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Abstract  
This project has been about a design proposal for an office owned by the design company 

Millcroft. The space wasn’t suitable for meetings, flexibility or function. The lighting 

conditions in this room are not well suited for the users. A literature study gave a basis for the 

design of the final result. The methods in this project included a needs-analysis, a site-

analysis, a percifal-analysis and a qualitative interview. These methods have clearly shown 

which problems are present in the room and need to be solved. The design proposal that has 

been developed during this project has solved the problems in the room by creating an 

environment that supports meetings, function and flexibility in a workspace that has a limited 

area and light design. Some problems with the finished design proposal are also discussed.  

Sammanfattning  
Detta projekt har handlat om ett gestaltningsförslag som har utformas för en lokal som ägs av 

designföretaget Millcroft. Rumsligheten var inte lämplig för möten, flexibilitet och funktion. 

Ljusförhållandet i denna lokal är inte heller bra anpassat för användarna. Litteraturstudien har 

gett en grund till hur den slutliga gestaltningen skulle utformas. Metoderna i detta projekt 

omfattade en behovsanalys, en platsanalys, en percifalanalys och en kvalitativ intervju. Dessa 

metoder har tydligt visat vilka problem i lokalen som finns och som behöver lösas. 

Designförslaget som har utvecklats under detta projekt har löst de problem som finns i lokalen 

genom att skapa en miljö som stödjer möten, funktion och flexibilitet i en arbetsmiljö som har 

begränsad yta och ljusdesign. Det finns vissa problem med det slutliga gestaltningsförslaget 

som diskuteras.  
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Inledning  

Bakgrund  
Om en arbetsmiljö inte kommunicerar det en användare behöver kan miljön vara opraktisk 

eller rent av oanvändbar, det kan då resultera i en negativ (Bellia et al 2011:1 984) inverkan 

på arbetet och människorna. Detta kan leda till att medarbetarna inte känner sig produktiva i 

sitt arbete, det kan då bli svårt för dem att utveckla sina idéer när deras utveckling inte kan 

främjas i rummet.  

Millcroft är ett designföretag som har en källarlokal som är oanvänd. Denna arbetsplats 

stödjer för nuvarande inte medarbetarnas produktivitet och idéutvecklade. Personerna som 

arbetar i dessa lokaler har alltså inte en arbetsmiljö som ger personerna en möjlighet att 

utveckla sina idéer på bästa möjliga sätt.   

Målgrupp  

Målgruppen är den befintliga personalen på företaget. Eftersom dessa personer är de som 

spenderar mest tid i lokalen är det just dessa personer som behöver ha en arbetsmiljö som är 

användbar och behaglig att vistas under en längre tid i.  

En sekundär målgrupp kan vara andra företag som har liknande problem med rummets 

funktion och användningsområden. Företaget kan även ha liknande utmaningar med begränsat 

utrymme och ljusdesignen på sitt arbetskontor.  

Företaget  
Under projektet kommer jag att arbeta med företaget Millcroft för att ta fram ett designförslag 

på en lokal som det har tillgång till. Millcroft är ett designföretag som ägs av Nicklas 

Ekstrand. Företaget finns i Västerås och startades i september 2014. Millcroft arbetar främst 

med industridesign, produktutveckling och webbdesign. Lokalen som omfattas av projektet 

kommer att bli en del av deras arbetskontor. I lokalen vill de ha olika användningsområden 

som skall arbetas in samtidigt som rummet ska bli en arbetsmiljö med en bra ljusdesign som 

målgruppen kan utveckla sina idéer på. I denna lokal är det även viktigt med möten, både 

kundmöten och möten mellan medarbetare. Lokalen ska vara en plats där människor kan 

träffas och tillsammans utveckla idéer.  

I denna lokal finns det inga fönster och därför ingen tillgång till naturligt ljus. Detta projekt 

kommer handla mycket om hur lokalen kan utformas för att ge användarna en bra arbetsmiljö 

i en lokal med begränsat utrymme och begränsat ljus. Projektet kommer handla om hur 

rumsligheten kan utformas för att ge målgruppen en funktionell och flexibel arbetsmiljö.  

