
Mer än bara ett myndighetskontor  

En studie om hur ett myndighetskontor kan utformas för att 
främja arbetsgruppens önskade arbetssätt. 

Therese Karlsson 
 

 

 

 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med 

inriktningen Rumslig gestaltning 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 

Examinator: Yvonne Eriksson 

Handledare: Donal Freeney 

Akademin för Innovation, design och teknik  

Mälardalens högskola 

2017-06-02 

  



2 
 

 

  



3 
 

Abstract 

This is a study of how an office environment in the form of four cell offices and a 

conference room can be designed for a local authority. The purpose of the study is 

to provide a design proposal that visualizes possible solutions for the office's 

workgroup, which may then be transformed into an activity-based office that will 

support the users’ needs and working methods. 

This study was written in cooperation with the Business Unit in the City Hall, 

Eskilstuna. The working team at the Business Unit wants to be more integrated 

with each other as it is a major part of their way of working. The walls of the cell 

offices create barriers between users and negatively affect their preferred way of 

working. The premises in which the business is located also lacks an identity that 

reflects their work and their values. 

The study is based on theory and literature on the spatial environment, activity-

based office, office environment zones, cognitive perspective, affordance, color, 

light and the importance of creativity in the office environment. The methods used 

in the study are: Human centered-design, site analysis, qualitative interview, 

observation, workshop, 3D model and analysis of collected data.  

The result of the study shows a design proposal in an activity-based office 

environment that includes features based on user needs. The result will be an 

inspiration to the Business Unit for a possible future implementation. At the same 

time, it is also an inspiration for other users in office environments that are looking 

for an activity-based office environment. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie i hur en kontorsmiljö i form utav fyra stycken 

cellkontor och ett konferensrum kan utformas för en myndighet. Med syfte att 

skapa ett gestaltningsförslag som visualiserar möjliga lösningar för kontorets 

arbetsgrupp, för att sedan utformas till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ska 

stödja arbetsgruppens behov och arbetssätt.  

Samarbetet har varit tillsammans med Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna. 

Arbetsgruppen på Näringslivsenheten upplever att de vill vara mer integrerade med 

varandra då det är en stor del av deras arbetssätt. Väggarna, som cellkontoren 

innebär, skapar barriärer mellan användarna och medför en påverkan av deras 

arbetssätt. Lokalerna som verksamheten befinner sig i saknar även en identitet som 

speglar verksamhetens arbete och värden. 

Studien baseras på teori och litteratur om den rumsliga miljön, aktivitetsbaserat 

kontor, zoner i kontorsmiljön, kognitivt perspektiv, affordans, färg, ljus och 

kreativitetens betydelse i kontorsmiljön. Metoderna som använts i studien är: 

Human centered-design, platsanalys, kvalitativ intervju, observation, workshop, 3D 

modell och analys av insamlad data.  

Resultatet av studien visar ett gestaltningsförslag på en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö som innefattar funktioner som bygger på användarnas behov. 

Resultatet ska vara ett inspirationsmaterial till Näringslivsenheten för en eventuell 

framtida genomförning. Samtidigt som det även är ett inspirationsmaterial till 

övriga användare i kontorsmiljöer som är ute efter en aktivitetsbaserad 

kontorsmiljö. 

 

Nyckelord 

Rumslig gestaltning, Informationsdesign, Kontor, Aktivitetsbaserat arbetssätt, 

Zonindelning, Funktionalitet, Kreativitet  
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Ett stort tack till alla er på Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna för att ni har 

varit så lättsamma och trevliga att samarbeta med! Ett extra stort tack till min 

kontaktperson Sasan Shaba! Det har varit inspirerande och lärorikt att få göra om er 

kontorsmiljö för er. 

Sedan vill jag tacka min handledare Donal Freeney för ditt stöd, vägledning och 

din feedback under processens gång. Det har varit ett stort stöd för mig. 
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och hjälpa mig. 

Tack till er alla!  
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Inledning 

En rumslig miljö som används av en verksamhet bör anpassas utefter de lokaler 

som verksamheten befinner sig i. Det medför att interiörerna ska anpassas utefter 

vad användarna har för syfte med rummet (Ching & Binggeli, 2012, s. 36).  

Om rummet inte kommunicerar om vilka funktioner som kan möta upp 

användarnas behov, medför det att användarna inte vet hur de ska använda den 

rumsliga miljön. Det bidrar till att rummet blir outnyttjat och oanvändbart för det 

tänkta syftet, som i detta arbete är att stödja användarna i deras arbete. Samtidigt 

som rummet även ska spegla verksamheten och kommunicera dess värde.  

Informationsdesign kommunicerar informationen i miljön så att den blir 

lättförstådd för användaren. Medan rumslig gestaltning innebär att förbättra 

funktioner och användandet av miljöer utifrån de behov som finns.  

Att ha en innovativ och kreativ arbetsmiljö som stödjer användarnas behov är även 

något som påverkar användarnas arbetssätt (McCoy, 2005, s. 171).  

Arbetet behandlar på vilket sätt rumsliga och visuella element, inom rumslig 

gestaltning, kan utformas på ett myndighetskontor för att möta upp arbetsgruppens 

arbetssätt och behov. 
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Bakgrund 

I Stadshuset, Eskilstuna finns Näringslivsenheten, se figur 1 och 2. De samarbetar 

med kommunen och ansvarar för att utveckla samt etablera verksamheter och 

företag runtom i Mälardalen. I sitt arbete vill de underlätta för blivande och 

befintliga företagare och innovatörer (Stöd och rådgivare till företagare, 2017). 

Näringslivet och kommunen arbetar gemensamt för ett företagsklimat genom 

Affärsplan Eskilstuna, som är en strategisk plan över hur näringslivet ska planeras 

under en tioårsperiod (Affärsplan Eskilstuna, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgruppen hos Näringslivsenheten i Eskilstuna består utav sex stycken 

personer. De är ett relativ nytt team som arbetar tillsammans, där den längsta har 

arbetat i cirka fyra år (Shaba, 2017). Idag arbetar arbetsgruppen i fyra olika 

cellkontor, i två utav kontoren är de placerade två och två.  

Arbetsgruppen har ett tydligt behov som de framhäver, behovet är att de dagligen 

vill kunna vara mer integrerade med varandra. Vilket skulle främja deras arbetssätt 

då de arbetar mycket tillsammans. De är själva inne på att ha ett öppet 

kontorslandskap och ser sig själva anpassningsbara för ett nytt arbetssätt (Shaba, 

2017). 

Användarna av kontoren arbetar även ute hos olika företag, vilket gör att kontoren 

vid de tillfällena står tomma (Shaba, 2017). När de är på kontoret så arbetar de 

främst vid datorn, pratar i telefon eller diskuterar med varandra inom 

arbetsgruppen. Därav finns behovet av främst tre olika platser: Arbetsplats, 

telefonplats och samlingsplats. Näringslivsenhetens önskemål är att bli en 

Figur 1. Stadshuset, Eskilstuna. Figur 2. Ingången till 
Näringslivsenheten. 
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effektivare arbetsgrupp, få en högre arbetstrivsel, bli mer kreativa och få en 

representativ miljö på enheten.  

Detta arbete har som fokus att gestalta ett myndighetskontor som stödjer 

arbetsgruppens behov och funktioner, genom ett aktivitetsbaserat kontor. 

 

Problembeskrivning 

Hos Näringslivsenheten i Eskilstuna finns det ett konferensrum och fyra stycken 

cellkontor som arbetsgruppen, på sex personer, är uppdelade i. Kontorsmiljön är 

avgränsad av väggar, vilket upplevs som barriärer. Barriärerna medför att 

arbetsgruppen inte kan interagera med varandra så som de har ett behov av inom 

sitt arbetssätt (Shaba, 2017).  

Eftersom det är ett myndighetskontor så medför det att det finns strikta direktiv om 

hur deras lokaler får se ut. Lokalerna måste förhålla sig till byggnaden som 

myndigheten befinner sig i, nämligen Stadshuset i Eskilstuna. Resultatet av det här 

har medfört att myndighetskontoret inte stödjer rummets tänkta funktioner och 

behov för arbetsgruppen. Likaså att miljön saknar en tydlig identitet som ska 

spegla verksamheten. 

Informationsproblemet ska lösas för att främst kommunicera hur funktionerna i 

rummet kan affordera till att utföra olika saker. Likaså möjligheten till att få en 

ökad integration inom arbetsgruppen, med hjälp utav ett aktivitetsbaserat kontor 

som stöds utav olika zoner i kontorsmiljön som ska innehålla funktioner anpassat 

till arbetsgruppens behov. 

Studien är relevant att genomföra då lösningen ska bidra till ett gestaltningsförslag 

som stödjer arbetsgruppen och verksamheten genom att, som tidigare nämnt, 

innehålla olika zoner med anpassade funktioner för att möta upp behovet som 

arbetsgruppen utför i sitt arbete. Likaså för att kommunicera om verksamhetens 

identitet.  
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Syfte 

Syftet är att skapa ett gestaltningsförslag för ett myndighetskontor som visualiserar 

möjliga lösningar för kontorets arbetsgrupp utifrån deras behov av en mer 

integrerad arbetsplats som främjar deras önskade arbetssätt och som stödjer 

verksamhetens funktioner samt kommunicerar dess identitet. 

 

Frågeställningar 

Studien utgår ifrån en huvudfråga med två stycken tillhörande underfrågor: 

 

På vilket sätt kan rumsliga och visuella element utformas, med stöd av relevanta 

teorier och metoder inom rumslig gestaltning, på ett myndighetskontor för att 

främja arbetsgruppens önskade arbetssätt? 

 

o Hur stöds verksamhetens funktioner utifrån rumslig gestaltning? 

 

o Hur kommuniceras verksamhetens identitet med rumslig 

gestaltning och visuella element? 

 

Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är arbetsgruppen i myndighetskontoret på 

Näringslivsenheten i Eskilstuna, då det är de som använder och vistas i miljön 

dagligen. Enligt arbetsgruppen används inte miljön utav externa parter vilket 

medför att en sekundär målgrupp inte är relevant för arbetet. 

Avgränsningar 

I studien har fokus legat på arbetsgruppens behov och de fysiska rummen som är 

fyra stycken cellkontor och ett konferensrum. För att då kunna skapa en helhet som 

sedan utvecklats till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt. En avgränsning har 

varit att inte fokusera på det tekniska samt hur sladdar och liknande kan dras. 

Eftersom golv, väggar och tak inte får ändras färgmässigt, då de förhåller sig till 

Stadshusets färger, så har de befintliga färgerna i rummen behållits som de är. 

Ergonomi som är en viktig del inom kontosmiljöer har inte behandlats i arbetet. 

Anledningen till detta är att studien ansågs bli för omfattande. 
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Teori och litteratur 

Teori och litteratur har tagits del av för att utforma, utveckla och stödja det 

slutgiltiga gestaltningsförslaget. Det insamlade materialet har berört utformningar 

av kontorsmiljöer, zoner i kontorsmiljö, kreativitet, kognitivt perspektiv, ljus och 

färg. Vilket kommer att presenteras nedan. 

Den rumsliga miljön 

En rumslig miljö struktureras beroende på hur det används. Aktiviteterna som 

rummet ska stödja påverkar hur rummet planeras, utformas och organiseras. En 

rumslig miljö måste vara funktionell eftersom en design utförs för att förbättra 

funktionen av rummet, utifrån användarnas behov, för att då göra de tänkta 

aktiviteterna mer tillfredställande (Ching & Binggeli, 2012, s. 17, 58).  

Ching och Binggeli (2012, s. 44) presenterar fyra kriterier för att uppnå en god 

rumslig design: 

o Funktion och syfte med designen. 

o Användarbarhet, ekonomi och hållbarhet i val av material. 

o Form och stil som är estetisk tilltalande. 

o Image och mening för användarna. 

 

Val och placering av exempelvis möbler medför att interiören skapar en specifik 

komfort och användbarhet i uppgifter och aktiviteter som ska utföras i rummet. 

Möblerna tillför en visuell karaktär av rummet med hjälp utav form, linjer, färg, 

textur och skala. Vilket kan applicera en viss stil på miljön. Hur möblerna sedan 

placeras påverkar också hur rummet används och uppfattas (Ching & Binggeli, 

2012, s. 318-319, 321). Även Ware tar upp att olika skalor kan användas för att 

fånga ett intresse, genom användandet av stora skalor respektive små skalor 

gällande storlek av objekt för att få variation av formelement (2008, s. 40). 
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Aktivitetsbaserat kontor 

En aktivitetsbaserad kontorsmiljö betyder att aktiviteten står i fokus vid själva 

gestaltningen av kontoret. Användarna har olika platser att välja på beroende på 

vilken uppgift de har att utföra, de kan själva välja vart de ska arbeta beroende på 

behov, användarna har heller inte en personlig och fast plats att arbeta vid (Bodin 

Danielsson, 2014, s. 102). Flexibiliteten av miljön är även bra för framtiden, om en 

annan verksamhet flyttar in och tar över lokalerna.  

För att den här typen av kontorsmiljö ska fungera bör det finnas eventuella rum 

med funktioner som stödjer arbetet i kontoret. Enligt forskning som Bodin 

Danielsson utfört, angående aktivitetsbaserade kontor, så har användarna en bättre 

hälsa och tillfredställelse i sitt arbete tillskillnad från andra kontorslandskap (Bodin 

Danielsson, 2014, s. 104).  

