genom en röst, stil, eller 
text så vad vi kallar en historia är något vi själva konstruerar genom det vi upplevt. 16 
Genom att använda språk och kommunicera så har berättandet varit ett sätt att 
organisera och förstå tiden för människor. 17  
   Teorierna innebär att vi själva skapar berättelser genom att kommunicera och 
använda språket så det blir en viktig del att nå ut i den rumsliga miljön och skapa 
förutsättningar för det sociala samspelet.  
   För att förstå vems berättelse som ska presenteras där användaren känner igen sig 
blir retorik en viktig aspekt att ta hänsyn till. Retorik handlar om hur vi använder ord 
och andra typer av symboler för att påverka andra människor. Janne Lidqvist Grinde 
citerar Carter 1988 som skriver ”[…] att vad som är sant beror på betraktaren”. 18 Det 
innebär att det aldrig finns ett korrekt svar eftersom vi alla tolkar information på olika 
sätt, däremot som informationsdesigner kan vi se till att designa med ett samspel 
mellan ord, bild och grafisk form som ger ett helhetsperspektiv för att underlätta 
betraktarens tolkning. 19 
   Flera artiklar har ett kritiskt värderande förhållningssätt till att någon vill berätta en 
historia med ett företag i fokus. Som utgångspunkt blir sanningen av berättelserna 

                                                
15 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014. 
16 H. Porter Abott. The Cambridge introduction to Narrative. 2 uppl. United 
Kingdom: Cambridge university press, 2008, 20. 
17  H. Porter Abott. The Cambridge introduction to Narrative. 2 uppl. United 
Kingdom: Cambridge university press, 2008, 20. 
18 Janne Lindqvist Grinde. Klassisk retorik för vår tid. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB, 2008, 39-40. 
19 Rune Pettersson. Ord, bild & form –termer och begrepp inom informationsdesign. 
Lund: Studentlitteratur, 2003, 134. 
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som förmedlas upp till användaren att tolka. I psykologin finns många exempel där 
två personer upplevt en händelse på olika sätt, fast båda var med. Människor upplever 
händelser olika för att de har olika referensramar. 20 Dessa paralleller kan jämföras 
med de flesta företag och organisationer kring vad företaget aktivt väljer att förmedla 
till sina anställda och kunder. Är det en sanning för att någon upplevt den eller att 
någon framstående inom ett företag trovärdigt kan förmedla ett budskap med hjälp av 
retoriska grepp?  
   Eftersom retorik delvis handlar om hur vi påverkar andra människor med ord och 
symboler så är ett annat sätt att påverka genom att bestämma vems historia vi 
berättar, och om vi berättar en eller flera historier. Som författaren Adichie 
Chimamanda presenterar så finns det en risk med att endast höra en historia. 21 Det 
kan forma uppfattningar av kulturer där makt har ett stort inflytande. En ensam 
historia kan skapa stereotyper och det finns alltid flera historier och man ska inte nöja 
sig med en. 22 Chimamanda talar om att en berättelse kan påverka och forma 
betraktaren beroende på vilken historia avsändaren väljer att berätta. Det innebär att 
den berättelse som ska nå ut, ska informeras till så många som möjligt på mer än ett 
sätt. 
   För att kommunicera ett företags berättelser så måste designern känna till vilken 
profil eller image som företaget vill förmedla. Profil och image handlar om den bild 
en organisation har av sig själv och identitet avser omvärldens bild av organisationen. 
Imagen består av både upplevelse hos kunder och mottagare av produkterna samt 
tjänster och idéer. Här ingår även anställdas uppträdande som representanter för 
organisationen men också yttre kännetecken som arkitektur, logotyp, reklam, design 
och form. 23  
 

Det nya kontoret 
I en omfattande artikel som publicerades 2015 i designmagasinet Form betonar 
författaren Salka Hallström Bornholm, att kontoren blir mer likt ett hem, medan 

                                                
20 Persson, Margareta. Historien är inte en sanning. http://www.livsbild.se. 2013-02-
15. (Hämtad 2015-05-19). 
21 Adichie Chimamanda. Faran med bara en berättelse. http://www.ted.com (hämtad 
2015-04-09). 
22 Adichie Chimamanda. Faran med bara en berättelse. http://www.ted.com (hämtad 
2015-04-09).  
23 Lars-åke Larsson. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2008, 113-114. 
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datorn flyttar med hem till sängen. 24 Som trenden ser ut just nu så inreds 
arbetsplatser som trendiga showrooms där det ska finnas möjlighet att slappa i soffan 
med datorn i knät likväl som att datorn packas med hem och arbetet fortsätter 
liggandes hemma i sängen. 25 En miljö inbjuder till olika beteenden och som designer 
måste kunskap finnas om var gränserna går och hur inredning och funktion kan styra 
en rumslig miljö i rätt riktning. 2010 skrevs en akademisk avhandling av Christina 
Bodin Danielsson, om sambandet mellan det arkitektoniska rummet och 
arbetstillfredsställelse, hälsa och välbefinnande. Där gjordes en empirisk studie på 
491 anställda som arbetar inom olika kontorsmiljöer där syftet var att se hur de 
anställda upplevde 
 
1. Sin arbetsplats och organisationen 
2. Trivsel med kontorsmiljön 
3. Hälsa och välbefinnande 
 
Bodin Danielsson kom i sin avhandling fram till att upplevelsen av arkitektonisk 
kvalité inte bestäms av kontorets storlek eller kontorstyp utan av kvalitén på 
planlösning och detaljutformning. 26 Trender som styr hur kontoren formas 2013 går 
mot aktivitetsbaserade kontorsmiljöer där tanken är att dra ner på antalet 
arbetsstationer men skapa andra olika ytor att sitta i. Eftersom kontorets arkitektur 
avspeglar företagets hierarki bör omställningen ses som ett förändringsprojekt. Det 
handlar inte bara om att medarbetarna ska släppa sina skrivbord utan också att 
företagsledningen vågar släppa greppet om sina medarbetare. 27 Det innebär att vi 
som designar för användarna inte bara ser till den profil och image som företaget vill 
förmedla utan även har ett inflytande i hur den hierarkiska arkitekturen skapar nya 
förutsättningar där alla som använder platsen måste vara delaktiga i förändringen. 
Med resultatet av den studien där de anställda upplevde att lösning och detaljer var 
viktigare än kontorstyp och storlek så innebär det också att den som designar och 
utformar arbetsplatsen har en betydande roll i de anställdas välbefinnande i den 
rumsliga miljön.  

                                                
24 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 
 
25 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 
26 Bodin Danielsson, Cristina. KONTORSARBETE-en explorativ studie om 
sambandet mellan det arkitektoniska rummet och arbetstillfredsställelse, hälsa och 
välbefinnande. Diss., KTH. Vetenskap och konst. 2010. 
27 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 
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   I stora utrymmen är formen och arrangemanget av möblering ett sätt att dela upp 
områden. Det kan tillhandahålla en känsla av omslutenhet eller definiera rumsliga 
mönster beroende på hur vi strukturerar ytan. Färger, textur, mönster på väggar, golv 
och tak påverkar vår uppfattning av platsen och vår medvetenhet av rummets 
dimension, skala och proportioner. 28 Inom psykosociala områden har man funnit att 
närvaro av andra människor i en arbetslokal vid enkelt rutinmässigt arbete ökar 
produktiviteten, medan den sänks om uppgiften är mer komplicerad. I viss 
utsträckning har den personliga läggningen betydelse och det är därför viktig att 
miljön erbjuder möjlighet att avskärma sig. 29 Utformningen av ett upplevelserum kan 
skapa olika känslor hos besökaren. En omgivning som framkallar känslor och 
välbehag bidrar sannolikt till att människor söker sig dit. 30 
 
 

Metoder 

I denna del redovisas de metoder som har genomförts inom ramen för examensarbetet 
för att få mer kunskap om företaget och hur lokalerna representerar företaget. 