Problemformulering  
Jag ska utveckla en arbetsmiljö som ska främja medarbetarnas idéutveckling. De rumsliga 

element som jag kommer att ha störst fokus på är att skapa mötesplatser, funktionalitet och 

flexibilitet i rumsligheten. Rummet ska kunna vara multifunktionellt för att på alla sätt och vis 
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stödja målgruppens processarbete i lokalen. Personerna som arbetar i lokalen ska känna att 

rummet ger dem en möjlighet till idéutveckling och att de kan utforska sina idéer på olika sätt.  

Designförslaget kommer att anknyta till human-centered design. Human-centered design 

handlar om att design ska anpassas till målgruppen hellre än att målgruppen ska anpassa sig 

till designen (Norman 2013:8). Rumsligheten ska anpassas för personalen som vistas på 

arbetsplatsen. Rummet ska vara multifunktionellt och uppfylla praktiska krav som användaren 

har på rumsligheten. Ljussättningen i lokalen är viktig eftersom det inte finns tillgång till 

naturligt ljus och behöver därför utformas på ett sätt som stödjer användarnas arbete. Projektet 

ska försöka lösa de problem som finns i lokalen i nuläget. Rumsligheten ska utformas på ett 

sätt som ger målgruppen en bra arbetsmiljö som stödjer ett arbete som kan kräva att de vistas i 

lokalen under en längre tid. Lokalen ska även ge användarna goda förutsättningar för möten 

mellan varandra och kunder.  

Det som ska undersökas under detta projekt är om på vilket sätt rumsligheten kan få 

medarbetarna att känna att rummet ger dem möjligheter till utveckling. Lokalen stödjer inte 

detta i nuläget och projektet ska undersöka hur rumsligheten kan utformas för att ge 

målgruppen en behaglig och praktisk arbetsmiljö. Eftersom lokalen har en begränsad yta och 

ingen tillgång till naturligt ljus blir utformandet av rumsligheten utmanande för att ge 

målgruppen en miljö som de ska trivas i.  

Syfte  

Syftet med detta projekt är att utforma ett visuellt gestaltningsförslag som ska underlätta 

arbetet i en lokal vars problem är att rummet har en begränsad yta och ett begränsat ljusinsläp. 

Detta ska grundas i teorier och metoder som relateras till de problem som finns i lokalen. 

Bland dessa problem är att rummet inte har bra möjligheter till mötesplatser och lokalen ska 

bli funktionell och kunna vara flexibel. Till viss del ska det finnas en koppling till naturen och 

växter för att ge användarna en association till utomhusmiljön då det inte finns några fönster 

som kan förse användarna med detta.  

Frågeställning  

För att uppfylla syftet vill jag undersöka svaren till följande fråga:  

På vilket sätt kan rumslighetens utformning och ljusdesign bidra till en funktionell och 

flexibel arbetsmiljö med hänsyn till ett begränsat utrymme och ljusinsläp?  

Informationsdesignsproblem 

Detta är ett informationsdesignsproblem där rumsligheten i nuläget inte ger användarna de 

förutsättningar som de behöver för ett produktivt arbetssätt. I en rumslighet som inte har 

tillgång till naturligt ljus och en bra arbetsmiljö är det viktigt att utforma det på ett sätt som 

gör platsen användbar och behaglig för de människor som vistas i- och använder den miljön 

under en längre tid. Rumsligheten ska genom dess utformning informera användarna om dess 

funktion och användningsmöjligheter  
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I denna rapport kommer termen ”rumsliga element” att användas. Detta innebär allt som 

innefattas av ett rum, dvs. all inredning, funktioner och ljus, men det gäller även för de fasta 

objekten så som golv, väggar och tak.   



 

4 

Litteraturstudier  
I denna del av rapporten presenteras litteratur och teorier som relaterar till det projekt som 

kommer att utföras i lokalen som företaget Millcroft äger. Detta avsnitt innehåller information 

som kan vara ett hjälpmedel för hur problemen i Millcrofts lokal kan lösas för att skapa en bra 

arbetsmiljö.  