Kontorsmiljön kan i framtiden komma att ses som en mötesplats där det finns en 

plats för spontana möten att uppstå, vilket miljön ska stödja med en tillgänglig 

mötesplats öppen för användarna. Kreativitet och inspiration sker när användarna 

träffas och pratas vid. Dock är inte enbart innovation och kreativitet något som 

inträffar vid interaktiva samarbeten, utan det inträffar även vid enskilt arbete. 

Därför måste båda behoven finnas inom kontorsmiljön (Bodin Danielsson, 2014, s. 

100). 

För att skapa en god individuell arbetsplats presenterar Björklund och Steiner 

(2014, s. 112) fem stycken villkor: 

o Trygghet: Arbetet kan utföras lugnt och ostört, en personlig 

prägel på arbetsplatsen ska kunna gå att tillägga. 

o Öppenhet: Det ska enkelt kunna gå att få kontakt med övriga 

användare på kontoret. 

o Formbarhet: Miljön ska kunna gå att anpassas utefter 

användarna. 

o Inspiration: Kontakt med övriga användare är viktigt. Även att 

den fysiska miljön ska bidra med glädje, trivsel, utsikt, variation 

och arkitektur. 

o Valfrihet: Möjlighet att påverka sin egen placering av 

arbetsplats. 

 

Ovanstående villkor är relevanta att ha med i gestaltningen av kontorsmiljön för att 

då kunna förhålla sig till olika behov som den rumsliga miljön ska uppfylla. 
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Det är även relevant att tänka på användarnas behov för att få en förståelse i om 

och varför något behövs samt hur de vill känna sig på sin arbetsplats (Björklund & 

Steiner, 2014, s. 114). Lokalen som kontorsmiljön befinner sig i är även en del utav 

verksamhetens kommunikation då den genom design, färg och form visar upp de 

värden som verksamheten anser vara viktiga (Björklund & Steiner, 2014, s.151-

152).  

I myndighetskontoret kan Eskilstuna kommun och Varumärket Eskilstunas grafiska 

profil appliceras genom valet av färg på inredningen. För att då få en tydlig 

identitet av verksamheten i myndighetskontoret samtidigt som det även stödjer 

arbetsgruppen i deras arbete, för att visa vad de arbetar för. 

Zoner i kontorsmiljön 

Att dela in kontorsmiljön i olika zoner är något som återkommer i den tidigare 

forskningen och litteraturen.  

En önskvärd kontorsmiljö, som är attraktiv och trivsam, skapas genom att 

kombinera avskildhet, koncentration och interaktion inom kontoret. En bra 

arbetsmiljö ska stödja verksamheten genom att innehålla olika funktioner som ska 

stödja arbetsuppgifterna. Kommunikationsytor och mötesplatser ska åtskiljas från 

arbetszonen för att förhindra störningsmoment, exempelvis ljud (Bodin Danielsson, 

2010, s. 13-14). Enligt Bodin Danielsson bör det även finnas en övergångszon för 

att förhindra störningar på arbetsplatszonen (2010, s. 62).  

Ekstrand och Damman (2016, s. 192-193) presenterar tre olika zonindelningar för 

deras kontorsmiljö som de presenterar i sin forskning:  

o Privat zon: Individuella arbetsplatser, lunchrum, stödjande 

funktioner. 

o Privilegierad zon: Mötesrum. 

o Offentlig zon: Öppen mötesyta, väntrum, kaffeplats. 
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De tre olika zonindelningarna som Ekstrand och Damman presenterade baserades 

på det behov som deras kontorsmiljö hade. Genom att applicera in arbetsgruppens 

behov hos Näringslivsenheten, Eskilstuna i tre olika zoner som skulle stödja deras 

verksamhet och arbetsuppgifter, så uppkom zonerna:  

o Arbetszon  

o Telefonzon  

o Samlingszon 

 

De här tre zonerna innehåller de främsta behoven som arbetsgruppen har, för att då 

stödja deras arbetssätt. Ekstrand och Damman tar upp att deras aktivitetsbaserade 

koncept gav de anställda en chans till att kunna förutse situationen, utifrån det 

kunde de anställda välja vilken plats och verktyg som skulle användas beroende på 

uppgift (2016, s. 196). 

Kognitivt perspektiv 

Miljön ska tillgodose det användaren av rummet vill finna. Med en snabb 

avskanning av rummet ska dess funktioner kunna förstås. 

Genom ögonrörelser söks information i rummet om det som ska finnas. 

Tillfredställelsen kommer när informationen som söks, genom ögonrörelserna, 

hittas. Effektiv design börjar med att analysera användarens uppgifter som ska 

utföras i rummet, vilket sedan bestämmer de visuella frågorna som designen ska 

stödja genom att använda färg, form och utrymme (Ware, 2008, s. 20-21).  

Hos Näringslivsenheten, Eskilstuna var analysen av arbetsgruppens uppgifter 

exempelvis att väggarna upplevdes som barriärer i deras integrerade arbetssätt. Att 

då utforma miljön på ett nytt sätt, genom att ta bort väggarna och få en öppen 

planlösning, medförde sedan att färg och form på funktionerna kunde anpassas 

utifrån utrymmet.  

En stark pop-out effekt är när ett enstaka objekt skiljer sig på något sätt ifrån 

resterande objekt. Den visuella karaktären som upplevs av en miljö, som ett objekt 

befinner sig i, upplevs på grund utav karaktären av objektet själv. Vilket medför en 

kontrast mellan miljön och objektet (Ware, 2008, s. 29).  

Hos Näringslivsenheten är färgen på golv, väggar och tak neutrala vilket medför att 

det skapas en stor pop-out effekt beroende på funktionernas form och färg.  
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Gestaltlagarna kan med fördel användas i rum för att minska den kognitiva 

belastningen. För att få en snabb igenkänning av objekt är olika former av 

betydelse. Närhetslagen används när objekt ska läsas ihop, de olika delarna blir en 

helhet och bildar en zon. Likaså användandet av likhetslagen, där olika objekt med 

samma form eller färg ska läsas ihop och därmed uppfattas bilda en samhörighet 

(Holsanova, 2010, s. 92, 94).  

Gestaltlagarna medför att rummet påverkar hur vi uppfattar det beroende på hur de 

olika delarna utformas, färgsätts och placeras.  

Ware tar upp att objekt som är grupperade bildar mönster som läses ihop (2010, s. 

56). Valet av interiöra designelementen och deras placering ska tillfredsställa 

funktionen och de estetiska kraven. Mönster skapas utifrån placering av objekt i 

rummet. De olika mönstren som skapas med objekten påverkar varandra visuellt, 

funktionellt och hur de är menade att uppfattas. Mönstret anpassas efter vad som är 

lämpligast visuellt men även efter vad som är mönstrets mening till användarna av 

rummet. Att använda sig utav mönster hjälper till att hålla en visuell ordning inom 

olika designelement i rummet, samtidigt som de även är anpassade för 

användningsområdet och funktionen av rummet (Ching & Binggeli, 2012, s. 122). 

Affordans 

Funktionerna i kontorsmiljön ska affordera till respektive användningsområde. 

Affordans utförs beroende på hur individen väljer att använda objektet, vilket beror 

på hur individen har tolkat att objektet eller funktionen bjuder in till interaktion 

(Norman, 2013, s. 11). 

Affordans består även utav så kallade signifikatorer. Medan affordans bestämmer 

vilka handlingar som är möjliga att utföra så kommunicerar signifikatorerna var 

handlingen ska utföras. Signifikatorerna är en visuell ledtråd, vilket hjälper 

användaren att förstå vad som ska utföras. Att använda signifikatorer bidrar till god 

design då de medför god kommunikation av syftet, struktur och hänvisning i hur 

användarna ska använda objektet eller funktionen. De kommunicerar hur designen 

ska användas (Norman, 2013, s. 14, 19).  

Även Ware bekräftar att affordans handlar om att koppla samman uppfattning och 

handling, likaså att det i hjärnan finns gångar som är specialiserade för den här 

typen av uppgift (2010, s. 100). 
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Målet med en funktionell design är att den ska medföra en omedelbar handling, det 

ska finnas en tydlighet i vilken slags interaktion användaren kan utföra. Objekt och 

funktioner afforderar beroende på hur den är utformad (Holsanova, 2010, s. 90). 

Färg och ljus 

Hur en rumslig miljö uppfattas och påverkar beror på hur färg och ljus används. 

Ljus, material och färger ska skapa en helhet för exempelvis den verksamhet som 

ska finnas i miljön. För att skapa känslan av en helhet väljs ljus, material och färger 

ut noggrant. I vissa fall kan byggnaden, som miljön befinner sig i, komma att 

påverka färg- och materialval som ska vara inne i miljön (Fridell Anter, 2006, s. 

97).  

Även användarnas humör påverkas av färg och ljus i en miljö, de kan känna sig 

piggare, mer intresserade, vänligare och mer självsäkra. Humöret kan ändras 

beroende på ljusstyrkan. Uppfattas ljuset för mörkt sjunker humöret, likaså om 

ljuset uppfattas för ljust. Förutom ljuset så påverkas användarna även av färgen på 

arbetsplatsen. Att använda alltför mättade färger är inte det bästa alternativet, 

istället bör anpassade färgval användas i designen. Vilket i sin tur kommer att bidra 

till en generell ökning av användarnas humör. Något att ta hänsyn till är även hur 

årstiderna styr ljuset och färgerna likaså att användarna har tillgång och närhet till 

fönster (Küller et al., 2006, s. 1504-1505).  

I den aktuella kontorsmiljön finns breda och höga fönster på alla ytterväggar, vilket 

leder till en hög ljusnivå som passar en miljö där arbetsgruppen dagligen befinner 

sig i. Precis som tidigare nämnt så ändras ljuset beroende på årstid vilket då gör att 

det måste finnas en god artificiell ljusmiljö.  

I en kontorsmiljö vistas användarna dagligen och vanligtvis under en längre tid, 

därför bör färger användas sparsamt då det annars kan upplevas som en stressig 

miljö om för många färger används (Fridell Anter, 2006, s. 196).  

Det finns även en svårighet i att designa en miljö när det gäller färgval och 

materialval, då valen ska passa alla individuella användare. Det är därför bättre att 

skapa en miljö som är enhetlig och harmonisk genom att lägga till färgklickar eller 

specifika inredningsdetaljer, vilket användarna då kan anpassa själva att ta del av 

(Fridell Anter, 2006, s. 204). 

Det handlar om att hitta en balans genom att skapa en bakgrund av harmoni och 

sedan använda sig utav färgstarkare rumselement eller inredningsdetaljer.  
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Färgerna kan då även användas för att kommunicera till användarna att 

uppmärksamma vissa funktioner och information som rummet innehåller (Fridell 

Anter, 2006, s. 211).  

Det har funnits en begränsad frihet av användandet utav färger. Enligt intervjuerna 

under min studie får inte myndighetskontorets golv, listfärg, väggfärg och tak på 

Näringslivsenheten i Eskilstuna ändras då färgerna speglar Stadshusets färger 

(Shaba, 2017). Det blir en begränsning i arbetet samtidigt som det medför ett större 

fokus på miljöns funktioner och dess utformningar. 

Kontorsmiljöns påverkan av kreativitet 

Att vara kreativ i en kontorsmiljö innebär att rummet måste stödja användarnas 

möjlighet till det. I arbetsgruppen hos Näringslivsenheten, Eskilstuna har de 

behovet av att kunna kommunicera och vara mer integrerade med varandra, 

samtidigt som de ska vara kreativa medan de arbetar.  

Att ha möjligheten till att kunna interagera inom arbetsgruppen innebär att miljön 

måste stödja deras interaktioner (McCoy, 2005, s. 171). Miljön kan även stödja 

olika sätt att arbeta för att arbetsgruppen ska kunna utföra sitt arbete effektivt, 

därför är en flexibel miljö en fördel för att kunna anpassas utefter behoven. Att 

arbetsgruppen är nära varandra och lättillgängliga tillsammans med funktionerna i 

miljön underlättar arbetet (McCoy, 2005, s. 175-176). 

Att spegla verksamhetens mål och identitet i miljön kan leda till en ökad kreativitet 

inom arbetsgruppen. En kreativ miljö kan inte göra en arbetsgrupp kreativ, dock 

kan miljön stödja och öka arbetsgruppens kapacitet till att bli kreativa (McCoy, 

2005, s. 181, 184). 

Källkritik 

Litteraturen har noggrant valts ut utifrån välkända och trovärdiga författarnamn då 

de är specialister inom sitt berörda område. Den vetenskapliga artikeln som McCoy 

(2005) har skrivit kan diskuteras då hen själv inte har undersökt personer i sin 

forskning, utan har enbart utgått ifrån tidigare forskning och litteratur. Slutsatsen 

hade fått en större trovärdighet om McCoy hade utfört egna tester och undersökt 

frågan utifrån frågeställningen. Trots det så anses artikeln tillräckligt trovärdig, då 

slutsatsen är baserad på tidigare forskning och litteratur från forskare som har stor 

erfarenhet och är trovärdiga inom sina respektive områden. 
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Metod 

Platsanalys 

En platsanalys utfördes på platsen för att analysera olika delar av rummet, för att få 

en större överblick och djupare förståelse av platsen. Platsanalysen är relevant för 

att dokumentera och analysera platsen så som den ser ut och verkar idag. 