Fallstudieföretag 
Jag har valt att studera rumsligt berättande genom att arbeta med en existerande plats, 
nämligen ABBs kontor. 
   Med tidigare bakgrundsinformation som nämns i inledningen så kände jag till att 
ABB har en mall för utformning av fysisk miljö i kulörval men saknar riktlinjer för 
interiörer. 31 
   I sin nuvarande form skapades ABB 1988, men har en historia som sträcker sig 
hundratjugo år tillbaka i tiden. ABB har i Sverige cirka niotusen medarbetare. 
Svenska ABB är ledande leverantörer av produkter och system för kraftöverföring 

                                                
28 Frances Ching, D.K och Corky Binggeli. Interior Design Illustrated. 3 uppl. 
Canada: John Wiley & Sons, 2012, 131. 
29 Karin Fridell, Anter. (red.) Forskare och praktiker om färg, rum, ljus. Stockholm: 
Formas och författarna, 2006, 203. 
30 Karin Mossberg. Att skapa upplevelser från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur, 
2003, 134. 
31 ABB Branding guidelines: ABB basic elements - The foundation of our visual 
identity. Opublicerad källa. 2015. 
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samt process- och industriautomation. 32 ABB finns i både i Sverige och utomlands 
och är ett multinationellt företag som producerar komplexa produkter. 
   I slutet av 2014 fick jag möjlighet att praktisera hos ABB Fastigheter och följa med 
under ett pilotprojekt. Projektet berörde ett antal personer som skulle flytta till 
aktivitetsbaserat kontorslandskap. Aktivitetsbaserat kontorslandskap innebär en 
arbetsplats i kontorsmiljö där de anställda inte har en specifik plats när de kommer till 
arbetet. Medarbetaren kommer till kontoret och har ett eget skåp där personliga saker 
kan låsas in. Sedan sätter medarbetaren sig på en arbetsplats utifrån sina behov. Det 
flexibla kontoret kan delas in i tre områden som heter flexkontor, aktivitetsbaserad 
arbetsplats samt cellkontor. Det som utmärker aktivitetsbaserat kontor är att 
kontorets utformning med hjälp av möbler och arkitektur stödjer olika aktiviteter; 
som exempel placeras möbler ut med ljudabsorbenter för att fånga upp ljudet på vissa 
platser medan andra rum byggs för att öka interaktion och informationsflöde. 33 
 I samband med projektet mötte jag personer inom ABB på olika avdelningar och 
platser och noterade att en röd tråd saknades för företagets rumsliga miljöer. Varje 
avdelning och våning hade olika uttryck med färger och interiörer.  
   I företagets varumärke har de ett antal bestämda färger. Det finns en tydlig färgkod 
inom företaget med kulörerna är vitt och grått i skala, den övriga paletten utgör 
orange, grått, grönt, lila och blått som sekundära kulörer. Rött och gult är signalfärger 
inom ABB och rött används endast i logotypen och inte i deras lokaler. 34  
2014 byggdes en ny arbetsplats för 70 personer i kontorsmiljö.  
 I samband med att den nya arbetsplatsen byggdes 2014 fanns det ledord som 
arkitekterna utgick ifrån för en genomtänkt design. De var uppdelade i tre områden 
 

1. Kontinuitet, hållbarhet och industriellt kulturarv 

2. Högteknologi, kompetens och framtid 

3. Mänsklig design och värme 

 

Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön blev färdigställd i februari 2015 och är 
anpassad efter de förutsättningar som verksamheten har behov av. De olika miljöerna 
är tilltänkta för olika typ av fokus och social samvaro med följande namn: 
Enskilt rum, samtalsrum, skrivbordsplats, fokusplats, ståbord, grupprum samt 
soffgrupp. Alla användare av de olika platserna har fått information om vad som 
                                                
32 ABB. Kort om ABB. http://www.new.abb.com. 2015. (Hämtad 2015-05-22) 
33 Seddigh, Aram. Aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor. Artikel 
om kontor och kontorslandskap. 2013-09-06. http://www. kontorslanskap.se (Hämtad 
2015-05-18). 
34 ABB Branding guidelines: ABB basic elements - The foundation of our visual 
identity. Opublicerad källa. 2015.  



 15 

förväntas av individen vid de olika arbetsplatserna. Exempelvis om någon går till en 
skrivbordsplats gör medarbetaren sig tillgänglig för kontakt med andra kollegor men 
om medarbetaren sätter sig vid en fokusplats visar position av platsen att hänsyn ska 
tas för att ingen avbryter eller stör medarbetaren.  
   ABB har tydliga riktlinjer kring information som kommuniceras ut både internt och 
externt där fotografier, grafisk profil och kulörer ingår. I samband med deras logga 
kommuniceras en slogan som lyder ”Power and productivity for a better world”35. De 
arbetar aktivt med värdeord som internt kommuniceras ut till personalen. 
 
 

 

Figur 1 visar ett foto av arbetsmiljön i ABB:s trapphus på huvudkontoret, som bevarats från 1919. 
Miljön som man strategiskt valt att bevara berättar en historia genom sina vackra armaturer som 
platsbyggdes av samma arkitekt som byggde huset. Statyn i trä liknar den staty som står på Stora 
torget i Västerås av konstnär Bengt-Göran Broström och föreställer cyklande arbetare till ASEA 
(numera ABB).  

Fokusgrupp med anställda inom företaget 
För att få information som ansluter direkt till företagets interna kultur så blev 
fokusgrupp en metod som kunskapskälla 21 april 2015. Under två timmar diskuterade 
                                                
35 ABB. Kort om ABB. http://www.new.abb.com. 2015. (Hämtad 2015-06-23) 
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deltagarna som bestod av två anställda inom företaget ett ämne som rör alla 
personligen där de utelämnar sig själv och berättelserna kan uppfattas som känsliga. 
Gruppen leddes av en moderator och personerna vet att allt de säger kommer 
analyseras i detalj. 36 
   Innan genomgången presenterades en information kring företagskultur och vad det 
innebär. (Se bilaga 1). 
   Syftet med att utföra ett möte var att få förstahands information från de anställda 
som ansluter direkt till företagets interna kultur. För att förstå mer kring människorna 
som arbetar på företaget ville jag ta del av deras kunskap och erfarenheter av 
företagets värderingar och kultur. Genomförandet av fokusgrupp skedde i ABB:s 
lokaler och ämnet som diskuterades var ”Vad de själva anser är en företagskultur och 
hur de upplever den på sin egen arbetsplats”.  Vi diskuterade först företagets mål, 
vision och värderingar.  
   Sedan presenterades tjugoåtta bilder på abstrakta saker eller händelser som inte 
hade en direkt koppling till företaget, deras kultur, arbete eller arbetsmiljö. Tanken 
var att väcka igång en diskussion och en dialog om artefakter, händelser, personer i 
deras egen miljö genom att visa bilder. Det var bilder som exempelvis ett akvarium, 
en solnedgång, en folkmassa eller ett fönster. Alla bilder var foton hämtade från 
internet som användes endast i detta sammanhang. Alla bilder var i samma storlek 
och i färg för att det inte skulle finnas någon hierarkisk ordning vid urval.  
   För att få en dialog trots att deltagare och moderator inte kände varandra så inleddes 
mötet med att förklara syftet för diskussionen samt exemplifiera företagskultur och 
förtydliga att det inte finns något rätt eller fel svar, utan att intresset var deras 
kunskap och upplevelser som inte omfattar de värdeord företaget arbetar mot.  
   Deltagarna valde ut fyra och fem bilder var där uppmaningen var att de skulle 
relatera till företaget men att det kunde vara konkret eller hur långsökt som helst. 
Hela diskussionen spelades in i syfte att sammanfatta och komma ihåg de ordval de 
använder i sina beskrivningar i relation till bilderna. Materialet kodas och delas upp i 
enheter där jag kunde söka efter trender och mönster. 37 För att finna gemensamma 
nämnare sökte jag efter liknande förklaringar och olikheter för att komma fram till 
deras gemensamma bild. Samtal kunde inleda med en bild av en klocka som kunde 
leda till en diskussion kring hur företagskulturen såg på hur man respekterar varandra 
genom att komma i tid och vara förbered till möten. Här ledde jag samtalet som 
moderator med följdfrågor och genom aktivt lyssnande. 