Ljus  
I lokalen jag arbetar med så finns det inga fönster. Enligt Fuxén (et al 2015:40) är det 

naturliga ljuset väldigt viktigt, vid en brist på detta kan vissa personer utveckla symtomer så 

som ökat sömnbehov, humörsvängningar och i vissa fall depression. Även färgen på det 

artificiella ljuset påverkar oss. Den största effekten på hjärnans aktivitetcenter märks när ljuset 

innehåller blå komponenter. Effekten som ljuset har är att personerna känner sig mer 

uppmärksamma och det ökar koncentrationsförmågan.  

Enligt Bellias (et al 2011) har ljuset en stor inverkan på vår biologiska tidsuppfattning. Det 

visuella ljuset människan uppfattar gör att vår biologiska ljus-mörker-cykel kan ändras, är det 

ljust uppfattar kroppen att det är dag men när det blir mörkare uppfattar kroppen att det börjar 

bli natt. Ett stort problem som finns nu är att ljus på många arbetsplatser inte är bra utformat 

vilket leder till att människans biologiska klocka påverkas på ett negativt sätt. Detta kan ske 

när personen inte kan få visuella skillnader i ljuset som visar att det blir mörkare på kvällen. 

Detta är mer vanligt under vinterhalvåret då det är mörkt större delen av dagen. Dessa 

störningar kan även ske om personen har en liten eller ingen tillgång alls till naturligt ljus som 

indikerar att tiden går framåt.  

Dagsljuset är väldigt bra när det är viktigt för att personerna ska känna sig vakna. En studie 

som gjordes på barn visade att den gruppen barn som vistades i klassrum med fönster visade 

den högre nivå av vakenhet än de barn som vistades i ett klassrum utan fönster. Nedstämdhet 

under den mörkare årstiden är vanligt i länder långt ifrån ekvatorn då det blir långa perioder 

där det naturliga ljuset inte varar länge under dagen. Under dessa tider krävs det mer av det 

artificiella ljuset. (Klarén et al 2014:41) 

En viktig aspekt vid utformandet av ljus är att tänkta på bländningen. Människans ögon är 

anpassade för att klara en viss ljusnivå, när ljusnivån blir högre än det ögat klarar uppstår 

bländning. Det finns två typer av bländning, störande och synnedsättande bländning. Störande 

bländning uppstår när ett ljus träffar ögat men du kan fortfarande se din omgivning. Detta blir 

då en störande bländning, även om du fortfarande kan se din omgivning så är situationen 

obehaglig. En synnedsättande bländning innebär att ljuset som träffar ögat är så intensivt så 

omgivningen inte längre kan uppfattas av personen. (Fuxén et al 2015:26)  

Rumsligheter  

Det finns olika aspekter på vad som gör en rumslig design bra. Ching (2012:44) beskriver det:  

A design may be good in the judgment of the designer, the client, or the 

people who experience and use the design for any of several reasons:  

 Because it functions well – it works.  
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 Because it is affordable – it is economical, efficient, and durable.  

 Because it looks good – it is aesthetically pleasing.  

 Because it recreates a feeling remembered from another time and 

place – it carries meaning.  

För att få en bra uppfattning om vad gestaltningsförslaget behöver är det viktigt med nogrann 

research som definierar klientens önskemål och användarnas behov. Hur en rumslighets fasta 

element, så som vägar, golv, tak, m.m. är utformade påverkar hur den resterande rumsliga 

designen borde utformas. I utformandet av en rumslighet eller rumsligt planerande behöver 

designern först ta reda på klientens önskemål, användarens behov och analysera de rumsliga 

förutsättningarna. Resultatet från denna research ger en grund för hur designen borde 

utformas för den specifika rumsligheten. Gestaltningsförslaget för en rumslighet kan sedan 

utformas till en optimal lösning för alla användare. (Ching 2012:60–61)  

De mänskliga dimensionerna är viktiga att ha i åtanke vid utformandet av en design. Detta är 

särskilt viktigt i ett projekt där rumsligheten kräver många funktioner i ett begränsat utrymme. 