Platsanalysen utgick ifrån Ching & Binggelis checklista (2012, s. 58-62).  

Listan anpassades utifrån det som ansågs relevant för arbetet och innehöll tre 

stycken delar: Dokumentera platsen, analysera platsen och placering, utrymme och 

möbelgrupperingar. Den fullständiga listan går att se i bilaga 1. 

Platsanalysen genomfördes i ett rum i taget för att uppmärksamma brister men även 

potentiella möjligheter med varje rum. Platsanalysen utfördes hos 

Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna 2017-04-04 mellan klockan 11:00-

12:00. 

Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju ska medföra en större informationsinsamling samt en djupare 

grunduppfattning om det som studeras. Enligt Holme medför den kvalitativa 

intervjun en helhetsbild av situationen vilket ger en ökad förståelse för 

sammanhanget (1997, s. 79).  

Den kvalitativa intervjun utfördes i kontorsmiljön för att informanterna skulle 

känna sig bekväma. Intervjun utfördes för att ta reda på relevanta svar som stödjer 

arbetet. Likaså att få reda på arbetsgruppens behov som inte uppfylls idag.  

Informanterna fick börja med att läsa igenom informerat samtycke innan intervjun 

började. För att intervjun skulle hålla ett relevant fokus för arbetet så hade jag 

förberett frågor innan som jag kunde stödja mig mot. 

Observation 

Att göra en observation innebär att vara på samma plats, under en viss tid, med 

användarna som är berörda av undersökningen (Holme, 1997, s. 110).  
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Genom att utföra en observation medför det en större förståelse för hur 

arbetsgruppen beter sig på platsen samt vilket rörelsemönster som finns. Likaså en 

möjlighet till att få en komplettering till den kvalitativa intervjun för att själv kunna 

få en förståelse om det behov som finns på platsen. 

En öppen observation utfördes på platsen. En öppen observation innebär att 

användarna är medvetna och har godkänt att de observeras (Holme, 1997, s. 111).  

För att få ut så mycket som möjligt av observationen så staplades fyra stycken 

punkter upp, med utgångspunkt i Wikberg Nilsson, Ericson och Törlinds (2015, s. 

85) litteratur:  

o Anteckna vad som görs (uppgift/moment som användaren utför). 

o Notera hur användaren gör och vad som anses enkelt eller besvärligt. 

o Observera uttalanden eller situationer. 

o Observera hur användarna rör sig på platsen. 

Att följa de här stegen bidrog till att det blev ett tydligt fokus på observationen och 

vad som skulle utföras.  

Workshop 

Att utföra en workshop innebär att målgruppen kreativt får vara med och undersöka 

hur deras miljö skulle kunna gestaltas utifrån deras behov och önskemål. För att då 

komma fram till hur problemet ser ut idag samt hur miljön skulle kunna se ut 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 89). 

Workshopen utfördes 2017-04-28 hos Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna. 

Tre personer från arbetsgruppen deltog i workshopen, som var 45 minuter lång.  

Syftet med workshopen var att få höra arbetsgruppens tankar om problemet idag 

och hur deras önskvärda kontorsmiljö skulle kunna se ut angående placering utav 

olika funktioner, för att då bidra till en gestaltning som bygger på deras behov. 

Två planritningar i A3 format skrevs ut, varav den ena planritningen var så som 

platsen ser ut idag. Medan den andra planritningen var så som platsen skulle kunna 

se ut om två stycken väggar togs bort.  
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Olika funktioner skissades och skrevs ut föreställande: 

o 6 st skrivbord med stolar (fanns två alternativ på 

skrivbordsutformningar, där den ena hade en standard 

rektangulärform för en person och den andra en sick-sack form 

som tre personer skulle få plats vid). 

o 1 samlingsplats som symboliserades med soffa och fåtölj. 

o 1 Whiteboardtavla. 

o 1 konferensbord med stolar. 

o 1 telefonkub. 

 

Funktionerna placerades omkring av målgruppen på den valda planritningen utefter 

deras önskemål om deras kontorsmiljö. Efter att ha hört deras diskussioner ställdes 

olika frågor för att få en djupare förståelse i hur de tänkte.  

Analys av insamlad data 

En analys utav det innehåll som kommit fram under processens gång medför en 

etablerad och systematisk kvalitativ datainsamling (Martin & Hanington, 2012, s. 

40). För att slutligen sammanfatta och analysera den data som insamlats utav 

platsanalysen, den kvalitativa intervjun, observationen och workshopen så utfördes 

ett träddiagrams analys på de fyra olika sammanfattade delarna.  

Metoden träddiagram används när hierarkin på den insamlade datan ska 

specificeras för att sedan skapa olika förhållanden mellan de delar som finns 

(Martin & Hanington, 2012, s. 22). Sex teman med underrubriker sattes ihop, med 

hjälp utav post-it lappar. Resultatet kopplades sedan ihop med teorin och 

litteraturen.  

Metodkritik 

Att vara kritisk till metoderna medför att de blir noggrant granskade och då även 

mer trovärdiga i sitt resultat.  

Vid platsanalysen var det viktigt att ta hänsyn till att klockslag och årstid påverkar 

upplevelsen av myndighetskontoret. Speciellt då miljön innehåller stora fönster 

med mycket ljusinsläpp. Vid platsanalysen var det en solig vårdag i april, vilket 

bland annat påverkar ljuset och färgerna vilket i sin tur bidrar till att upplevelsen av 
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rummet påverkas, tillskillnad om det hade varit en annan årstid, väder eller 

klockslag.  

Att ifrågasätta sig själv vid observerandet är även ett bra sätt att vara kritisk och 

uppmärksam på det som observerats. Lofland (1971, citerad i Holme, 1997, s. 118) 

tar upp olika frågor som kan vara relevanta att ifrågasätta efter en utförd 

observation. Bland annat vilken plats jag hade i förhållande till det som 

observerades, om informationen skulle sett ut på ett annat sätt om situationen varit 

annorlunda och om informationen av platsen jag redan hade påverkade min 

observation. De här frågorna anser jag viktiga att svara på då de påverkar en stor 

del utav resultatet av observationen. 

Då det var en öppen observation visste arbetsgruppen om att jag var där för att 

observera dem. Dock valde jag en plats vid båda observationerna där jag inte satt i 

vägen och inte syntes för mycket, för att användarna då inte skulle känna en alltför 

stor iakttagelse.  

Informationen som insamlades utav observationerna hade sett annorlunda ut om 

alla i arbetsgruppen hade varit på plats i kontorsmiljön. Dock fick jag observera så 

som deras vardag vanligtvis ser ut, att det är många ur arbetsgruppen som inte är på 

plats då de arbetar ute hos företag (Shaba, 2017).  

Observationerna som totalt pågick under 90 minuter gav en inblick, det går dock 

inte att påstå att det alltid är på det här sättet. Enligt den kvalitativa intervjun 

stödjer observationen trots det den information som kom fram under intervjun. 

Informationen om platsen som redan var insamlad kan även ha påverkat tankesättet 

vid observationen. Även om det fanns en öppenhet i mina tankar vid observationen 

kan redan insamlad information omedvetet ha funnits med i baktankarna. Jag anser 

det inte som ett problem utan snarare att det blev en bekräftelse på informationen 

som redan fanns. Hade det varit tvärtom, att den insamlade informationen hade 

varit fel så hade det, under observationen, upptäckts snabbt. 

Etik  

Att ta hänsyn till det etiska perspektivet är något som funnits med under arbetets 

gång. Holme (1997, s. 32) tar upp att etik handlar om att visa respekt för 

individerna och skydda både den psykiska och fysiska integriteten hos de individer 

som varit med och hjälpt till att tillföra information till arbetet. 
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Vid den kvalitativa intervjun fick användarna börja med att skriva under ett 

informerat samtycke. Där stod det beskrivet vad syftet med arbetet var, vad 

informationen skulle användas till samt att full sekretess inte kan ges. Likaså att 

intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta den, se bilaga 2. 

Vid observationen gällde samma sak. Att det informerade samtycket skrevs under 

innan observationen påbörjades. I det informerade samtycket var det i det här fallet 

även relevant att poängtera att inget av det insamlade materialet skulle vara 

personligt inriktat, se bilaga 3. 

 

Resultat 

Platsanalys 

Platsanalysen utfördes i fyra stycken cellkontor och ett konferensrum. Se figur 4 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor 1 Konferens- 

rum 
Kontor 3 

Kontor 2 

Kontor 4 

Figur 4. Planritning från Stadshuset, Eskilstuna.  
Alla mått i millimeter. 
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Platsanalysen har sedan sammanfattats enligt matrisen nedan. För en mer utförlig 

rumsbeskrivning se bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Rektangulärt kontor med ett fönster. 

o Två skrivbord mittemot varandra vid fönstret. 

o Hög ljusnivå på grund utav fönstret. 

o Mycket utrymme, inget som sticker ut. 

o Glasvägg som angränsar till konferensrummet. 

 

o  o Kvadratiskt kontor med ett fönster. 

o Ett vinkelskrivbord vid fönstret. 

o Låg ljusnivå. 

o Mycket utrymme som inte används. 

o Genomgång till kontor 3 och kontor 4. 

 

 

o  

o Kvadratiskt kontor med två fönster i vinkel. 

o Ett mindre skrivbord och samlingsplats.  

o Hög ljusnivå på grund utav fönsterplaceringen. 

o Kala väggar, med ett fåtal tavlor. 

o TV placerad på väggen. 

o Kvadratiskt kontor med ett fönster. 

o Två skrivbord mittemot varandra vid fönstret. 

o Kontoret upplevs mindre, innehåller mer saker. 

o Två utstickande arkitektoniska detaljer i rummet. 

o Tre leantavlor på två väggar. 

o Rektangulärt rum med ett fönster. 

o Glasvägg med draperi mot kontor 1. 

o Rektangulärt konferensbord med fem stycken stolar. 

o Whiteboardtavla på ena väggen. 

o TV placerad i ena hörnet, bredvid Whiteboarden. 
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Gemensamt för alla rum var att golvet består av en beige linoleummatta, väggarna 

är vitmålade och taket är vitt. Taket är även nedsänkt och innehåller akustikplattor. 

Alla fönster är breda och höga med mycket dagsljusinsläpp, de tar mycket fokus. 

Runt fönsterkarmen finns fina detaljer. Element är placerade under varje fönster.  

Bilder från platsanalysen 

Bilderna nedan är från platsanalysen och presenteras ett rum i taget. 

Kontor 1, se figur 5 och 6: 

 

 

Kontor 2, se figur 7 och 8: 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Två skrivbord mittemot varandra. Figur 6. Glasvägg som angränsar till 
konferensrummet.  

Figur 7. Vinkelskrivbord vid fönstret. Figur 8. Genomgång till kontor 3 och kontor 4. 
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Figur 14. TV placerad på väggen bredvid 
whiteboardtavlan. Dörr till klädkammare och 
garderob syns även på bilden. 

Kontor 3, se figur 9 och 10:  

 

 

Kontor 4, se figur 11 och 12: 

 

Konferensrum, se figur 13 och 14: 

Figur 9. Ett mindre skrivbord och 
samlingsplats. 

Figur 10. Hög ljusnivå i kontoret.  

Figur 11. Två skrivbord mittemot varandra vid 
fönstret. 

Figur 12. Leantavlorna är placerade på 
väggarna. 

Figur 13. Whiteboardtavla på väggen. 
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Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun har sammanfattats och presenteras nedan. Intervjun som 

helhet finns bifogad i bilaga 5. 

Sammanfattning av intervjun: 

o Förhålla sig till den grafiska profilen och platsvarumärket. 

o En eventuell slogan: ”Vi väntar inte på något, vi gör”. 

o Arbetsgruppen vill framstå som förtroendeingivande, 

innovativa, kreativa, strukturerade. 

o Vissa möten sker i kontorsmiljön, främst hos chefen. 

o Sex personer i arbetsgruppen idag, relativt nytt team. 

o Interaktiva med varandra dagligen. 

o Måndagsmötet är viktigt för dem, likaså leeantavlorna. 

o Ingen workshop utförs på platsen. 

o De vill ha ett öppet kontorslandskap med utrymme för 

samtalsrum. 

o Inget behov av en fast plats då de arbetar mycket ute hos 

företag. 

o Mer färg, fräscht, modernt, en stor Eskilstunakarta, tavlor, 

kulturellt. 

o Använda utrymmet mer, ha mindre skrivbord. 

o Inget behov av förvaring, det mesta är digitalt. 

 

(Shaba, 2017) 

Observation  

Två öppna observationer utfördes i två stycken cellkontor hos Näringslivsenheten i 

Stadshuset, Eskilstuna, 2017-04-18. På plats fanns tre användare ur arbetsgruppen 

varav de alla var utspridda på tre arbetsplatser. Resterande ur arbetsgruppen var ute 

på jobb. 

Observationerna utfördes objektivt och är även objektivt beskrivna. Det som 

upplevdes på platsen var dock att det fanns en stillsamhet och ett lugn. Det berodde 

troligtvis på att det var få användare på platsen, likaså att de som var där var 

placerade i olika rum. 
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Observation 1 

Observation 1 utfördes mellan klockan 13:00-13:45, efter att det informerade 

samtycket hade skrivits under.  

Användare 1, 2 och 3 var på sina respektive kontor och arbetade. Miljön upplevdes 

lugn och tyst. Användare 1 rör sig till och från skrivbordsplatsen, diskuterar även 

med användare 2 och 3 inne på sitt kontoret. Olika idéer bollas mellan användarna. 