                                                
36 Victoria Wibeck. Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 11. 
37 Victoria Wibeck. (red.) Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 100. 
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Expertintervju 
För att undersöka hur ABB arbetar med sina rumsliga miljöer gjordes en intervju med 
en av deltagarna i projektet av aktivitetsbaserad kontorsmiljö 14 april 2015. Syftet var 
att ta reda på hur företaget arbetar med sina rumsliga miljöer och på så sätt också 
förstå om det fanns en struktur för hur miljöer designas för att skapa samhörighet med 
företagets grafiska profil.  Med hjälp av intervjun ville jag förstå om det fanns en 
tydlig roll för vem som ansvarar för det rumsliga uttrycket och om företaget såg ett 
värde i att utforma en miljö som också kommunicerar företaget. Därför ställde jag 
frågor kring vem som hade ansvaret idag för deras inredning och arbetsmiljö samt om 
det var en uttalad rutin för hur de olika avdelningarna arbetar med sina miljöer.  
   Vid en intervju är det viktigt att förbereda sig och tänka igenom vad syftet är, så att 
rätt frågor ställs. Ska intervjun handla om detaljerade händelser och beskrivningar 
som ska återberättas, eller är det ett samtal som ska reflekteras och att den som 
intervjuar ska förstå. 38 Här var syftet under intervjun att förstå hur de arbetar inom 
företaget med rutiner kring inredning. Finns det en ansvarig som beställer möbler på 
varje avdelning och använder företaget en specifik leverantör eller får varje avdelning 
bestämma själva. Har företaget en utsatt budget för detta eller beror det på 
efterfrågan. Intervjun varade i en timme och utfördes i ABB:s lokaler. Vid detta 
tillfälle antecknade jag svaren och kombinerade med fokusgruppens resultat.  
   Med metoder som fokusgrupp och intervjuer så fick jag en inblick i hur de anställda 
uppfattar kulturen på sin arbetsplats. 

Etiska aspekter 
Intervjuperson samt fokusgrupp informerades om att inga namn kommer att nämnas i 
rapporten. Samtalen spelades in för att i efterhand kunna återge den exakta 
ordväxlingen som uppgavs. Vid fokusgrupp samt intervjuer informerades deltagarna 
om att de så långt som möjligt är anonyma och att det är deras kunskap och 
värderingar som används i designarbetet. Dessa etiska aspekter omfattar 
informations- krav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav enligt 
forskningsetiska principer. 39 
 

                                                
38 Helené Thomsson. Reflektiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2002, 28. 
39 Vetenskapsrådet. 1990-2015. 1990. Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se (Hämtad 2015-05-19). 
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Observation och platsanalys 
För att kartlägga användarnas fysiska behov av den befintliga arbetsplatsen utfördes 
observation och platsanalys 23 april 2015 för att urskilja kontorets aktiviteter och 
funktioner. För att observera den rumsliga sammansättningen och de behov som 
användarna har av platsen utfördes analysmetod med hjälp av penna och papper då 
deras företagspolicy förbjöd fotografering.  
   Här var det viktigt att notera hur ytorna var designade för att röra sig, kommunicera 
och ha möjlighet till att avgränsa sig. Det var totalt 23 personer i den nya lokalen vid 
det tillfället som jag observerade platsen. 40 Vid observation av kontoret noterades 
användarna rörelsemönster och samlingspunkter. Under observationen noterades hur 
många anställda som befann sig i kontorsmiljön, hur de var placerade (tillsammans 
eller enskilt), ljudnivå, belysning och placering av interiörer.  
   I samband med observationen ställde jag också frågor till en användare på kontoret 
i anslutning till trivsel och upplevelse av den nya arbetsplatsen. Frågorna var om de 
trivs i de nya lokalerna och hur de upplever den nya arbetsmiljön.  
Jag observerade och analyserade arbetsplatsens utformning även genom att gå runt i  
miljön tillsammans med en anställd som berättade hur det var tänkt att de olika 
rummen och miljöerna skulle användas, jag antecknade hennes information som 
exempel, här är ståbord för korta möten och här finns enskilda rum om man vill 
arbeta i fred. Vid tillfället hade personalen suttit här i drygt en månad och min 
uppfattning var att de inte var helt implementerade i nya rutiner och platsens olika 
funktioner vilket antyddes i användarens svar kring hur man uppfattar den nya 
arbetsplatsen. 

Persona 
För att få en djupare förståelse kring vilka som arbetar på ABB var en metod att 
identifiera en anställd inom företaget och fånga upp en form av persona som 
representerar de anställda. Personas baseras på data som hämtats från demografi och 
beteende och används inom marknadsföring för att göra mer relevanta eller 
personifierade utskick. 41 Den här metoden valde jag att använda för att få fram en 
slags representation av vem som arbetar inom företaget. Urvalet av människor blev 
uteslutande de jag träffat under möten, praktik och intervjuer under tiden på ABB.  
Baserat på fokusgrupp intervjuer och observationer så formades tre olika personas. 
För att bygga vidare på de anställdas berättelser i samhörighet med de människor som 
arbetar inom företaget så blev lösningen en rumslig gestaltning där olika personas 
presenteras. För att känna igen sig själv eller andra så blir det omedvetet en 
                                                
40 Frances Ching, D.K och Corky Binggeli. Interior Design Illustrated. 3 uppl. 
Canada: John Wiley & Sons, 2012, 58-60. 
41 Apsis. Så skapar du personas och fångar din läsare. Apsis international AB.  
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association till användarens värderingar. Med hjälp av en persona så har man som 
designer data att jämföra sin design med. Det går då att ställa frågor om exempelvis 
designen kan uppfylla vissa önskemål och behov hos användaren.  
   Mitt designförslag tar sin utgångspunkt i att medarbetare ska uppleva en 
samhörighet med företaget. Dessa personer motsvarar olika personligheter och 
representerar människor som arbetar inom företaget. Varje persona har egenskaper 
som medarbetarna kan associera till. 

Metodkritik 
En utmaning under arbetet har varit att inte påverkas för mycket av den externa 
företagskulturen utan att vara lyhörd för den interna kommunikation, och därmed vad 
som blir intressant att berätta. Företagets värdeord, mål och värderingar känner alla 
anställda till och jag ville som designer komma åt något annat. I detta designförslag 
baseras berättelserna på medarbetarnas upplevelser och intressen.  

En fråga som måste ställas utifrån detta resultat är varför jag valt att designa just 
tre personas, som består av två män och en kvinna. Under idéprocessen var det två 
personas av varje kön som skulle representera olika personligheter. Men på grund av 
att för få personer medverkade i studien och ett bristande urval i det insamlade data 
fick jag göra en avgränsning. Genom att ha fler anställda som tar del av exempelvis 
diskussioner och workshops hade det kunnat föras fram fler egenskaper och intressen 
som representerar personalen. 
 

Skissarbete 
I en designprocess finns det flera steg som bearbetas för att komma fram till en 
lösning. Som en del av förarbetet ingår att skissa de produkter, ledord, mål eller 
värderingar som företaget står för. Det blir ett sätt att lära känna företaget och en del i 
mitt idéarbete. För att identifiera kundens behov så finns flera frågor som bör ställas 
innan arbetet börjar: för vem, vad, när, var, hur och varför? 42 Dessa frågor fanns med 
under arbetets process och genom att skissa utvecklades idéer om gestaltning. 
   Det var många aspekter att ta hänsyn till i de första stegen i designarbetet då en 
faktor var att förstå teorier kring storytelling för att skapa en uppfattning om hur det 
kunde appliceras i en rumslig miljö. Genom intervjuer och fokusgrupp kom ny 
information fram av de anställdas upplevelse av företagets identitet. I en iterativ 
process genom skisser testades olika idéer. Skisser är ett verktyg i mitt skapande då 

                                                
42 Frances Ching, D.K och Corky Binggeli. Interior Design Illustrated. 3 uppl. 
Canada: John Wiley & Sons, 2012, 39. 
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en skiss kan ge nya infallsvinklar och dimensioner. Som exempel när ordet ”folklig” 
diskuterades i intervjuerna och under workshopen så inspirerades jag av folkkonst 
och textilkonst med olika mönster som kunde leda arbetet vidare.  
 