Hur människor rör sig i en rumslighet har en stor inverkan på hur rumsligheten borde 

utformas för att ge människan en bra miljö att vistas i. (Ching 2012:48–49)  

Ching säger att termen Tight fit innebär en utformning av en rumslighet med multifunktion i 

centrum. Detta innebär alltså att en lokal kan ha ett begränsat utrymme, då behöver ytan 

utnyttjas maximalt. Detta kan uppnås genom att de objekt som placeras i rumsligheten är 

funktionella och går att använda på olika sätt, det ska även vara enkelt att flytta om objekten 

för att uppnå en annan funktion på samma yta. (Ching 2012:68) Lokalen som 

gestaltningsförslaget är skapad för har ett väldigt begränsat utrymme i förhålande till alla 

funktioner som företaget önskar och som användarna behöver. Teorin om Tight fit passar 

väldigt bra att använda vid utformandet av gestaltningsförslaget då det blir relevant för det 

begränsade utrymmet i lokalen.  

Färger  

Många olika studier har visat att olika färger har olika typer av inverkan på människor. Röda, 

gula och orangea färger har visat sig ha en uppiggande effekt på människor medan blå och 

gröna färger har en lugnande effekt. Dock har flera studier visat motsatta resultat, men en 

forskning säger att det är kulörtheten i färgerna som visar skillnader hos människor. Kulörta 

färger påverkar människor så de känner sig piggade, dämpade färger har den motsatta 

effekten. (Klarén et al 2014:45)  

De två primära användningsområdena för färgkodning är enligt Ware (2008:77) visuell 

tydlighet och åskådaren förmåga att förstå att en viss färg ska stå för en särskild innebörd. 

Han menar även att det finns en gräns för hur många färger som kan användas. Används för 

många färger blir det för rörigt visuellt och åskådaren får svårt att koppla en färg till ett visst 

användningsområde. Gestaltningsförslaget ska vara visuellt tydligt för användarna, detta med 

hjälp av en tydlig färgkodning i rumsligheten.  

Färgen på ett material kan förändras väldigt mycket beroende på de omgivande färgerna och 

från de ljus som belyser färgen. Beroende på om det är ett varmt eller ett kallt ljus som belyser 
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en färg kan det påverka hur betraktaren uppfattar färgen. Ett varmt ljus framhäver varma 

färger, kalla färger kan bli reducerade i sin kulörthet. Samma sak händer om det är ett kallt 

ljus som belyser färger, de kalla färgerna blir framhävda och de varma blir neutraliserade. 

Även mängden ljus som belyser färger påverkar vår uppfattning av den. Mer ljus kan ge en 

uppfattning av att färgen är ljusare och för lite ljus kan ge en uppfattning av att färgen är 

mörkare. (Ching 2012:113)  

Kommunikationsteorier  
Enligt Larsson (2008:47) finns det två huvudsakliga kommunikationsmodeller. En av dessa 

modeller är strukturbaserad, den ser kommunikationsprocessen som en linjär väg. Den andra 

modellen handlar om kontakter mellan de olika parterna, kommunikationsprocessen i denna 

modell handlar om interaktioner med avsändare och mottagare. Dessa två modeller kan 

förenklat kallas för envägskommunikation och tvåvägskommunikation.  

”Organisationskommunikation handlar om företags, myndigheters och intresseorgans alla 

kommunikativa handlingar och interaktioner.” (Larsson 2008:78) Denna teori inkluderar den 

kommunikation och interaktion som företaget förmedlar till sina egna medarbetare. Under 

detta projekt kommer gestaltningsförslaget att skapa en kommunikation till medarbetarna om 

hur företaget som helhet upplevs. Eftersom det är rumsligheten som kommer att kommunisera 

till medarbetarna så kallas detta för Icke-verbal kommunikation. Detta innebär att all 

kommunikation som görs som inte är talad eller skriven. (Larsson 2008:81)  

Som Larsson (2008:82) beskriver det ”Den interna kommunikationen utgör en stark potential 

för en organisation. Om den fungerar bra kan den lyfta verksamheten som helhet, om den inte 

fungerar kan den orsaka ett misslyckande.”. I gestaltningsförslaget är kommunikationen som 

rumsligheten utstrålar till medarbetarna viktig för att ge medarbetarna en känsla av 

tillhörighet och igenkänning. Rumsligheten är ett visuellt verktyg för att gestalta vad företaget 

som helhet identifierar sig som.  