Användarna återvänder till sina respektive kontor. 

Observation 2 

Observation 2 utfördes mellan klockan 13:45-14:30 i konferensrummet som 

användare 2 har som tillfällig arbetsplats.  

Medan användare 2 arbetade i konferensrummet så arbetade användare 3 i sitt 

kontor i anslutning till konferensrummet. Det blev tydligt att väggarna är barriärer i 

kontorsmiljön. Speciellt när de är så få på platsen. När användarna är på platsen är 

de mycket stillasittande på sina platser med undantag när de går iväg för att prata 

med varandra.  

Min observation blir att rummen används väldigt oeffektivt idag, då två stycken 

kontorsrum står helt tomma. Skulle alla användarna befinna sig på sina 

kontorsplatser skulle säkerligen situationen se annorlunda ut. Bland annat skulle 

det vara mer rörelse emellan användarna då de upplevs bolla olika idéer med 

varandra och checka av olika saker.  

Mer omfattande anteckningar om observationen finns i bilaga 6. 

Plats och rörelsemönster syns i figur 15 på nästa sida. 
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Sammanfattning av observationerna: 

o Få användare på plats, vilket är vanligt enligt dem själva. 

o Rummen utnyttjades oeffektivt, under observationen stod två 

stycken kontor helt tomma. 

o Tydligt rörelsemönster mellan kontoren. 

o Behov av att diskutera med varandra i arbetsgruppen. 

o Väggarna upplevdes som barriärer som hindrade arbetsgruppens 

kommunikation. 

o Telefonsamtal utförs på platsen.  

o När användarna var på kontoret arbetade de främst på datorn. 

o Whiteboard, post-it lappar, mobiler och datorer upplevdes 

användas mycket. 

o Störande ljud kan vara telefonsamtal och ljudet av skrivandet på 

tangentbordet. Övriga störande ljud upplevdes komma utifrån 

korridoren. 

Figur 15. Plats och rörelsemönster under observationen.  
Planritning från Stadshuset, Eskilstuna. Alla mått i millimeter. 
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Workshop 

 

Deltagarna började placera ut de olika funktionerna på den nya planritningen då de 

ansåg att den nuvarande planritningen skulle medföra att de skulle fastna i samma 

placering som det idag ser ut på platsen, se figur 16.  

De diskuterade hela tiden fram och 

tillbaka under workshopen hur de 

kunde placera olika funktioner på den 

nya planritningen. Det som 

diskuterades var även hur resterande 

användare i arbetsgruppen skulle vilja 

vara placerade. Bland annat chefen 

som idag har ett kontor som är för 

stort och inte används fullt ut, 

samtidigt som chefen måste ha 

någonstans att ta vägen när ett telefonsamtal rings eller tas emot och som inte får 

höras utåt.  

Under workshopen var det några specifika delar som ständigt nämndes och 

diskuterades. Det var leantavlorna, var chefen skulle placeras, att glasväggen inte 

var ljudisolerad och möjligheten att kunna se varandra medan de arbetar. 

Vid de olika placeringarna som gjordes kom det även fram att de inte har ett behov 

utav en soffa och fåtölj som samlingsplats, utan istället ett ståbord med stolar där 

de skulle kunna samlas vid exempelvis möten. Att arbetsgruppen skulle sitta i 

samma rum var även tydligt. Eventuellt att chefen skulle kunna dela sitt rum med 

biträdande chef var även ett alternativ då chefen uttryckt sig om det tidigare.  

Workshopen fortsatte med att de även placerade ut funktionerna på planritningen 

över platsen idag. Resultatet av det var att de fortfarande upplevde väggarna som 

barriärer men att det eventuellt skulle kunna tas bort en vägg för att öppna upp. I 

det fallet skulle inte alla i arbetsgruppen kunna placeras i samma rum på grund utav 

rummets storlek, vilket då inte blev ett alternativ för dem. 

 

 

Figur 16. Deltagarna placerade ut funktionerna på 
planritningen. 
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De kom slutligen överens om två stycken tänkta placeringar som skulle kunna 

passa dem, både i den nya planritningen, se figur 17, men även i planritningen över 

platsen så som den ser ut idag, se figur 18.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av workshopen syns i matrisen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrymme 

Behov 

Placering 

o Fokus på hela kontorsmiljön. 

o Chefens kontor är för stort idag. 

o Mindre skrivbord än idag. 

o På skrivbordet: En dator och datorskärm. 

o Rektangulär form på skrivborden 

o  
o Behov av konferensrum, ska finnas kvar. 

o Leantavlorna är viktiga, måste få plats. 

o Chefens behov: Sitta själv men ändå sitta med. 

o Chefen måste ha en mindre sittgrupp för möten. 

o Ståbord med sittplatser istället för soffa. 

o Arbetsgruppen behöver inte ha en fast plats. 

o Kunna se varandras ansikten. 

o Alla i arbetsgruppen på samma yta. 

o Central samlingsplats = bra 

 

o Chefens samtal får inte höras utåt. 

o Eventuell telefonkub i chefens rum. 

o Glasväggen är dåligt ljudisolerad. 

 

Figur 17. Arbetsgruppens placering i den 
nya planritningen. 

Figur 18. Arbetsgruppens placering i 
planritningen över platsen så som den ser ut 
idag. 

Ljud 
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Punkterna som sammanfattats från workshopen i matrisen har hjälpt mig i 

gestaltningen med att förstå platsens brister och möjligheter samt till att anpassa 

gestaltningen utefter arbetsgruppens diskussioner som gjordes under workshopen. 

Analys av insamlad data 

För att sammanfatta den insamlade datan utfördes en analys utifrån metoderna. 

Analysen gjordes utifrån ett träddiagram.  

Sex teman med underrubriker skapades utifrån analys av metoderna: 

Ljud: 

o Chefen måste kunna prata ostört utan att det hörs ut. 

o Glasväggen = dåligt ljudisolerad. 

o Telefonsamtal. 

o Skriva på dator. 

o Korridorljud. 

o Ljud utifrån gatan. 

 

Uppgifter: 

o Arbeta vid datorn. 

o Skriva ut papper på skrivaren. 

o Stämma av med varandra i arbetsgruppen. 

o Ringa/ta emot samtal. 

o Arbeta ute hos företag. 

o Måndagsmöte = Viktig stund. 

 

Rörelsemönster: 

o Kontoren emellan. 

o Användarna emellan. 

o Till skrivaren. 

o Till kaffet. 

o Slutpunkt är respektive användares kontor. 

 

 

Ljud 
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Samlingsplats: 

o Ståbord med sittplatser vid arbetsplatsen. 

o Sittgrupp för chefen - interna och externa möten. 

o Central samlingsplats = Bra. 

o Konferensrum – internt och externt. 

o Fikaplats i korridoren (idag) – internt. 

o Sittplats vid leantavlorna – internt. 

 

Utrymme: 

o Rektangulära och kvadratiska rum. 

o Mycket utrymme. 

o Kala vita väggar. 

o Väggar = barriärer. 

o En glasvägg. 

o Breda höga fönster. 

o Stora skrivbord. 

o Konferensbord och stolar. 

o Inget behov av förvaring. 

o Använda utrymmet effektivare. 

o Aktivitetsbaserat kontorslandskap. 

o Vill ha mindre skrivbord. 

o Fokus på hela kontorsmiljön (alla rum). 

o Chefen har för stort kontor idag. 

o Få användare på plats = kontoren används oeffektivt. 

o Utsikt: Fristadstorget och annan byggnad. 

o ”Gästplats” för praktikant. 

 

Kommunikation: 

o Möten – mest interna. 

o Utrymme för samtalsrum (för telefon). 

o Interaktiva med varandra dagligen. 

o Tre stycken leantavlor. 

o Post-it lappar. 

o Arbetsgruppen emellan. 

o Telefon. 
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o Mejl. 

o Anteckningar. 

o Dator. 

o Mobil. 

o Whiteboard. 

o Internt. 

o Grafiska profilen – färgerna. 

o Vill ha Eskilstunakarta på väggen. 

o Kreativa, innovativa, strukturerade – utåt sätt. 

 

Punkterna har använts som en checklista när den slutgiltiga gestaltningen har 

utformats, för att inte missa relevanta delar som arbetsgruppen har som behov. 

 

Designprocessen 

Studien påbörjades med insamling av teori och litteratur angående främst 

kontorsmiljöer, för att få en grund och en uppfattning om sådana miljöer innan 

annan relevant teori och litteratur insamlades.  

En kvalitativ intervju med två personer ur arbetsgruppen utfördes tidigt i processen, 

likaså en platsanalys, för att då få en större förståelse för problemet för att sedan 

kunna hitta teorier och litteraturer som var relevanta för platsen och studien. En 

tidsplan gjorde även att processen har kunnat ha en struktur och en tydlig 

planering.  

En 3D modell av platsen i programmet SketchUp har använts under processen som 

ett tankestöd för att kunna bolla olika idéer och få en inblick i hur skalan av miljön 

ser ut. 3D modellen har hjälpt till att kartlägga olika tankar och idéer. 

Gestaltningsförslaget har slutligen visualiserats i SketchUp och sedan renderats i 

Shaderlight. 

 



36 
 

Human centered-design har använts i arbetet genom att vid flera tillfällen träffat 

arbetsgruppen som arbetet berör, för att låta dem vara med i processen och för att 

se till att den slutgiltiga gestaltningen uppfyller deras kriterier och behov.  

Att göra en god design innebär att ha en god kommunikation med målgruppen. För 

att de ska få en indikation på vad som är möjligt att göra, vad som händer och vad 

som kommer att hända (Norman, 2013, s. 8). Det är en metod som medför att 

målgruppen är med i designprocessen från början till slut. 

Genom att utföra workshops och testa olika idéer tillsammans med målgruppen, för 

att sedan utvärdera testen, innebär en iterering i processen, se figur 3. En sådan 

iterering kan medföra att slutresultatet har en stor chans till att uppfylla 

målgruppens behov (Norman, 2013, s. 9). 

 

 

 
 

En observation utfördes med resultatet av att den bekräftade det som användarna 

sagt i den kvalitativa intervjun. Det medförde även att processen stärktes då 

intervjun kunde kompletteras med observationen.  

Workshopen som utfördes gav mycket till det slutgiltiga gestaltningsförslaget, 

genom att höra användarnas diskussion blev det tydligt vad som var viktigt att få 

med samt hur de ville placera vissa funktioner. Det har varit en iterativprocess där 

tidiga skisser och anteckningar utförts för att se platsens potential och möjligheter, 

se figur 19 på nästa sida.  

Att sammanfatta den insamlade datan från de olika metoderna tillsammans med 

teorin och litteraturen gjorde att ett förslag på den slutgiltiga gestaltningen kunde 

påbörjas. 

Idégenerering 

 Prototyp Test 

Observation 

Figur 3. Den iterativa processen med 
HCD enligt Norman (2013, s. 222).  
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Figur 19. Tidiga skisser och anteckningar om zonindelning och placering. 
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Figur 20. Planlösning i skala 1:100, 
över platsen idag. Väggarna som 
tagits bort är rödmarkerade.  

Figur 21. Den nya planlösningen i  
skala 1:100, när väggarna tagits bort.  

Gestaltningsförslag 

Gestaltningsförslaget stöds utifrån teori och litteratur samt kvalitativ intervju, 

observation, workshop och återkoppling med målgruppen.  

Arbetsgruppens behov och dess funktioner har haft störst fokus för 

gestaltningsförslaget. En rumslig miljö måste vara funktionell eftersom en design 

utförs för att förbättra funktionen av rummet, utifrån användarnas behov (Ching & 

Binggeli, 2012, s. 58) Då kontorsmiljön idag består utav cellkontor upplever 

användarna väggarna som barriärer (Shaba, 2017). Det var även något som 

observerades under observationen. I gestaltningsförslaget har två väggar, som inte 

var bärande, tagits bort från två cellkontor, se figur 20. Vilket medförde en öppen 

planlösning, utifrån det har sedan det aktivitetsbaserade kontoret utformats med 

olika funktioner se figur 21. Den totala ytan består av 98 kvadratmeter. 

 

 

 

 

 

 

Kontorsmiljön har delats upp i olika zoner utefter användarnas behov. En önskvärd 

kontorsmiljö, som är attraktiv och trivsam, skapas genom att kombinera avskildhet, 

koncentration och interaktion inom kontoret. En bra arbetsmiljö ska stödja 

verksamheten genom att innehålla olika funktioner som ska stödja 

arbetsuppgifterna. Kommunikationsytor och mötesplatser ska åtskiljas från 

arbetszonen för att förhindra störningsmoment, exempelvis ljud (Bodin Danielsson, 

2010, s. 13-14).  
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I gestaltningen har zonerna delats in utifrån vilka arbetsuppgifter som utförs samt 

arbetsgruppens behov på platsen, se figur 22. Den centrala samlingsplatsen åtskiljs 

från arbetsplatsen med hjälpt utav ljudabsorberande skärmväggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På platsen finns två ingångar, varav ingång 1 är den centrala ingången som leder in 

mot samlingsplats, konferensrum och arbetsplats.  Medan ingång 2 leder in i ett 

kontor som är till för användare som vid behov behöver arbeta avskilt.  