                            
 
Figur 2 och 3 visar skisser från en tidig fas i designarbetet av ABB:s produkter som är vindkraftverk 
och robotar. 
     

 
 

Figur 4 och 5 visar skisser från en tidig fas i designarbetet på motiv som kan representera folkliga 
mönster.  
 

 
 

Resultat  

Fokusgrupp 
För att få ett resultat som berättade om deltagarnas förhållningssätt till 
företagskulturen valdes fyra till fem bilder ut av varje deltagare. Vid genomförande 
studerade deltagarna igenom alla bilder och verkade ha en bestämd åsikt kring vilka 
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bilder de ville associera till. Nedan kommer ett sammandrag och en beskrivning av de 
foton som deltagarna valde ut. 
 
Deltagare 1 valde ut fyra bilder som relaterar till företaget. 
 
Bild 1. Morgan Freeman – eftersträvar att bli mer klok och vis som mannen på bilden 
ser ut att vara, precis som många andra som arbetat inom företaget i många år. Det 
som saknas idag är en struktur för hur man ersätter kompetent och erfaren personal 
vid avslutad anställning. Vet chefen om det i månader innan så varför inte se till att 
lära upp någon vid sidan av innan personen slutar? 
 
Bild 2. En tjej som tränar hårt – Företaget arbetar aktivt med personalens friskvård. 
Det är också en kompetent personal och ett tufft klimat. 
 
Bild 3. Olika händer – representerar mångfald och deltagaren upplever att det finns 
många olika sätt att arbeta inom företaget. Det skulle behöva öppnas upp lite mer 
mellan avdelningarna. Ibland känner de anställda sig främmande att kliva in på 
andras verksamheter och det är svårt att förstå andras rutiner och flöden. 
 
Bild 4. Olika fotspår – deltagaren upplever att det är viktigt att behandla alla lika men 
det finns en del som gör hierarkisk skillnad, ibland är det svårt att säga ifrån. 
Ledningen inom företaget sätter en kultur och nuvarande är väldigt folklig och suddar 
ut gränserna vilket gör att alla kan känna sig speciell och att alla är lika. 
 
Deltagare 2 

Bild 1. Två barn som busar och leker – deltagaren upplever att det står för glädje och 
lekfullhet. Det är viktigt att göra saker tillsammans. Det kan handla om att skratta 
tillsammans eller göra någonting utanför arbetet. På så sätt får alla lära känna 
varandra och har också något att prata om vid nästa lunchrast. Alla behöver inte alltid 
vara med men viktigt att ändå träffas ibland och gör saker tillsammans, som exempel 
träna, laga mat eller ta en after work. 
 
Bild 2. En klocka vid en tågstation – Symboliserar resandet. Det är många som reser 
mycket inom företaget och det är viktigt att det fungerar både säkert och rent 
logistiskt med familj och allt vad det innebär runtomkring. Ibland behöver 
medarbetare vara borta tre dagar eller tio dagar och det är en viktig del i företagets 
sätt att arbeta då de flesta anställda arbetar i andra länder.  
 
Bild 3. En man spelar piano på gatan – Deltagaren önskar att vi inom företaget kunde 
vara lite mer spontana. Senaste åren har det blivit mycket styrt med 
rapporteringskrav. Rent generellt finns en ökad kontroll i hela samhället men tidigare 
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kunde var och en själv forma sitt eget arbete mer, medan det nu är mycket mer 
uppföljning och rapportering. 
 
Bild 4. Utsikt över hav – här ser deltagaren en stor vikt i återhämtning. Alla har ett 
ansvar att ta hand om sig, sina sovvanor, matvanor, träning och så vidare. 
 
Bild 5. En trappa med skor placerade i luckor under trappstegen – Det står för 
ordning och reda. För att göra ett bra arbete är det viktigt att strukturera och när det 
går i ett, brukar deltagaren sätta sig ner och göra en ”to do” lista för dagen. 
 
Efter workshopen studerades bilderna och anteckningarna gemensamt och analysen 
påvisade vad som återkom och vad deltagarna hade upplevt som viktigast för att 
sedan med design element göra om det i en fysisk miljö. Det sammanställda resultatet 
av deltagarnas dialog och diskussioner som associerar till företagets kultur gav 
mycket information som var till viss del överraskande. Genom att analysera våra 
samtal och de utvalda bilderna så återkom flera händelser där deltagarna berättade 
historier som kunde anknyta till de anställdas uppfattning. De ord som valdes ut var 
folklig, tufft klimat, spontan och på resande fot. Dessa fanns med som ett verktyg i 
fortsatt arbete för att berätta en historia som användarna kunde uppleva samhörighet 
till.  
 
Fråga kring aktuell arbetsmiljö 
För att fördjupa förståelsen för hur de anställda i företaget ser kring den nya trenden 
där kontoret blir mer likt hemmet ställdes en kompletterande fråga vid workshopen 
om vad de anser om det. Det är en aspekt att känna till i designarbetet för att veta om 
förslaget kan förstärka upplevelsen av en hemmamiljö i den rumsliga utformningen 
eller inte. 
   Här upplevde deltagare 1 att det var positivt att disponera tiden mer som det passar 
individen. Finns det behov av att gå tidigare från arbetet så är det en positiv möjlighet 
att arbeta hemma en stund på kvällen. Deltagare 2 tyckte det var viktigt att alla tar sitt 
eget ansvar och gör upp riktlinjer. Ska jag kunna vara hemma med sjukt barn en dag 
och i sådant fall har jag min dator? Man får prova sig fram för att hitta sina egna 
gränser. Framförallt diskutera i sin arbetsgrupp om vad som är tillåtet. Upplevs 
arbetet kravfyllt; vem i så fall är det som ställer dem? Jag själv eller chefen?  
   En positiv syn fanns hos deltagarna kring att gränserna suddas ut mellan 
arbetsplatsen och hemmets uttryck i inredningen. Däremot fanns en förståelse för att 
vissa individer kan ha svårt med att sätta tydliga gränser för sig själv med dygnets 
timmar kontra ledigt eller arbete.  
Resultatet av diskussionen innebär att hemmets uttryck kan förstärkas i arbetets 
designlösning. 
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Expertintervju 
Resultat av intervjun var sammanfattningsvis att önskemålet är att hitta en design som 
skapar trivsel som liknar en hemmamiljö. Den nya arbetsmiljön är trivsam, där många 
olika rumsligheter har utformats, som exempel fokusplatser, grupprum, enskilda 
arbetsrum, ståbord och soffgrupper. Företaget har tillsammans med arkitekter placerat 
ut växtlighet, textilier och deras grafiska foton i stora format.  
   En aspekt som framkom under utvärdering som företaget genomfört av den nya 
arbetsmiljön var att trots nya förutsättningar så finns en rad mjuka värden att arbeta 
aktivt med om syftet är att förändra en kultur eller ett klimat inom företaget. Att byta 
arbetsplats varje dag eller börja kommunicera med personal inom andra avdelningar 
blir inte helt naturligt trots att miljön gett dessa förutsättningar. I en utvärdering av 
processen har man kunnat konstatera att trots goda förutsättningar med den nya 
arbetsmiljön så handlar det mycket om individens värderingar.  
   Då intervjupersonen speglade sina erfarenheter kring projektet, som inneburit ett 
samarbete med flera avdelningar inom ABB, så fanns en omfattande bild genom 
personer inom företaget som deltagit i projektet för aktivitetsbaserat kontorslandskap. 
   Ett företag eller organisation styrs av strukturella perspektiv där centrala 
komponenter är hierarkisk struktur, generella regelsystem och specialisering i 
utförande. 43  
   Ett tydligt resultat som kan sammanfattas av intervjun är att värderingar hos 
individen i anslutning med att skapa en trendig arbetsmiljö ställer höga krav hos 
arbetsgivaren. Samhället går mot aktivitetsbaserade kontorsmiljöer som omfattar 
större krav och kompetens hos både företag och de som inreder miljöerna då det 
handlar om grundläggande värderingar för att förändra vårt beteende.  