Ingång 2 har behållits då det finns ett behov av att kunna ha mindre inofficiella 

möten. Därför anses det väsentligt att behålla ingången för att enkelt kunna komma 

in och ut vid möten utan att störa den övriga arbetsplatsen.  

1 
2 

Figur 22. Planritning i skala 1:100, som visar 
zonerna i gestaltningsförslaget.  
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För en perspektivvy över platsen och de olika funktionerna, se figur 23. 

 

 

  

Figur 23. Perspektivvy över platsen med de olika funktionerna. 

1 
2 
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Samlingsplats 

Samlingsplatsen vid ingång 1 är en central samlingsplats och är det första som 

arbetsgruppen möter när de kommer in i rummet, se figur 24. För större bildformat 

se bilaga 6.  

Att samlingsplatsen placerades här är för att det går ett stråk igenom platsen som 

leder vidare in mot antingen konferensrummet eller arbetsplatsen. Stråket skulle 

kunna upplevas som ett störningsmoment om exempelvis arbetsplatsen skulle vara 

placerad här. Utifrån workshopen kom det även fram att användarna ansåg att en 

central samlingsplats skulle vara bra.  

Vid samlingsplatsen finns det ett ståbord med tillhörande stolar, även det var ett 

utav resultaten från workshopen som användarna uttryckte sig om att de ville ha. 

Ovanför bordet hänger en orange ljudabsorberande ljuskälla som både ger ljus 

samtidigt som den dämpar ljud. För att dämpa ljudet så mycket som möjligt är den 

överdimensionerad i storlek.  

För att skärma av mot arbetsplatsen har en ljudabsorberande skärmvägg placerats 

och utformats med rundade former för att mjuka upp och få en livfullare miljö. 

Alla färger är enligt Eskilstuna kommun och Varumärket Eskilstunas grafiska 

profil för att kommunicera verksamhetens identitet.  

Figur 24. Samlingsplats med ståbord och fyra stolar, ljudabsorberande skärmvägg och ljuskälla 
samt två stycken tavellister. 
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På ena väggen finns två stycken 

tavellister med bilder från 

Varumärket Eskilstuna, för att få in 

en känsla av vad det är som 

arbetsgruppen arbetar för. Samtidigt 

som det ger en kulturell och 

karaktäristisk känsla på platsen, se 

figur 25. 

Vid samlingsplatsen bredvid ingång 1 

finns det en Eskilstunakarta i ett 

ljudabsorberande material där 

arbetsgruppen kan placera ut nålar för 

att kunna se i vilka områden de har 

etablerat företag och hur många 

företag de har arbetat med, se figur 

26. Kartan var ett utav användarnas 

önskemål att få in på platsen (Shaba, 

2017). Texten ovanför ingången är ett nytt evolutionsbegrepp och har ändrats 

utifrån verksamheten, vilket är tillåtet att göra, så länge ordet evolution är med i 

slutet (Varumärket Eskilstuna, u.å., s. 5). Även bokstäverna består av ett 

ljudabsorberande material.  

Figur 26. Vid ingång 1 syns det nya evolutionsbegreppet och Eskilstunakartan, båda bestående 
av ett ljudabsorberande material. 

Figur 25. Tavellisterna med bilder från Varumärket 
Eskilstuna. 
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Arbetsplats 

På arbetsplatsen har fem stycken rektangulära skrivbord i måtten 1000x500 

millimeter placerats ut, se figur 27. Måtten är anpassade efter användarna då de 

idag anser att skrivborden är för stora (Shaba, 2017).  Skrivborden är höj- och 

sänkbara vilket kom fram under workshopen att de ville ha. Likaså att 

skrivbordsstolarna bör ha armstöd.  

Arbetsplatsen har placerats vid bland annat två stycken fönster som går i vinkel, 

vilket ger ett stort dagsljussinsläpp. Skrivborden är sedan placerade tre och två för 

att det ska kännas luftigare på arbetsplatsen och för att användarna ska ha möjlighet 

till att kunna se varandra medan de arbetar vid datorn, vilket diskuterades på 

workshopen. Likaså att det ska bli tydligt vad som är arbetsplats. Ware tar upp att 

objekt som är grupperade bildar mönster som läses ihop (2010, s. 56).  

Bordskärmarna som avgränsar respektive skrivbord består av ett ljudabsorberande 

material som ska minska ljudet vid varje individuell arbetsplats.  

I ena hörnet av arbetsplatsen hänger två stycken gröna cirkulärformade 

ljudabsorbenter i olika storlekar för att minska att ljudet ska studsa mot väggarna. 

Förutom att tillföra ljudabsorption och form så tillför de även färg och någonstans 

att fästa blicken vid i rummet.  

Figur 27. Arbetsplatsens placering med skrivbord och ljudabsorberande bordskärmar som 
avgränsar respektive skrivbord. Likaså de gröna cirkulärformade ljudabsorbenterna i hörnet. 
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Figur 29. Användarna är placerade vid olika skrivbord men 
kan även placera sig närmare varandra, beroende på behov. 

 

Lokalen som kontorsmiljön befinner sig i är en del utav verksamhetens 

kommunikation då den genom design, färg och form visar upp de värden som 

verksamheten anser vara viktiga (Björklund & Steiner, 2014, s.151-152). 

Evolutionsbegreppet ovanför ingången och Eskilstunakartan, som tidigare nämnts, 

är synlig även från arbetsplatsen, se figur 28. De ska tillföra en motivationskänsla 

till arbetsgruppen för att visa vad de arbetar för. Precis som leantavlorna, som är 

placerade på väggen längst bort men som ändå är synliga från arbetsplatsen.  

 

Figur 28. Det nya evolutionsbegreppet, Eskilstunakartan och leantavlorna syns från arbetsplatsen. 

Arbetsgruppen utför inga kreativa metoder på platsen, då de utförs i andra lokaler 

eller ute på olika företagsplatser. Därför finns inget större behov utav det i 

kontorsmiljön. Istället ska miljön vara mer integrerad och stödja arbetsgruppens 

kommunikation med varandra. Att ha en specifik skrivbordsplats är heller inte 

något de har ett behov utav (Shaba, 2017). Användarna kan i det här 

gestaltningsförslaget välja sin plats beroende på behov och beroende på hur många 

utav användarna som befinner 

sig på platsen, genom att 

exempelvis placera sig 

tillsammans eller ifrån 

varandra, se figur 29. För 

större bildformat se bilaga 7. 
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Gästplats 

Ett behov som arbetsgruppen uttryckte under den kvalitativa intervjun var att de 

ville ha en gästplats där exempelvis en praktikant kunde sitta (Shaba, 2017). För att 

inkludera det i arbetsplatsen utan att ta upp för mycket utrymme, samtidigt som det 

skulle vara flexibelt, så utformades ett fällbord.  

Vid uppfällt läge blir det en tavla med bild från Varumärket Eskilstuna, se figur 30. 

Medan det i nedfällt läge blir ett skrivbord i storlek 700x700 millimeter, se figur 

31. Vilket är en anpassad storlek för att få plats med en bärbar dator och 

anteckningar. 

  Figur 30. Fällbord i uppfällt läge bildar en 
tavla.  

Figur 31. Fällbord i nedfällt läge bildar ett 
skrivbord i måtten 700x700 millimeter. 
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Telefonplats  

 

Figur 32. Två stycken turkosa ljudabsorberande cylinderformar där användaren kan gå in i 
underifrån, för att sedan stå och prata ostört i telefon.  

Att prata i telefon är något som användarna gör dagligen, därför behöver de en 

plats där de kan gå undan och prata ostört. Vid telefonplatsen finns det två stycken 

ljudabsorberande cylinderformer som är hängandes från taket i olika höjder 

beroende på användarens längd, se figur 32. Här finns det möjlighet att gå in i 

cylinderformen och prata ostört i telefon. Skulle fler än två personer behöva prata 

ostört i telefon så finns det möjlighet att gå in i konferensrummet, då 

konferensrummet inte används kontinuerligt vilket framkom under workshopen.  

Formen ska sticka ut och inte antags vara exempelvis en ljuskälla. Därför består 

telefonplatsen av en turkosblå cylinderform medan ljuskällorna består av en orange 

lampform. Även färgerna ska medföra en större åtskiljning. Gestaltlagarna kan med 

fördel användas i rum för att minska den kognitiva belastningen. För att få en 

snabb igenkänning av objekt är olika former av betydelse. Närhetslagen används 

när objekt ska läsas ihop, de olika delarna blir en helhet och bildar en zon. Likaså 

användandet av likhetslagen, där olika objekt med samma form eller färg ska läsas 

ihop och därmed uppfattas bilda en samhörighet (Holsanova, 2010, s. 92, 94).  
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Dörren som även syntes i figur 32 är dörren in till klädkammaren. Textilier i form 

av gardiner har suttits upp för två funktioner, dels för att minska ljudnivån men 

även för att kunna dra för och dölja dörren till klädkammaren. 

Avskild arbetsplats  

Under workshopen diskuterades chefens behov, det som framkom var behovet om 

att kunna sitta själv men ändå kunna vara med i arbetsgruppen. Därför utformades 

en avskild arbetsplats, där det går att stänga dörren om sig vid exempelvis möten 

och telefonsamtal.  

För att få användaren mer inkluderad i den resterande arbetsplatsen så placerades 

en skjutdörr i glas vid ena väggen, för att då skapa en flexibel funktion för 

användaren att antingen dra för eller öppna upp dörren beroende på behov, se figur 

33 och 34. 

 

 

Inne i den avskilda arbetsplatsen är även tre stycken så kallade leantavlor 

placerade. Det är tre stycken Whiteboardtavlor som visar vad som är på gång och 

vad användarna ska göra, det är där arbetsgruppen är som mest kreativa. Speciellt 

under sina måndagsmöten (Shaba, 2017).  

Då leantavlorna inte är till för alla att betrakta så har gardiner placerats längs med 

hela väggen, för att det ska gå att dra för leantavlorna vid särskilda tillfällen när de 

inte ska synas, se figur 35 på nästa sida. Ett annat behov som fanns var att ha en 

samlingsplats där inofficiella möten kunde utföras. Användarna uttryckte även 

under workshopen att en samlingsplats vid leantavlorna skulle vara bra. Därav 

placerades en mindre samlingsplats i det avskilda kontoret.  

Figur 33. Skjutdörren stängd. Figur 34. Skjutdörren öppen. 
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Stolarna och bordet ska vara lätta att flytta på, om de vid måndagsmötet skulle 

behöva placeras om för att kunna se leantavlorna tillräckligt.  

Precis som vid den centrala samlingsplatsen så finns även här en orange 

ljudabsorberande ljuskälla ovanför bordet. Stolarna på båda samlingsplatserna ska 

även påminna om varandra för att få en ökad helhet i kontorsmiljön och för att 

avskilja de olika funktionerna med samlingsplats och arbetsplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Leantavlorna är placerade på väggen, likaså gardinerna som ska vara lätta att dra för 
vid behov. Samlingsplatsen har även en orange ljudabsorberande ljuskälla ovanför sig. 
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Vid arbetsplatsen finns det möjlighet till att se ut över den övriga arbetsplatsen, för 

att känna en ökad tillhörighet i arbetsgruppen. På det viset medför det även en 

minskad hierarki mellan användarna emellan då alla är inkluderade på samma yta. 

Även om chefen har ett behov av att exempelvis dra igen skjutdörren, se figur 36. 

För större bildformat se bilaga 8.  

Gardiner har även placerats på samma sida som skjutdörren för att kunna dra för 

gardinen vid behov samtidigt som gardinen även hjälper till att ljudisolera glaset.  

Det finns även en TV placerad i ena hörnet av kontoret som kan användas vid 

exempelvis presentationer. 

 

Den avskilda arbetsplatsen uppfyller främst chefens behov men istället för att det 

enbart ska vara chefen som ska använda det här kontoret, då platserna inte är 

bestämda, så kan kontoret med fördel användas som en avskild arbetsplats för den 

användare som vid behov behöver arbeta avskilt. Det var även något som 

arbetsgruppen gav som respons vid återkopplingen. 

  

Figur 36. Från arbetsplatsen går det att se ut över den resterande kontorsmiljön. 
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Konferensrum 

Att det skulle finnas ett konferensrum var något som användarna under 

workshopen uttryckte att de ville ha kvar då det förekommer vissa möten som äger 

rum där, både inom arbetsgruppen men även övriga möten inom exempelvis 

Affärsplan Eskilstuna (Shaba, 2017). Därför ansågs konferensrummet ha en bra 

placering vid ingång 1, för att lätt kunna gå in och ut ur konferensrummet genom 

samlingsplatsen utan att störa arbetsplatsen.  

I konferensrummet finns två stycken arkitektoniska pelare som sticker ut från 

väggen. Istället för att dölja dem så framhävdes de med akustikplattor i olika färger 

från den grafiska profilen, för att då få in en lekfullare känsla, se figur 37.  

 

 

I det nuvarande konferensrummet finns ett konferensbord som har en bordsskiva 

bestående av en Whiteboard, som gör att det går att skriva på bordet precis som en 

vanlig Whiteboardtavla. Detta var något som behölls och placerades in i det här 

konferensrummet. Stolarna är i samma stil som vid arbetsplatserna förutom att de 

har lägre ryggstöd för att kommunicera en ökad energi, att användarna är i ett rum 

där det ska hända saker. Det ska inte finnas tid till att sitta och luta sig tillbaka 

alltför mycket i stolen, vilket diskuterades under workshopen.  

Gardiner har placerats in på ena sidan av väggen för att dölja en dörr som inte 

används, gardinerna fungerar även som ett ljudabsorberande material. Det finns 

även en TV placerad i ena hörnet som kan användas vid exempelvis presentationer. 

Figur 37. En arkitektonisk pelare som finns mittemot varandra, på båda sidorna av väggen, 
framhävs med akustikplattor från den grafiska profilen. 
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Till höger om ingången till konferensrummet finns det två stycken 

Whiteboardtavlor placerade, likaså en dörr mitt på väggen, se figur 38. För större 

bildformat se bilaga 9. 

Istället för att dölja dörren så framhävdes den och inkluderades i utformningen 

genom att applicera en bild från Varumärket Eskilstuna, bilden symboliserar 

innovation. Det största fokus ligger på den här väggen då användarna av rummet 

ska förstå att det är åt det hållet deras fokus ska vara.  

Textraden ovanför Whiteboardtavlorna och dörren är plottrad och finns för att visa 

på kreativitet i rummet, textraden är tagen från Varumärket Eskilstunas grafiska 

profil (Varumärket Eskilstuna, u.å., s. 3).  

 

Figur 38. Dörren mitt på väggen framhävs med en bild från Varumärket Eskilstuna. Även textraden 
ovanför Whiteboardtavlorna är från Varumärket Eskilstuna och är plottrad på väggen.  

Genom att spegla verksamhetens mål och identitet i miljön kan det påverka och 

leda till en ökad kreativitet inom arbetsgruppen. En kreativ miljö kan inte göra en 

arbetsgrupp kreativ, dock kan miljön stödja och öka gruppens kapacitet till att bli 

kreativa (McCoy, 2005, s. 181, 184). 
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Återkoppling med målgruppen 

Den slutgiltiga gestaltningen presenterades 2017-05-19 hos Näringslivsenheten i 

Stadshuset, Eskilstuna för fem personer ur arbetsgruppen. De fick ge feedback och 

kommentera fritt på det som presenterades.  

De började med att kommentera workshopen och hur svårt de hade haft att placera 

ut de olika funktionerna, vilket medförde att de förstod att det inte är så lätt som det 

kan se ut. 

De var positiva till gestaltningsförslaget och ansåg att det var realistiskt och 

genomförbart. Att riva väggarna skulle inte vara något problem. Skjutdörren som 

är med i förslaget är troligtvis inte möjlig att genomföra på grund av budget. Dock 

ansåg de att utformningen som presenterades kunde genomföras med den glasvägg 

som finns där idag och att den skulle kunna fungera som en liknande princip. De 

ansåg ändå att det var bra att jag visade på möjligheten med skjutdörren och att det 

skulle gå att genomföra med en annan budget.  

En telefonhytt istället för telefonplatsen med cylinderformerna hade passat dem 

bättre, det var dock svårt för dem att säga var telefonhytten skulle kunna placeras. 

Konferensrummet var de mycket positiva till och tyckte att placeringen av det var 

bra, då det är ett tyst rum på grund av de tjocka väggarna. Förslaget gjorde även att 

de började tänka att det kunde bli ett allmänt konferensrum där även externa parter 

kan delta då placeringen ansågs vara så pass bra. 

Slutligen ansågs det att utrymmet av hela lokalen användes bättre. De uttryckte sig 

om att det hade kunnat finnas en till arbetsplats, för att visa på att de vill utöka sig. 

Gästplatsen med det flexibla fällbordet ansågs vara en rolig idé.  

Enligt arbetsgruppen skulle gestaltningsförslaget tillföra en ökad energi för dem då 

de tyckte om de öppna ytorna och ljuset som skulle bli från fönsterna.  
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Slutsats  

Syftet med examensarbetet, som presenterades inledningsvis i studien, var att skapa 

ett gestaltningsförslag för ett myndighetskontor som visualiserar möjliga lösningar 

för kontorets arbetsgrupp utifrån deras behov av en mer integrerad arbetsplats som 

främjar deras önskade arbetssätt och som stödjer verksamhetens funktioner samt 

kommunicerar dess identitet. 

Även frågeställningarna som innehöll en huvudfråga med två stycken tillhörande 

underfrågor presenterades inledningsvis i studien och var: 

På vilket sätt kan rumsliga och visuella element utformas, med stöd av relevanta 

teorier och metoder inom rumslig gestaltning, på ett myndighetskontor för att 

främja arbetsgruppens önskade arbetssätt? 

 

o Hur stöds verksamhetens funktioner utifrån rumslig 

gestaltning? 

 

o Hur kommuniceras verksamhetens identitet med rumslig 

gestaltning och visuella element? 

 

Frågorna besvaras genom utformningen av gestaltningsförslaget av 

myndighetskontoret genom att visa upp olika funktioner som utformats utifrån 

arbetsgruppens behov. Den nya planlösningen och placeringen av funktionerna 

tillför en mer integrerad arbetsplats som medför att arbetsgruppen kan 

kommunicera lättare med varandra, vilket främjar deras önskade arbetssätt. 

Genom att tillföra färg från den grafiska profilen kommuniceras även 

verksamhetens identitet vilket även medför att kontorsmiljön får en tydligare 

karaktär. 

Gestaltningsförslaget är baserat på teorier och litteraturstudier som insamlats samt 

platsanalys, kvalitativ intervju, observation, workshop och återkoppling med 

målgruppen. Det är ett förslag som visar en möjlighet till hur myndighetskontoret 

skulle kunna utformas utifrån ett aktivitetsbaserat sätt innehållande olika funktioner 

för att stödja arbetsgruppen i deras arbete, istället för de nuvarande cellkontoren 

som finns idag. 
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Skrivborden som arbetsgruppen har idag ansågs vara för stora, vilket medförde att 

skrivborden i gestaltningsförslaget fick måtten 1000x500 millimeter. Det är en 

storlek som uppmätts och anses tillräcklig för att få plats med dator, datorskärm, 

tangentbord och datormus. En utprovning med skrivbordsmåtten hade tillfört en 

bekräftelse på om måttet var tillräckligt stort.  

Diskussion och vidare forskning 

Ergonomi är en viktig del inom kontorsmiljöer och är ett område som inte 

behandlats i arbetet, då det ansågs bli för omfattande. Det skulle dock vara 

intressant att veta hur ergonomin påverkar arbetssättet som sedan påverkar 

upplevelsen av den rumsliga miljön. 

Istället för att enbart samla in teorier och litteraturstudier om aktivitetsbaserade 

kontor hade det varit lärorikt att även besöka en sådan kontorsmiljö och intervjua 

en användare därifrån, för att höra vad den personen anser om miljön. Detta för att 

då få prata med en person som är van med en aktivitetsbaserad kontorsmiljö och 

som kan uttrycka sina för- och nackdelar inom den. 

Störande ljud och ljudabsorbenter har nämnts i arbetet och förebyggts i 

gestaltningsförslaget med hjälp utav ljudabsorberande material. Bland annat vid 

ljuskällor och akustikplattor på vissa väggar. Att mer djupgående undersöka 

området ljud och ljudabsorberande material hade kunnat utföras för att exempelvis 

få reda på hur och var de bäst kan appliceras i en rumslig miljö. Dock har störande 

ljud i kontorsmiljöer funnits med återkommande i den insamlade teorin och 

litteraturstudierna, vilket jag ansett vara tillräckligt för arbetet och för att det inte 

skulle bli för omfattande. Det hade dock varit intressant och även betydande för 

gestaltningsförslaget att gå in mer djupgående inom det området, vilket kan vara 

relevant vid en vidare forskning av studien. 

Gestaltningsförslaget är ett inspirationsmaterial till Näringslivsenheten i 

Stadshuset, Eskilstuna för en eventuell framtida genomförning. Det är även ett 

inspirationsmaterial till övriga användare i kontorsmiljöer som söker inspiration 

och är ute efter en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som även skapar identitet och 

speglar verksamheten som befinner sig i den rumsliga miljön.  
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Samtliga foton och visualiseringar är skapade och bearbetade av Therese Karlsson, 
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Figur 1  Fotografi på Stadshuset i Eskilstuna.  

Figur 2 Fotografi på ingången till Näringslivsenheten, 

Eskilstuna. 

Figur 3 Visualisering. Den iterativa processen med HCD. 

Bearbetad i InDesign. 
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Figur 4 Planritning. Material från Stadshuset, Eskilstuna, 

bearbetad i InDesign.  

Figur 5, 6  Fotografi. Kontor 1. 

Figur 7, 8  Fotografi. Kontor 2. 

Figur 9, 10  Fotografi. Kontor 3. 

Figur 11, 12  Fotografi. Kontor 4. 

Figur 13, 14  Fotografi. Konferensrum. 

Figur 15 Planritning. Material från Stadshuset, Eskilstuna, 

bearbetad i InDesign.  

Figur 16  Fotografi från pågående workshop. 

Figur 17, 18  Fotografi på resultat av slutplacering på workshopen. 

Figur 19  Handskisser av tidiga skisser och anteckningar. 

Figur 20 Visualisering på planlösning över platsen idag. 

Bearbetad i SketchUp, LayOut och InDesign. 

Figur 21 Visualisering på ny planlösning över platsen. Bearbetad 

i SketchUp, LayOut och InDesign. 

Figur 22 Visualisering över planritning med zoner. Bearbetad i 

SketchUp, LayOut och InDesign. 

Figur 23 Visualisering över perspektivvy över platsen. Bearbetad 

i SketchUp och LayOut. 

Figur 24 Visualisering. Vy över samlingsplatsen med ståbord och 

stolar. Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och 

Photoshop. 

Figur 25 Visualisering. Vy över tavellisterna. Bearbetad i 

SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 26  Visualisering. Vy mot evolutionsbegreppet och 

Eskilstunakartan. Bearbetad i SketchUp, Shaderlight 

och Photoshop. 
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Figur 27 Visualisering. Vy över arbetsplatsens placering av 

skrivbord. Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och 

Photoshop. 

Figur 28 Visualisering. Vy från arbetsplatsen. Bearbetad i 

SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 29 Visualisering. Vy över arbetsplatsen som helhet. 

Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 30, 31 Visualisering. Fällbord i uppfällt och nedfällt läge. 

Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 32 Visualisering. Vy över telefonplatsen. Bearbetad i 

SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 33, 34 Visualisering. Skjutdörren stängd och öppen. Bearbetad 

i SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 35 Visualisering. Vy över avskild arbetsplats. Bearbetad i 

SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 36 Visualisering. Vy från skrivbordet vid den avskilda 

arbetsplatsen. Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och 

Photoshop. 

Figur 37 Visualisering. Vy över konferensrummet från ingången. 

Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 

Figur 38 Visualisering. Vy över konferensrummet mot ingången. 

Bearbetad i SketchUp, Shaderlight och Photoshop. 
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Nedladdat från SketchUp 3D Warehouse 

Nedan visas en lista på det som är nedladdat från SketchUp Warehouse. Det som 

inte är uppräknat på nedanstående lista är gjort i SketchUp av Therese Karlsson. 

o 3D personer. 

o Tavelramar. 

o Tavellister. 

o Blommor och krukor. 

o Orangea lamparmaturer vid samlingsplats. 

o Stolar vid ståbordet i den centrala samlingsplatsen. 

o Lamparmatur över skrivborden. 

o Skrivbordsben. 

o Skrivbordsstol. 

o Dator, datorskärm, datormus och tangentbord. 

o TV. 

o Konferensbord. 

o Dörrar, även skjutdörren. 

o Gardiner. 

o Element. 

o Bord och stolar vid samlingsplatsen, i den avskilda 

arbetsplatsen. 
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Bilaga 1: Kriterielista, platsanalys 
 

Urval ur Ching och Binggeli kriterielista vid platsanalys: 

Del 1: Dokumentera platsen 

o Fotografera platsen 

o Mät platsen 

 

Del 2: Analysera platsen 

o Form, skala och proportioner av utrymme 

o Dörröppningars placering, tillgänglighet och hur de rör sig på platsen 

o Fönster och ljus, utsikt 

o Vägg, golv- och tak material 

o Specifika arkitektuella detaljer 

o Möjliga arkitektuella modifikationer 

o Något som kan återanvändas, finishes och möbler? 

 

Del 3: Placering, utrymme och möbelgrupperingar 

o Gruppering av möbler 

o Tillgänglighet och rörelse mellan olika aktivitetsbaserade områden 

o Antal användare av platsen 

o Socialt avstånd och interaktion 
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Bilaga 2: Informerat samtycke, intervju 
 

 

Therese Karlsson och Emma Karlsson genomför ett varsitt examensarbete för en 

kandidatexamen i Rumslig gestaltning – Informationsdesign, på Mälardalens 

högskola. Examensarbetena berör kontorsmiljön respektive ett konferensrum hos 

Näringslivenheten i Stadshuset, Eskilstuna. 

Syftet med arbetet i kontorsmiljön är att undersöka olika funktioner som rummet 

kan kommunicera, för att möta upp mot de olika metoder och arbetssätt som 

användarna har som behov att utföra på platsen. Medan syftet för konferensrummet 

är att skapa en miljö som kommunicerar företagets vision och hur man kan främja 

företagets kompetens och trovärdighet när det gäller att skapa och behålla 

kontakter. För att slutligen utforma ett varsitt gestaltningsförslag. 