Observation och analys av platsen 
Det aktivitetsbaserade kontoret hade en gemensam entré där alla gick in. Vid 
observation hade lokalen nyligen blivit i iordningställd och det fanns antydan på att 
användarna nyligen flyttat in i lokalen då miljö och möbler var i nyskick. Det fanns 
en soffgrupp med en digital skärm där generell information visades med bilder där 
det informerades om regler och vad som förväntas av användaren. Som exempelvis, 
plocka bort dina personliga saker från den plats du använder om du går på möte i mer 
än två timmar. Alla grupprum hade olika namn som är förknippade med förnybara 
kraftkällor som medarbetarna själva i en tävling varit delaktiga och valt ut. 
   Grupprummen längst med väggarna hade öppna fönster med mycket ljusinsläpp 
och skira textilier. Rummen hade stora bord med möjlighet för många personer att 
sitta runtomkring. De mindre rummen var placerade i mitten av lokalen och hade inga 
                                                
43 Lars-åke Larsson. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2008, 66. 
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fönster i anslutning till fasaden men panorama fönster som släpper in dagsljuset ifrån 
lokalen. Golv och väggar hade svarta kulörer som står för high-tech i företaget som 
ger en kontrast till övriga ytor som hade ljusa väggar och beige färg i 
heltäckningsmatta. (Ingen upplysning fanns om att ta av sig skorna men flera använde 
”inneskor”.)  
 
 

                                                                  
  

 
 
Figur 6. Bilden visar en planritning över aktivitetsbaserade kontorslokalerna på ABB i Västerås på T7 
med arbetsplatser som är anpassade utifrån fokus och aktivitet som de anställda arbetar i sedan 
februari 2015.  
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Lokalen andades moderna interiörer och kulörer som liknar nutida kontorsmiljöer. 
Men det såg opersonligt ut med tomma skrivbord och utan personliga saker 
utplacerade i lokalen. Den låga ljudvolymen gjorde att många viskade till varandra 
för att inte störa andra i miljön. Under observation av platsen fanns möjlighet att 
ställa några frågor till en av personalen som arbetar på platsen som bekräftade att det 
är lite för låg ljudvolym och det är kul när det kommer lite fler folk så att det låter 
mer. Vid en soffgrupp hade de placerat ut egna böcker och någon har tagit dit en 
dalahäst och några skålar för att ”bona om” lite, men helt på eget initiativ som skiljer 
sig stort från den övriga omgivningen. Det som sticker ut på det nya trendiga 
aktivitetsbaserade kontorslandskapet är kökets golvklinkers som går i gult, grönt och 
vitt. Här fanns även en struktur i köksluckorna för att konstruera ett kök som liknar 
hemmets.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 visar ett foto av köket som byggts i det nya aktivitetsbaserade kontorslandskapet, som 
arkitekterna beskrev skulle ge uttryck av ett hemma kök på kontoret med golv klinker i gult och grönt. 
 
 
Vid platsanalys noterades att ytorna var öppna med möjlighet att röra sig fritt eller 
avgränsa sig genom att placera sig i ett enskilt rum eller vid en fokusplats. I 
observationen noterade jag att det var naturligt att kommunicera med andra om man 
hade ett specifikt ärende men den tysta ljud atmosfären gjorde att det blev naturligt att 
prata med dämpad röst. Vid observation av platsen framkom information om att 
syftet med kontoret är att det är skapat för medarbetarna, de arbetar parallellt med att 
utforma andra nya lokaler där de vill bjuda in sina kunder och samarbetspartners, där 
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syftet ska vara att fokusera på kunden. Vid analysen studerades det uttryck som nya 
interiörer ger tillsammans med rymliga lokaler, stora fönster, högt i tak och ljusa 
kulörer. På två väggar fanns stora digitala affischer med belysning som visade upp 
företagets logotyp med interna bilder som även finns tillgängliga på hemsida och 
övriga sociala medier. (En medarbetare visade dessa bilder när jag frågade om de 
hade en uppfattning kring hur ABB synliggörs i rummet.) 
 

Presentation av tre persona  
 
Med teorier inom retorik där vi med hjälp av ord och andra symboler påverkar andra 
människor så blir det viktigt i designarbetet att återknyta till flera berättelser och 
personas. Genom att rumsligt berätta flera historier adderas mångfald och det handlar 
inte om en berättelse utan flera. En utförd studie inom berättargrepp där författaren 
ser en fara i att det alltid finns två sidor av en historia styrker också mitt designval i 
ett förmedla flera olika individer. Designförslaget baseras därför på tre olika personas 
som representerar två olika typer av anställda inom företaget. 
 
 
 

 
 
Figur 8. Första skissen för att utveckla olika spår där varje persona får utmärkande egenskaper. 
Deras intressen ska sedan finnas gestaltade i kontorslokalen med samhörighet i utformningen. 
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Under arbetet har tre personas utvecklats där motsvarande rumsligheter presenteras. 
Dessa tre personas kommer att presenteras mer ingående med egenskaper och 
intressen som associerar till ett rumsligt berättande. Det är ett koncept som går att 
använda i olika miljöer men i arbetet har ABB:s aktivitetsbaserade kontorsmiljö varit 
en avgränsning och nedan visas en möjlig placering. 
 

Persona Lars, bokmalen 
Persona har utvecklats främst utifrån svar av intervjun där företagets resultat av 
utvärdering konstaterat att värderingar påverkar människors förhållningsätt kring sin 
arbetsplats. Lars är en person som har tydliga riktlinjer för hur saker ska förhålla sig 
till varandra. Han har också utformats av empiri och observationer som inhämtats av 
flera personligheter som jag mött under praktiken på företaget. Lars 42 år, har ett stort 
intresse för att läsa böcker och vara ute i naturen. Han vill uppleva naturen genom att 
vandra i bergen, springa i skogen och åka långfärdsskidor under vinter halvåret för att 
aktivera sig utomhus. I den rumsliga utformningen har Lars identitet plockats fram 
genom böcker som fyller en hel bokhylla. Här kan användarna av rummet vara 
delaktiga genom att bidra med egna böcker eller låna hem de böcker som väcker 
intresse.  En bok kan representera kunskap och stå för mångfald genom sitt innehåll. 
Den innehåller text och/eller bilder som ger kunskap till läsaren. Den kan också 
berätta om händelser eller historier som ger oss gemensam information som sedan går 
att diskutera med andra och på så sätt skapa ämnen att samtala om. Genom att ha ett 
stort utbud av böcker som placeras i en hylla blir det ett stort antal som tillsammans 
har samma form, storlek och linjära riktning. I ett bibliotek samlas människor för att 
finna den bok de letar efter och på så vis skapas integration med andra. 
   En annan egenskap som förknippas med Lars personlighet är tid. Tiden det tar att 
planera sina vandringsvägar i bergen, tiden som förbättrats i löparspåret och så 
vidare. Lars är alltid väl medveten om tiden och kommer aldrig försent. Han anser att 
det är respektlöst att inte hålla tiden och finner ingen humor i den ”akademiska 
kvarten” som kollegor kan använda när de är sena till ett möte. Ordet folklig som 
fanns med efter diskussioner i fokusgruppen anknyter till det typiska samhälle vi 
lever i under den ständiga planering där hela arbetet kretsar till tid och den tid vi inte 
har. Genom att placera ett antal klockor i ett kluster förstärks Lars personlighet i det 
rumsliga berättandet som symboliserar hans intressen och respekt för tiden. För att få 
ett lekfullt uttryck så placeras en stor klocka som endast syns till viss del i rummet. 
Den flyter även ut på golvet där inspiration har hämtats från Salvador Dalí med ett 
urverk som smälter.  
   För att bestämma effekterna av möblernas placering användes Frances Ching och 
Corky Binggelis teorier för hur vi uppfattar en plats där formen och arrangemanget av 
möbleringen i stora ytor är ett sätt att dela upp områden som kan bidra till en känsla 
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av omslutenhet eller andra mönster. 44 Här valdes en stege som skiljer av rummets 
gränser men utan att omsluta rummet på ett tydligt sätt. Bokhyllan, stolarna och 
stegen binder ihop Lars rumsliga berättelse utifrån intressen för att läsa och lära sig 
mer. Med dimension, skala och proportioner påverkas vår uppfattning av rummet 
som klockor på väggen som indikerar på en lekfullhet i uttrycket. 45 
Senaste forskningen kring ”de nya kontoren” som mer liknar ett hem går trenden mot 
aktivitetsbaserade kontorsmiljöer som skapar andra miljöer att sitta i. 46 Det har 
påverkat utformningen av designen där platsen ska få användaren att uppleva en 
avslappnad och trivsam arbetsmiljö.  
 