 

Intervjumaterial som samlats in under intervjun kommer att sammanställas och 

användas i våra respektive arbeten. Rapporterna kommer sedan att publiceras i en 

offentlig databas: DiVA. Vilket medför att materialet blir sökbart för allmänheten. 

Högskolan ligger under offentlighetsprincipen vilket medför att full sekretess inte 

kan garanteras. 

 

Intervjun är frivillig och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt namn syns i samband med Therese Karlsson och 

Emma Karlsson respektive examensarbete och intygar att jag har läst ovanstående 

information och samtycker: 
 

____________________                                                              _____________ 
Underskrift                                                                                                        Datum 

 

 

____________________                                                              _____________ 
Namnförtydligande                                                                                           Ort 
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Bilaga 3: Informerat samtycke, observation  

 

Mitt namn är Therese Karlsson och jag genomför ett examensarbete för en 

kandidatexamen i Rumslig gestaltning – Informationsdesign, på Mälardalens 

högskola. Examensarbetet berör kontorsmiljön hos Näringslivenheten i Stadshuset, 

Eskilstuna. 

Syftet med arbetet är att undersöka olika funktioner som rummet kan 

kommunicera, för att möta upp mot det arbetssätt som användarna har som behov 

att utföra på platsen. För att slutligen utforma ett gestaltningsförslag. 

 

Observationen utförs för att få en större förståelse av platsens behov samt stödja 

mitt gestaltningsförslag. Material som kommer att samlas in under observationen är 

anteckningar och eventuellt fotografier. Inget av materialet kommer att vara 

personligt inriktade.  

 

Materialet kommer att sammanställas och användas i min rapport. Rapportern 

kommer sedan att publiceras i en offentlig databas: DiVA. Vilket medför att 

materialet blir sökbart för allmänheten. Högskolan ligger under 

offentlighetsprincipen vilket medför att full sekretess inte kan garanteras. 

 

Observationen är frivillig och kan när som helst avbrytas, vilket då skulle medföra 

att materialet inte kommer att användas i arbetet. 

 

 

 

Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och samtycker: 
 

 

 

____________________                                                              _____________ 
Underskrift                                                                                                        Datum 

 

 

____________________                                                              _____________ 
Namnförtydligande                                                                                           Ort 
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Bilaga 4: Platsanalys 
 

Datum: 2017-04-04 

Plats: Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna  

Vid ingången till Näringslivsenheten finns en korridor som leder in mot två dörröppningar.  

Kontor 1: Den ena dörröppningen leder in till kontor 1 med tillhörande konferensrum, som finns 

bakom en glasvägg. Kontoret är avsett för två personer då det finns två stora skrivbord placerade 

mittemot varandra, med varsin skrivbordsavskiljare för att undvika att störa varandra samt för att 

kunna hänga upp exempelvis olika notiser, fotografier, viktiga papper. Skrivbordsavskiljaren är 

dock tillräckligt låg för att kunna se över den, för att då kunna interagera med varandra. 

Kontor 1 har beige linoleummatta, vitmålade väggar och vitt tak vilket alla kontor innehåller på den 

här avdelningen. Likaså att taket är nedsänkt och innehåller akustikplattor. Rummet upplevs ha en 

hög ljusnivå på grund av det stora fönstret. Fönstret innehåller fina detaljer. Ljuset studsar på 

byggnaden mittemot och medför en ökad ljusnivå. De två ljusarmaturerna som finns är placerade 

över respektive arbetsplats. Det finns även en stor vit vägg som idag inte används till något 

specifikt. Kontoret upplevs ha mycket utrymme. Det finns inget som sticker ut och som tar fokus. 

Flödet på platsen är till och från skrivbordet samt in och ut från konferensrummet. Vilket 

dörröppningarnas placering styr. Inga störande ljud uppmärksammades vid analysen. 

Kontor 2: Den andra dörröppningen som korridoren leder till går till kontor 2. Kontoret är ett 

kontor för en person. Det innehåller ett stort skrivbord som går i vinkel. I ena hörnet av kontoret, 

framför skrivbordet, finns även en svart skinnfåtölj. Mot väggen mittemot står en ekbyrå med 

förvaring, som tar upp hela väggen. Kontoret upplevs ha mycket utrymme och upplevs ha en lägre 

ljusnivå, trots ett stort fönster vid skrivbordet med utsikt mot Fristadstorget. Ljusarmaturen som 

finns är placerad ovanför arbetsplatsen, det finns även en inbyggd ljusarmatur för allmänbelysning.  

Det finns tre dörröppningar i kontor 2, vilket medför att kontoret även är en genomgång till två 

andra kontor. Övriga flöden är till och från skrivbordet. Eftersom det går i vinkel måste användaren 

gå runt skrivbordet innan hen kan sätta sig. Det hörs även störande ljud från korridoren. 

Kontor 3: Kontor 3 är ett kontor för en person. Det innehåller ett mindre skrivbord och en mindre 

mötesplats med ett litet bord och fyra blåa stolar. Stolarna tar mycket fokus på grund av färgen. Det 

finns även en vit klädeshållare som står i ena hörnet. Eftersom den är vit smälter den in i väggen och 

uppmärksammas inte. Väggarna är kala förutom på ena väggen där det finns två färgglada tavlor. På 

väggen bredvid dörröppningen sitter även en tv placerad.  

Förutom allmänbelysningen som är inbyggd i taket så finns det två ljusarmaturer, varav den ena är 

placerad ovanför arbetsplatsen. Medan den andra ljusarmaturen är placerad ovanför mötesplatsen 

och hänger längre ned vilket skapar en större intimitet, hade ljusarmaturen varit större hade det dock 

fått en ännu större intimitetskänsla. Flödet i rummet är främst fram och tillbaka till skrivbordet. 
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Eftersom kontoret har två fönster i vinkel så är ljusnivån hög. Utsikten är i det ena fönstret mot en 

husfasad, medan det andra fönstret har utsikt mot Fristadstorget. Störande ljud som uppfattades kom 

utifrån gatan. 

Kontor 4: Kontor 4 är ett kontor för två personer. Tillskillnad från de övriga kontoren upplevs 

kontor 4 vara mindre och mer instängt. Vilket kan bero på att det innehåller fler saker och 

möblemang så som två skrivbord placerade mittemot varandra, med varsin skrivbordsavskiljare. 

Två bokhyllor som är placerade bakom respektive skrivbord. En svart skinnfåtölj bredvid ingången 

och ett bord med tre stycken tillhörande stolar som är placerade i ena hörnet av kontoret. Det är 

även mycket som händer på väggarna då det är tre stycken så kallade leantavlor som är placerade på 

två olika väggar. Kontoret innehåller även tre dörröppningar varav en är ingången, den andra är till 

ett förvaringsrum och den tredje är oanvänd men leder till ett rum som en annan avdelning 

använder. 

Även på det här kontoret är ljusarmaturerna placerade ovanför arbetsplatserna. Det finns även en 

tredje ljusarmatur ovanför bordet med sittplatserna som, precis som i kontor 3, hänger längre ned 

från taket. Eftersom det händer mycket i rummet var det svårt att fokusera blicken på något 

specifikt.  

Kontor 4 innehåller även ett stort fönster med utsikt mot Fristadstorget. Inga störande ljud 

uppmärksammades under analysen. 

Konferensrum: Konferensrummet som ligger bakom glasväggen till kontor 1, innehåller ett större 

bord, som även går att skriva på med Whiteboard penna, med fem tillhörande stolar. På ena väggen 

finns en Whiteboard. Konferensrummet har precis som kontor 1, beige linoleummatta, vitmålade 

väggar och vitt tak samt att taket är nedsänkt och innehåller akustikplattor. På ena kortväggen finns 

en dörr, som innehåller en klädkammare, likaså en garderobsdörr som innehåller hyllor för 

förvaring. 

På grund av det stora fönstret och glasväggen upplevs även det här rummet ljust. Det finns en 

ljusarmatur som är placerad ovanför bordet och sittplatserna. Draperiet vid glasväggen gör att det 

går att bestämma utefter behov om det, utifrån kontor 1, ska gå att se in i rummet eller inte. Flödet i 

rummet är att det går att gå runt bordet och sittplatserna, vilket gör att rummet upplevs ha en viss 

rymd samtidigt som det känns intimt.  

För att komma ut ur konferensrummet måste användarna gå igenom kontor 1 för att komma ut i 

korridoren igen. Inga störande ljud uppmärksammades vid analysen. 
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Bilaga 5: Kvalitativ intervju 
 

Datum: 2017-04-04 

Respondent: Malin Dalmén och Sasan Shaba 

Plats: Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna  

1. Vad har ni för vision och mål?  

Sasan: Det är samma som kommunen har. Det kommer ett nytt visionsarbete för år 2030. 

2. Finns det något citat eller mening som ni använder er av när ni arbetar? 

Sasan: Vi har ingen slogan. Kommunen har värdeord men vi har ingen slogan som vi 

använder oss av på jobbet utifrån Näringslivs.   

Malin: Vi har inget som är uttalat utan det är det som kommunen har ”Goda hållbara 

möten”. 

Sasan: Och den stolta fristaden.  

Malin: Den stolta fristaden är kanske inget vi använder oss av men det är något vi står för. 

3. Vad är er grafiska profil? 

Sasan: Den som står på hemsidan. Eskilstunas grafiska manual, det är dem färgerna som vi 

också använder oss av. 

4. Hur vill ni bli upplevda som företag? 

Sasan: Som en enhet. Vi ska definitivt vara förtroende ingivande, vi är den neutrala parten 

som jobbar för Eskilstunas näringsliv och även internt att vi jobbar för att förbättra 

näringslivsfrågorna. Vi är också handlingskraftiga, vi hittar inte på saker för att vi ska göra 

någonting. Det går tillbaka till förtroendet - finns behovet då gör vi det, annars så gör vi 

inte det.  

Malin: De ska kunna se att det kan bli någonting, det ska finnas en röd tråd att det kan bli 

någonting också. Det ska inte bara vara tomma ord.  

Sasan: Precis, det finns även ett platsvarumärke för Eskilstuna där pratar vi om att ”vi 

väntar inte på något, utan vi gör”. Vi väntar inte på bättre tider, utan vi skapar de bättre 

tiderna. Vi brukar även säga att vi är en koordinerande roll i vårt arbete, vi samordnar 

näringslivet. 

Malin: Mycket utgår härifrån, enligt olika direktiv. 

Sasan: Vi verkställer det som kommer från politiken. Vi har en samordnare, vi får ihop 

näringslivet, vi får ihop kommunens olika delar och det är återigen en förtroendefråga. Att 

vi har ett förtroende i Näringslivet, som vi har nu och jobbar hårt för det. Sen har vi 

Affärplan Eskilstuna, vi är innovativa, kreativa men ändå strukturerade. Inte bara hittar på 

en massa utan det händer något. Tillåtande och öppen, en öppenhet. Sen kan jag tycka att 



66 
 

vi är otroligt business-minded när vi går in i avtalsfrågorna, att det är affärer som sker. Jag 

tänker utifrån etableringsfrågorna.  

Malin Dalmén lämnar intervjun då hon måste iväg på arbete. 

5. Tar ni endast emot kunder i ETC-lokalen [konferensrum utanför ingången till 

Näringslivsenheten]? 

Sasan: Om ETC är bokat så tar vi emot kunder inne hos oss. När Mattias har möten så sker 

det i hans rum, men då kan det vara folk som vi känner, som vi redan samarbetar med. 

Ibland kan det också vara folk som vi inte känner men i det rummet [ETC-lokalen] har vi 

större samlingar. Den [ETC-lokalen] är inte kopplad till våra kontor heller, då är det 

enklare att agera. Det här [kontoret] blir mer våra ”hem”. Medan där vi tar in besökare blir 

som ”gäststugan”.  

6. Vilket behov har ni av att övertyga kunder och ge ett professionellt intryck (i ETC-

lokalen)? 

Sasan: Vi vill definitivt ge ett professionellt intryck. Vi har kanske en lite annorlunda roll i 

det här, oftast är det företag som vill samarbeta med oss, eller de vill etablera sig i 

Eskilstuna. Det är klart, det är ju affärer det också, men allt handlar inte om att vi ska 

övertyga utan det är ett samspel. Vi är ingen säljorganisation på det sättet. Utan snarare att 

det är en gemensam diskussion och dialog. Vi försöker göra gott för Eskilstuna. 

7. Ni är sex stycken totalt på kontoret, vad har ni för olika arbetsuppgifter?   

Sasan: Vi kan bli 7 stycken. Mattias är Näringslivsdirektör, Tina sitter som 

Näringslivssekreterare, Malin och Jenny delar kontor, Malin är mest inom etableringar och 

befintliga företagssatsningar, Jenny jobbar mycket internt och jobbar med tjänstedesign 

ganska mycket. Jag jobbar med befintliga företagssatsningar, är rätt fokuserad på befintliga 

företag medan Niklas jobbar mer med etableringar, han är biträdande Näringslivschef. 

8. Hur länge har ni arbetat tillsammans?  

Sasan: Vi är ett rätt nytt team. Den som varit här längst är Tina, sen är det jag. Tina har 

varit här i kanske 3 1/2 - 4 år. Jag har varit här i 3 år plus någon månad. Niklas 2 år och 

någonting. Sen Mattias, Malin och Jenny. Så vi har jobbat med varandra men inte jätte, 

jättelänge.  

9. Hur arbetar ni tillsammans, ni har nämnt att ni vill vara mer interaktiva med 

varandra? 