Persona Kristina, resefantasten  
För att komma fram till hur persona två skulle gestaltas i det rumsliga berättandet 
analyserades insamlat empiri från workshopen för att söka efter trender och  
mönster. 47 Under diskussionerna återkom ABB som det mångkulturella företaget 
som finns på många platser i världen vilket innebär att många av de anställda reser i 
sitt arbete. Därför fick Kristina vara intresserad av att resa och besöka nya platser. 
Med teorier som kommunicerar företagets profil och image representeras yttre 
kännetecken arkitektur, design och form.48 För att lyfta fram hennes intresse av att 
resa samt kommunicera företagets profil och image så gestaltas en visuell bild som 
placeras på en vägg där element plockas fram ur bilden i det fysiska rummet. Genom 
arkitektur, design och form så binder dessa komponenter tillsammans en helhet. Som 
nämnts tidigare så ser betraktaren över vem bilden vänder sig till och vad syftet är vid 
en bildanalys. 49 Med Kristinas personlighet kommuniceras en illustration av en 
annan plats i ett annat land. Det kan vara en gränd i södra Europa en varm 
sommardag.  
   I hennes rumsliga berättande presenteras en yta där platsen ger möjlighet att 
genomföra möten på stående fot. Eftersom företagets identitetsprofil omfattar främst 
vitt och grått i olika skala har kulörer i gestaltning och bild tagit hänsyn till detta. 50 
                                                
44 Frances Ching, D.K och Corky Binggeli. Interior Design Illustrated. 3 uppl. 
Canada: John Wiley & Sons, 2012, 131. 
45 Ibid, 131. 
46 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 
47 Victoria Wibeck. (red.) Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 100. 
48 Adichie Chimamanda. Faran med bara en berättelse. http://www.ted.com (hämtad 
2015-04-09). 
49 Yvonne Eriksson. Bildens tysta budskap. Nordstedts akademiska förlag, 2009, 68.  
50 ABB Branding guidelines: ABB basic elements - The foundation of our visual 
identity. Opublicerad källa. 2015. 
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Det naturliga dagsljuset skapar ständigt nya synintryck med stor variation i styrka och 
färg. Ljuset underlättar vår läsning och förståelse av miljön samtidigt som den 
förmedlar stämning och känslor. 51 I Kristinas berättande rumslighet har jag skapat 
stämning med en liknande armatur som finns i bilden och applicerat i den fysiska 
miljön.  

Persona Andrés, sporttokig 
Persona tre är baserad på den empiri som samlades in under workshopen där jag 
förstod att företaget satsar på hälsa och friskvård. Många anställda är även aktiva vid 
sidan av arbetet med att utöva träning genom exempelvis spinning, brottning eller 
tennis. Andrés är 31 år och har ett stort intresse för idrott. Han utövar det inte själv 
men är aktiv framför tv:n eller på läktaren för att supporta sitt lag. När Andrés har en 
ledig stund så spelar han gärna på tipset eller går och tittar på match. 
   För att gestalta Andrés så byggs en läktare inomhus. Läktaren används vid 
exempelvis föreläsningar, presentationer eller event där syftet är att rikta blicken mot 
ett håll. De olika sittplatserna har minst en yta på 40 cm i djup vilket motsvarar en 
vanlig stol. Några bord finns utplacerade i möbeln och har en höjd på 70 cm. Formen 
är inspirerad av en rektangel som är företagets egen form som finns utarbetad i deras 
grafiska profil. Dagens berättare intresserar sig i hög grad för kontexten och läsaren 
och nya medier ger upphov till nya inriktningar där det tillkommit nya begrepp som 
exempel narrativitet, interaktion och associationskedjor.52 För att skapa ett 
designförslag som berättar om företagets historia så används interiörer i mitt sätt att 
gestalta. De byggs sedan på med andra rumsligheter som exempelvis krokar och 
bänkar likt ett omklädningsrum i en träningshall. 
 
 
 
 

                                                
51 Karin Fridell Anter. Forskare och praktiker om färg, rum, ljus. Stockholm: Formas 
och författarna, 2006, 207. 
52 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014 
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Designförslag 

En intressant aspekt som förklarar vad som är tillåtet inom en företagskultur är att se 
meningsskapande berättelser eller viktiga händelser i ett företags historia för att se 
vad som är tillåtet inom företag. 53 ABB har varit tydliga med att historiska händelser 
inte ska belysas i det aktivitetsbaserade kontorslokalerna trots många intressanta 
historier som går att ta del av i både utställning och arkiv som företaget har. Därför 
blev det också primärt i designförslag att arbeta med människorna bakom företaget 
och få fram deras historier.  
   Genom den insamlade empiri genom fokusgrupp, intervjuer, min egen praktik och 
tidigare arbetslivserfarenheter så utvecklades tre olika personer som representerar 
människorna bakom företaget ABB. 
   Tidigare forskning har påvisat att företag använder en strategi när de berättar en 
historia för att skapa en relation till sina kunder eller lyfta fram ett varumärke.54 På en 
arbetsplats så finns berättelser om händelser och människor som är en del av 
företagskulturen. Alla på en arbetsplats är med och formar kulturen gemensamt. Det 
finns i väggarna, känns i luften och upplevs i fikarummet.  
För att tydliggöra hur detta skulle kunna se ut skissades ett förslag fram med ett 
exempel på vad denna teori skulle betyda där det finns en naturlig ingång i den 
företagsberättelse som råder inom ABB. (Se bild nedan).  
 
 

                                                
53 Sten Philipson. Etik och företagskultur att leda med världen. Lund: 
Studentlitteratur, 2004, 51. 
54 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014. 
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Figur 9. Bilden illustrerar information som kan förmedla om händelser inom företaget på ett 
berättande sätt utan meningsproduktion. Här visas en historisk tidsaxel när ASEA startade, sedan 
Brown Boveri som tillsammans blev ABB 1987. 
 
Som vetenskapliga studier antyder så förekommer berättelser ofta i kedjor och byggs 
på och berättas vidare, därför kan det vara mer fruktbart att fokusera på 
meningsproduktion och berättaraktivitet än att dela upp berättelser i tydliga  
sektioner. 55          
  
 
 
 

                                                
55 Rehnberg. Hanna Sofia. Skrifter utgivna för Institutionen för nordiskt språk för 
Uppsala universitet. Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk 
kommunikation. Diss; Uppsala universitet, 2014. 
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Figur 10. En planritning med möjlig placering för tre olika rumsliga berättandet men hjälp av 
personas Andrés, Lars och Kristina. 
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Figur 11 illustrerar Lars persona omsatt i ett rumsligt berättande i en lounge miljö på kontoret.  
 

För att skapa trivsel utan personliga ägodelar kan interiörer skapa en samhörighet. Att 
fylla en bokhylla med böcker på en hel vägg ger intrycket av bibliotek. Böcker är 
förknippat med boklig bildning medan själva livet ger oss kunskap genom 
erfarenheter och visdom. 56 Individens förmåga att anpassa sig i arbetsmiljön hänger 
ihop med kontorets arkitektur som avspeglar den hierarkiska strukturen inom ett 
företag. 57 För att rumsligt förklara vad som är tillåtet i företagskulturen inbjuds 
användarna till att läsa böckerna, låna hem dem eller få inspiration i sitt arbete. De 
olika kategorierna av böckernas innehåll ger också utrymme till att hitta något de 
själva känner igen och kan rekommendera eller diskutera med andra kollegor. På så 
sätt skapas ett socialt samspel som i sin tur blir en relation som kan öka samarbetet på 
ett naturligt sätt. Som exempel blir det enklare att gå till en kollega och be om hjälp, 
om de tidigare diskuterat en intressant bok tillsammans i biblioteket.  
 

                                                
56 UR. Lärandets idéhistoria. 2013. www.ur.se (Hämtad 2015-05-19) 
57 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 



 34 

 
Figur 12 visar klockorna som placeras i ett kluster på ett lekfullt sätt genom storlek och uttryck. 
 
Armaturen som lyfts fram i rummet associerar till Leonardo Da Vincis målning där 
en kropp i rätt proportioner visas i en cirkelform som skapar samhörighet med Lars 
som är medveten om sin fysik och kropp.  
 

 
Figur 13. Armaturen som placeras i mitten av rummet associerar till Leonardo Da Vincis målning 
kring kroppens fysik. Här kan man se likheter med en cirkel som har olika linjer inuti.  
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Figur 14 illustrerar Kristinas rumslighet. För att förstärka illustrationen placerad på väggen i rummet 
så är likheter med bilden placerade i den fysiska miljön så det blir en 3D upplevelse. 
 
 

 
 
Figur 15. Här ser man förslaget placerat i lokalen och alternativt kan det placeras flera ingångar, 
armaturer eller bord utifrån behov. 
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Figur 16 visar en målning som kan placeras på en vägg från golv till tak. Platsen kan vara en gränd i 
Italien en varm sommardag. 
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För att interagera Lars persona med Kristina så hänger en klocka under 
gatubelysningen för att ge en förståelse till att alla är välkomna på samtliga platser 
men att en viss typ av personlighet har utformat det rumsliga berättandet. 
   Vetenskapliga studier har påvisat att i stora utrymmen är formen och arrangemanget 
ett sätt att dela upp områden.58 För persona nummer tre, Andrés, har jag skapat en 
läktare med sittplatser baserat på hans personlighet. Formen omsluter och delar in en 
yta som användaren kan sitta vid under presentationer och genomgångar. 
 

 
Figur 17 illustrerar rumsligt berättande i form av en läktare där sittplatser riktas mot samma håll för 
att ta del av presentationer eller projektor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
58 Frances Ching, D.K och Corky Binggeli. Interior Design Illustrated. 3 uppl. 
Canada: John Wiley & Sons, 2012, 131. 
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Figur 18 visar med ett kryss var ”omklädningsrummet” 
kan placeras i anslutning till läktaren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 19 berättar med interiörer som 
exempelvis krokar och bänkar likt ett 
omklädningsrum i en träningshall om 
Andrés intresse för idrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som nämnts tidigare så underlättar ljuset vår läsning och förståelse av miljön 
samtidigt som den förmedlar stämning och känslor. 59 Med armaturer placerade i 
hörnen av läktaren så förstärker möbeln ett uttryck som associerar till en läktare som 
finns på arenor. Som ABB beskriver i sin visuella identitet finns en tydlig färgkod där 
rött och gult är deras signalfärger, som designer har de rumsliga gestaltningarna tagit 
hänsyn till att inte addera just gult och rött. 60 
 

 

                                                
59 Karin Fridell Anter. Forskare och praktiker om färg, rum, ljus. Stockholm: Formas 
och författarna, 2006, 207. 
60 ABB Branding guidelines: ABB basic elements - The foundation of our visual 
identity. Opublicerad källa. 2015. 
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Figur 20 illustrerar läktaren ovan där armaturer är placerade i hörnen av möbeln som associerar till 
en läktare på en arena. 
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Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att skapa riktlinjer och ett designkoncept för en 
kontorsmiljö som kommunicerar ett företags kultur. Med teorier inom storytelling 
kan man förmedla ett budskap i en rumslig miljö där användaren kan känna igen sig 
och får syn på sin egen plats i ett större narrativ. Målet med designförslaget har varit 
att kommunicera ett företags kultur och samtidigt skapa en positiv atmosfär för 
användarna och få dem att känna sig som en del av företaget. Där genom underlätta 
för användarna att identifiera det företag de arbetar i, men även sin roll i företaget. 

Ett koncept innebär att ett tema formas som är långsiktigt och bärkraftigt. Det ska 
vara slitstarkt så att involverade inom företaget orkar arbeta med det under en längre 
tid och det ska också fungera i alla sammanhang. 61 Det designkoncept jag presenterar 
grundar sig i personas som går att utveckla både genom att lyfta fram andra 
personligheter och addera fler personer som har andra egenskaper och intressen.   

I examensarbetet presenteras och sammanställs anställdas värderingar och åsikter 
inom ett företag genom tre persona. Med hjälp av olika personas skapas ett 
gestaltningsförslag som visar placering av möbler, antal, storlek, kulör och bild. På så 
sätt kan användaren i framtiden känna igen sig och ta del av historien som de själva 
skapat. Även om personerna i mitt rumsliga berättande är fiktiva så har de växt fram i 
en designprocess. 

En relevant fråga kring de föreslagna personas är huruvida en grupp människor 
exkluderas och därför är det viktigt att representera olika personer som har olika 
bakgrund och egenskaper. Det här konceptet baseras på ett rumsligt berättande så det 
handlar aldrig om att med text och bild identifiera en viss personlighet. 
Informationsdesign handlar om att designa information där du förmedlar ett budskap. 
62 I mitt intresse är det rummet som är budbäraren och därmed avsändare, här kommer 
det alltid finnas utrymme för att tolka och känna igen de delar som mottagaren väljer 
att identifiera sig med. Jag är medveten om att mina designval också ger utrymme för 
att tolka i andra meningar men jag anser att det ändå är till en fördel för betraktaren 
ser helt enkelt det de själva kan associera med. 

Om mitt koncept hade haft en exakt gestaltning där det tillkommer text eller där 
betraktaren endast tillåts tolka det på ett sätt så blir det färre personer som kan ta 
berättelsen till sig. Detta resultat stödjer teorin ”om vad som är sant beror på 

                                                
61 Bo Bergström. Effektiv visuell kommunikation. 8 uppl. Stockholm: Carlsson 
bokförlag, 2012, 54. 
62 Rune Pettersson. Ord, bild & form –termer och begrepp inom informationsdesign. 
Lund: Studentlitteratur, 2003, 284. 
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betraktaren” som citerades i inledningen. 63 Det har påverkat mig i den riktning då jag 
anser att det är viktigt att lyfta mångfald och ha en bredd i varje människas etnicitet 
och bakgrund i mitt designförslag men det är någon som skulle kunna utvecklas 
ytterligare. 

För att i designprocessen ha några goda exempel att utgå ifrån söktes information 
kring företag som berättar en historia i sin arbetsmiljö. I litteraturen framkom det att 
företag använder corporate storytelling som en strategi för att skapa gemenskap och 
stolthet inom organisationer.64 Min uppfattning är att företag och organisationer ofta 
använder de värdeord som de vill förknippas med, som exempel kan vara engagerad, 
ansvar, förändra, ärligt och så vidare. Som nämnds i inledningen är corporate 
storytelling eller strategiskt berättande också ett sätt att kommunicera idéer och skapa 
varumärken, men tidigare forskning säger att nya begrepp och förseelser har lett till 
att det är mer fruktbart att lyfta fram meningsproduktion och berättaraktivitet i fokus. 

Designkonceptet fungerar i många sammanhang då möjligheterna är oändliga 
utifrån egenskaper som kan plockas upp i interiörer, kulörer, material, placering, ljud, 
ljus, text och bild. Eftersom informationsdesign handlar om hur vi för fram ett 
budskap där informationsflödet från sändare till mottagare analyseras så blir det ett 
koncept att arbeta med där rummet är avsändare och personalen är mottagarna.  

En rumslig miljö där man applicerat en genomtänkt design skapar ett rumsligt 
språk som bär med sig och förmedlar intryck. 65 Hur trenderna ser ut kring arkitektur 
och inredning på olika arbetsplatser har en påverkande effekt kring hur en rumslig 
miljö utformas men det är viktigt att ha med sig den kompetens som krävs från 
företagets perspektiv för att anpassa till användarna av miljöerna.  