Sasan: Vi har många frågor som berör varandra. Vi springer runt till varandra. ”Kan du 

kolla det här? Kan du göra det här?”. På det sättet jobbar vi tillsammans. Sen är det enklare 

om vi är närmare varandra, för nu är det barriärer, även om det är korta barriärer. Det vi 

har byggt upp är den här leantavlan därinne [i ett utav kontoren], det är tre tavlor. Där har 

vi varje måndag ett måndagsmöte, det är helig tid. 13:15 – 14:00 har vi på oss, då tar vi 

upp ”Vad är pipen? Vad är det som händer? Hur ser det ut?”, alla sådana bitar. De frågorna 

lyfts därinne under de här 45 minuterna och då har vi alla en översikt över vad det är som 

görs, vad som är pipen, vem som tar tag i vad, hur vi går vidare med olika saker och så 
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vidare. Vi började i år med det här. Sen kan vi sitta i olika arbetsgrupper tillsammans i 

Affärsplan exempelvis. Vi tar gemensamma möten. Då kan vi sitta i ETC-lokalen eller 

innanför glasväggen. Arbetsgruppen är ganska stor för Affärsplan. Vi har interaktion i vårt 

arbete dagligen.  

10. Utför ni några workshops inom er arbetsgrupp?  

Sasan: Om det behövs, när vi behöver det. Det kan vara planeringsdagar, det har vi 

halvårsvis. Vi kommer att avsluta det här halvåret med en halv- eller en heldag då vi också 

planerar, kollar över vår planering, men också kollar upp vad mer det är som måste göras. 

När vi har det här åker vi bort oftast. Så vi är inte här.  

11. Så ni utför inga workshops här? 

Sasan: Inga stora workshops. Ibland tar vi fram den här typen av dokument (visar ett 

pappershäfte) och då är det ganska mycket dokument som vi får bolla, det är mer 

strategiska dokument. Då kan det vara Mattias och Tina som skriver, sen är det vi som ger 

input och så är det så fram och tillbaks. 

12. Behöver ni en plats eller zon där ni skulle kunna vara kreativa dagligen och kunna 

göra exempelvis brainstorming? 

Sasan: Nej, det behöver vi nästan aldrig. Jag ser leantavlan, hade de varit ett rum så hade 

jag kallat det rummet för ”Projektrum”. Att man går in där och fokuserar där, men nu gör 

vi det där [inne på kontoret] och det funkar. Det är två personer som sitter på det kontoret 

och de tillhör teamet så det är inga som stör oss på det sättet. Det skulle kunna finnas ett 

sådant ”Projektrum” där man också är kreativ och jobbar. Den ena leantavlan är en 

interninkorg för ”Okej, jag kom på den här idén för att effektivisera vårt arbete”. Då 

diskuterar vi den på måndagsmötet. Alla som lägger idéer där tar vi upp på varje 

måndagsmöte och tänker hur vi värderar dem. Det finns på en annan tavla ”Hög 

genomförbarhet, hög nytta”. Är det låg genomförbarhet och hög nytta ligger den i ett annat 

fack. Det räcker med den kreativa delen ganska långt. 

13. Ni har pratat om barriärer, att det är mycket väggar. Skulle du vilja ha ett öppet 

kontorslandskap? Varför? 

Sasan: Ja, vi skulle få mer nytta av varandra och vi skulle använda våra utrymmen mycket 

mera. Det svåra är att det sitter väggar emellan, jag vet inte hur de är bärande eller inte, hur 

mycket vi kan göra. När jag och Niklas kom hit [till deras kontor] så var det ett tomt rum 

med två stor skrivbord. Vi behöver inte ha så stora skrivbord, de var större än var de är 

idag, ändå tycker vi att vi fortfarande har för stora skrivbord. De var enorma. Vi valde att 

ha mindre skrivbord för att kunna sätta dem bredvid varandra. Vilket gör att vi kan 

använda rummet på ett annat sätt, det går att ha möten där. Även om det hörs lite, så går 

det att ha möten där, för att vara mer effektiva. Ingen av oss här är för att ha stora 

skrivbord, Mattias har ett litet skrivbord och det räcker. Vi är inte typiskt kommunala att vi 

ska ha så stort. Vi behöver inte ha så mycket för förvaring heller eftersom det mesta är 

digitalt. Vi har en ”bunker” som vi har som förvaring. Vi har mycket utrymme, även om vi 

skulle bli två till så har vi fortfarande mycket utrymme.  
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14. Vilken stil är ni ute efter på kontorsmiljön? 

Sasan: Fräsch stil. Det är mycket vitt överallt idag, så mer färger. Mattias har exempelvis 

tagit in blåa stolar. Vi vill ha det så modernt som det går. Det får gärna följa den grafiska 

profilen. Gärna platsvarumärket också. Det finns ljuddämpare man kan ha i plattformer, 

det finns schyssta bilder. Vi har en jättevägg bakom mig [på kontoret] så vi har sagt ”Kan 

vi inte ha Eskilstuna kartan där? Det vore skitcoolt.” Att få in den och kunna se ”Här har vi 

etablerat och de här områdena har vi jobbat med”. Att vara kreativa i vardagen men ändå 

modernt och fräscht, det har vi pratat om. Vi vill ju ha lite tavlor också, gärna modernt, 

fräscht, kulturellt. Golv på tak, väggar och golv är standard. Det är nog fastighetschefen 

som bestämmer det. När de målade vitt på alla väggar och renoverade så sänkte de taket, 

för att det ekade, då var det de som bestämde det. Det är okej, men man kan ju sätta en 

jättekarta som ändå gör en stor skillnad. Hade jag haft mindre bord, jag sitter ganska 

inklämt och kommer åt väggen med stolen, vilket har gjort att det har blivit svarta sträck på 

väggen. Vi vill inte ha så stora bord, kollar man på grejerna som ligger på bordet så skulle 

det gå att samla dem till ett mindre bord. 

15. Vad är det som funkar bäst med er kontorsmiljö idag?  

Sasan: Vi sitter bra. Vi är nära varandra och har ändå ganska nära till varandra. Ropar jag 

på Malin så hör hon mig. Då kan jag gå till henne eller så kommer hon till mig. Vi har 

fräscha lokaler, stora fönster med mycket ljusinsläpp, det är skönt. Niklas och jag jobbar 

under musik. Det är schysst att kunna ha lite musik på medan man jobbar. Om någon 

kommer till ett möte så sänker vi eller stänger av musiken. Vi har en tavla, ett bord som går 

att skriva på vilket vi använder ibland. Det är görbart. Det finns många sådana fördelar 

som jag tycker är bra. Har erfarenhet av att sitta i ett mindre rum och då var det åt andra 

hållet, man kunde inte vara lika kreativ eller använda dig utav utrymmet. Här är det också 

högt i tak, även om de har tagit ner det så tycker jag fortfarande att det är bra. Vi skulle 

kunna använda utrymmena mer.  

16. Vad är det främsta behovet som ni saknar idag?  

Sasan: Det vore häftigt att sätta sig ner i ett öppet kontorslandskap. Jag tror att vi skulle få 

ut mer av varandra. Jag ser inte det som ett behov men vi har diskuterat det några gånger i 

teamet. Vi fungerar ändå som att om någon sitter någon annanstans så går vi dit, vi är ute 

mycket också. Vi har inte ett behov av en fast plats. Vi är ute hos företagarna, det är inte 

alltid vi är här. Just nu är det bara jag som är här. Behovet är att få en fräschare plats, med 

tavlorna. Vi har känt ett stort behov utav det så kallade leanrummet med tavlorna, nu är vi 

där. Jag kan känna att det hade varit häftigare att ha ett projektrum, inte ett måste men det 

är mina tankar. Att när man går in där så kopplar man bort allt annat. Att man känner ”Nu 

är det 45 minuter, nu är det bara att fokusera”, eller om man känner ”Vad gör jag med det 

här projektet?”, då kan man ta med sin kollega och gå in där och fokusera. Ingen hörs oss, 

inget som stör. Det är inte ett jättebehov för vi har redan kommit en bra bit på vägen. Vi 

har inte ett jättebehov av stora förändringar.  

17. Hur ofta pratar ni i telefon?  

Sasan: Väldigt mycket. I ett öppet kontorslandskap kan man ha som små rum. Vet jag att 

jag har ett telefonmöte så går jag in i ETC-lokalen. Eller så går jag in här [på kontoret] och 
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stänger dörren. Vi pratar mycket i telefon, det är många som ringer till oss. Har man ett 

öppet landskap behöver man ha samtalsrum. Som det är nu, kanske är en bra lösning, det 

funkar, vi är nöjda med lösningen idag. Vi har pratat om att Stadsbyggnadsförvaltningen 

borde sitta hos oss en halvdag per vecka för att se hur vi jobbar, för att lära sig av varandra. 

Det är sådana saker då kan man utnyttja de här utrymmena till att ha flera platser än vad vi 

har, som en gästplats. Kommer de hit idag så har de ingen plats. Vår praktikant får sitta vid 

ett konferensbord för att det inte finns någon annan plats. 
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Bilaga 6: Observation 
 

Datum: 2017-04-18 

Plats: Näringslivsenheten i Stadshuset, Eskilstuna  

Observation 1 

Observation 1 utfördes mellan klockan 13:00-13:45, efter att det informerade samtycket hade 

skrivits under.  

Användare 1 och 3 satt i konferensrummet vid glasväggen och åt lunch när jag kom dit. Sedan gick 

de till sina respektive kontor och satte sig vid sina datorer. Jag gick in till användare 1 och satte mig 

i ena hörnet utav rummet där det fanns ett bord med stolar, där jag sedan satt och antecknade. 

Användare 1 satt vid datorn och skrev. Hen ringde även ett telefonsamtal och antecknade samtidigt 

på ett block. Miljön upplevdes lugn och tyst. Det som hördes var ett tillfälligt dovt borrande ljud 

utifrån gatan. 

Användare 1 rör sig ut ur rummet till skrivaren i korridoren och sen tillbaka till sitt kontor igen. 

Användare 2 kommer in till kontoret och pratar med användare 1. Användare 1 går sedan ut och 

hämtar kaffe medan användare 2 går in i ett annat kontor och pratar med användare 3. Användare 1 

kommer tillbaka till kontoret och sätter sig vid datorn och skriver igen. 

Användare 3 kommer in på kontoret och pratar med användare 1 om ett pågående projekt. 

Användare 3 tittar på en utav leantavlorna och kommer på att hen ska mejla ett företag. Användare 

1 och 3 fortsätter prata om olika jobb de ska åka ut på.  

Användare 3 står upp medan användare 1 sitter ned vid sitt skrivbord. Användare 1 visar skisser på 

datorskärmen för användare 3. De planerar för ett event och börjar snabbt bolla olika idéer med 

varandra. 

Användare 4 som tidigare under observationen varit ute på jobb kommer in hos användare 1 och 

börjar prata. Alla tre är samlade vid användare 1 dator. Användare 3 och 4 kollar sina kalendrar i 

mobilen. Användare 4 går sedan ut ur kontoret igen för att åka ut till ett företag. Användare 3 går 

tillbaka till sitt kontor medan användare 1 fortsätter jobba vid sin dator. 

Observation 2 

Observation 2 utfördes mellan klockan 13:45-14:30 i konferensrummet som användare 2 har som 

tillfällig arbetsplats.  

Medan användare 2 arbetade i konferensrummet, vid en bärbar dator, så arbetade användare 3 i sitt 

kontor i anslutning till konferensrummet vid hens dator. Draperiet som hängde vid glasväggen var 

fördragen så att det inte gick att se igenom den.  

Ljudet från användare 3 som satt och skrev mycket och snabbt på datorn hördes in i 

konferensrummet. Utifrån korridoren, som även den ligger i anslutning till användare 3 kontor, 

hördes ljudet av en automatisk dörröppnare, likaså ljudet av en kopiator. Vilket kunde upplevas som 
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ett störningsmoment. Användare 3 som skrev högt och snabbt kan även upplevas som ett störande 

ljud.  

Det blev tydligt att väggarna är barriärer i kontorsmiljön. Speciellt när de är så få på platsen. När 

användarna är på platsen är de mycket stillasittande på sina platser med undantag när de går iväg för 

att prata med varandra.  

Användare 3 pratar i telefon på sitt kontor medan hen skriver på datorn. Hen pratar sedan klart i 

telefon och går sedan ut ur sitt kontor för att gå till användare 1 för att prata. Eftersom det är tyst på 

platsen i övrigt så hörs det när någon går i korridoren.  

Användare 3 kommer tillbaka till sitt kontor och sätter sig vid datorn och skriver innan hen sedan 

går ut ur sitt kontor igen. Enligt användare 1 och användare 2 är de vanligtvis så här få ur 

arbetsgruppen på kontoret. Min observation blir att rummen används väldigt oeffektivt idag, då två 

stycken kontorsrum står helt tomma.  

Övriga observationer var att Whiteboardtavlan, post-it lappar, mobiler och datorer är något som de 

använder sig dagligen av. Eftersom de sitter mycket så är det även viktigt att ha bra stolar för 

ergonomin.  
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Bilaga 7: Visualisering, samlingsplats 
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Bilaga 8: Visualisering, arbetsplats 
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Bilaga 9: Visualisering, avskild arbetsplats 
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Bilaga 10: Visualisering, konferensrum 

 

 

 