Storytelling blev en ingång i hur informationen skulle förmedlas och gav en 
möjlighet att applicera en berättelse med en genomgående strategi. ABB efterfrågade 
en samhörighet i det rumsliga uttrycket liknande en grafisk profil för rum eller plats. 
Genom att ge ett förslag som skapar en identitet i den rumsliga miljön blev strategiskt 
berättande en grund där användaren står i fokus. Det mest betydelsefulla resultatet i 
denna studie har varit att utgå ifrån användarens perspektiv och förmedla ett budskap 
där jag designat rumsligt berättande genom människorna som representerar ABB.  

Det finns teorier om att nutidens kontor inreds likt hemmet. I inredning och 
utformning av arbetsmiljöer var trenden att gränsen suddas ut mellan hemmet och 
arbetet som fanns med under idé genereringen.66 Det stärkts av resultatet från 

                                                
63 Janne Lindqvist Grinde. Klassisk retorik för vår tid. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2008, 40. 
64 Heijbel. Matts. Storytelling befolkar varumärket. 3 uppl. Stockholm: Blue 
Publishing, 2014. 
65 Rune Pettersson. Ord, bild & form – termer och begrepp inom informationsdesign. 
Lund: Studentlitteratur, 2003, 527. 
66 Hallström Bornholm, Salka. Storm i Trälhav. Reportage Det nya kontoret. Form – 
nordisk arkitektur och designmagasin nr 2. 2015. 
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intervjun med fokusgruppen som även ser positivt på att många kan arbeta mer 
flexibelt och ha möjlighet att arbeta hemifrån ibland.  

Då ett aktivitetsbaserat kontorslandskap utmärker sig genom möbler och arkitektur 
som stödjer olika aktiviteter och byggs för att öka interaktion och informationsflöde 67 
fanns en ambition av att ge ett förslag som stödjer det sociala samspelet. Genom att 
socialisera med kollegor blir informationsflödet bättre då dialog mellan människor 
innefattar information inom företaget. Under inläsning av litteraturen framkom det att 
en företagskultur handlar om en gemenskap som ska finnas i ett företag och att även 
inredningsdetaljer och konstnärlig utsmyckning avspeglar kulturen. 68 För mig blev 
det viktigt att skapa en plattform för interaktion och naturliga möten mellan 
människor eftersom det är människorna som är den gemensamma nämnaren och 
grunden för en företagskultur. Något som resultatet från intervjun tydligt visade var 
dock att värderingar hos individen i anslutning med att skapa en trendig arbetsmiljö 
ställer höga krav hos arbetsgivaren. Samhället går mot aktivitetsbaserade 
kontorsmiljöer som omfattar större krav och kompetens hos både företag och de som 
inreder miljöerna då det handlar om grundläggande värderingar för att förändra vårt 
beteende. I intervjun framkom det också att beteendet att börja socialisera och knyta 
kontakter i de nya kontorsmiljöerna inte kom naturligt, trots att miljön gett dessa 
förutsättningar. 
I inledningen beskrevs funderingar kring hur man förmår läsaren att få syn på sin 
egen plats i ett större sammanhang. För att lyckas med att skapa ett designkoncept i 
en kontorsmiljö får betraktaren uppleva informationen och reflektera över vem de 
själva är i rumsligt uttryck av sina intressen och egenskaper som är en del av 
corporate storytelling.  

Den andra infallsvinkeln var till vilket pris man vill upprätta en relation till sina 
kunder eller anställda och att det ofta är ledningen som är avsändare, här vill jag påstå 
att i mitt förslag är det användarna själva som är avsändare och därmed också de som 
kommer att känna en samhörighet med de rumsliga berättelserna vilket blir en 
riktlinje som företag kan följa i sitt sätt att kommunicera i en kontorsmiljö. Så att 
berätta deras egna historier som i form av personas gestaltas i olika rumsliga uttryck 
formar en identitet som binder ihop företagets rumsliga miljöer. 
 
 

                                                
67 Seddigh, Aram. Aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor. Artikel 
om kontor och kontorslandskap. 2013-09-06. www. kontorslanskap.se (Hämtad 2015-
05-18). 
68 Sten Philipson. Etik och företagskultur att leda med världen. Lund: 
Studentlitteratur, 2004, 51. 
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Figurförteckning 
Framsida skiss skapad i sketchup 
Fig. 1, fotografi taget under praktik på ABB av anställd ABB, november 2014. 
Fig. 2, Westöö, skapad i illustrator med inspiration av folkliga motiv 
Fig. 3, Westöö, skapad i illustrator med inspiration av folkliga motiv. 
Fig. 4, Westöö, skapad i illustrator med inspiration av ABB:s produkter. 
Fig. 5, Westöö, skapad i illustrator med inspiration av ABB:s produkter. 
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Fig. 6, Westöö, planritning i 3D från ABB, LEF, skapad i sketchup med adderade 
kulörer skapade i indesign.  
Fig. 7, fotografi i aktivitetsbaserad kontorsmiljö kök, skickad från anställd ABB, juni 
2015. 
Fig. 8, Westöö, skapad i indesign. 
Fig. 9, Westöö, historisk tidsaxel skapad i illustrator och indesign. 
Fig. 10, Westöö, grafik skapad i sketchup och indesign utifrån littererad 
möbleringsplan från ABB granskningshandling daterad 2014-09-14. 
Fig. 11, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
Fig. 12, Westöö, skapad i illustrator och photoshop. 
Fig. 13, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
Fig. 14, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
Fig. 15, Westöö, urklipp av bild 10. 
Fig. 16, Westöö, skapad i illustrator och photoshop med inspiration av fotografier 
från pintrest med sökning Italy. 
Fig. 17, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
Fig. 18, Westöö, urklipp från bild 10. 
Fig. 19, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
Fig. 20, Westöö, skapad i sketchup och photoshop. 
 
 

Övrigt 
Expertintervju genomfördes med deltagare av flytt till aktivitetsbaserad kontorsmiljö 
14 april 2015. 
 
Observation av aktivitetsbaserad kontorsmiljö utförd 23 april 2015. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktik

Aktivetsbaserad kontorsmiljö 

Bakgrund - kontorsmiljöer

Examensarbete 

1.Designarbete, artefakt som vilar på en vetenskaplig grund.
2.Vetenskapligt förhållningsätt (tester, metoder, tidigare forskning, utgå ifrån 
teorier och källkritik)

←

Informationsdesign

Vad är informationsdesign?

Kommunikation
Språk
Kognition
Information
Konst och yrkes hantverk

Informationsdesign- rumslig gestaltning

Problemformulering

Hur skapar jag en designlösning med hjälp av Storytelling som skapar en samhörighet i de rumsliga miljöerna inom ABB?
Vad innebär en företagskultur och hur får jag fram den inom ABB?

Företagskultur? 
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Extern
Mål, värderingar, policy, vision osv.

Värdeparen är grunden för vår organisation 
Don’t look the other way! 
Vi accepterar inte verksamheter som innebär att människor tar onödiga risker eller arbetar oetiskt   
 
Kunden ska alltid vara i fokus oavsett aktivitet  
Vi ska alltid leverera högsta kvalitet i allt vi gör 
Vi ska vara den naturliga samarbetspartnern  

Innovation är kärnan i vårt värdeerbjudande  
Det är avgörande att vi stärker vår konkurrenskraft 
Snabbhet är nödvändigt i allt vi gör – agera fort med hög kvalitet utan att hasta 

Innovation & snabbhet 

Kundfokus & kvalitet 

Säkerhet & integritet 

Starkare och tydligare ansvarsfördelning och ansvarstagande inom hela organisationen  
Fokuserade, uttalade ansvar för divisioner, affärsområden, regioner/länder och funktioner 
Institutionella och individuella prestationer är nyckeln till att fortsätta att lyckas 

Ägarskap & resultat 

Bättre och mer naturligt samarbete som syftar till att tillhandahålla överlägset kundvärdet 
Mer, bättre, tillsammans! 
ETT ABB! 

Samarbete & tillit 