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) är en analysmetod där ett företag 

bevakar sin omgivning. Detta för att ta reda på företagets styrkor och svagheter men även för 

att ta reda på vilka möjligheter och hot som kan ha en inverkan på företaget och dess framtid 

(Larsson 2008:98–99). Detta är en analysmetod som är bra att ha i åtanke vid utformandet av 

gestaltningsförslaget då det är bra att framhäva de styrkor som företaget har och samtidigt ge 

utrymme åt de möjligheter som finns.  

”Profil står för den bild som organisationen önskar ha av sig själv hos sin omgivning och sin 

publik (den externa publiken men även internt bland de anställda).” (Larsson 2008:113) 

Eftersom målgruppen i detta projekt är medarbetarna så är det viktigt att gestaltningsförslaget 

kan ge medarbetarna en tydlig visualisering av vad företaget som helhet vill stå för.  

Arbetssätt  
Vi lever i en tid där teknologin börjar ta över på arbetsplatsen. Arbetsmetoden utvecklas och 

förändras. Därför är det viktigt att arbetsmiljöerna också förändras. En arbetsmiljö behöver 

vara flexibel för att kunna vara användbar för alla typer av arbetsätt. Förr i tiden var 

arbetskontoret med en tydlig hierarki, de ”vanliga” arbetarna, ansvariga chefer, högre uppsatta 
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chefer, osv. I dagens läge har arbetsätet utvecklats till ett mer team-baserat arbetsätt. Var och 

en i gruppen har en specifik kompetens och gruppen arbetar tillsammans som ett team för att 

utföra arbetsuppgiften och uppnå det slutliga målet gemensamt. (Kopec 2012:236) Millcroft 

är ett företag som använder sig av just detta arbetssätt, eftersom deras arbetssätt ser ut så är 

det viktigt att rumslighetens utformning skapar möjligheter till ett team-baserat arbete.  

Human-centered design  
Enligt Norman (2013:8-9) är Human-centered design ett begrep som handlar om god design 

för människan. Det är en teori som handlar om att en design ska utgå från människans behov, 

förmågor och beteende. En bra design ska därför vara lätt att förstå och att använda för 

människan. Om en design istället orsakar förvirring och problem för användaren är det en 

dålig design som inte underlättar vardagen hos människan. Att ha en bra förståelse för 

människans behov och en bra förståelse för de behov som designen ska lösa är början. För att 

få en uppfattning av vilka behov människan har behöver observationer göras. Detta är viktigt 

då det är väldigt vanligt att människor inte är medvetna om deras verkliga behov. Det kan till 

och med vara så att personerna är omedvetna om de svårigheter som de stöter på i deras 

vardag. (Norman 2013:8-9)  

Ett nästa steg i en design är att den borde ha en god affordance (Norman 2013:10–13). Detta 

är ett begrep som handlar om ett objekts relation till användaren. Hur objektets utformning 

kommunicerar till användarens förmågor om hur objektet faktiskt ska användas på. Som 

Norman (2013:13) beskriver det: 

Affordance exist even if they are not visible. For designers, their visibility is 

critical: visible affordances provide strong clues to the operations of things. 

A flat mounted on a door affords pushing. Knobs afford turning, pushing, 

and pulling. Slots are for inserting things into. Balls are for throwing or 

bouncing. Perceived affordances help people figure out what actions are 

possible without the need for labels or instructions.  

I gestaltningsförslaget ska det vara tydligt för användaren hur rumsligheten kan 

användas på. De behov användaren har ska enkelt och tydligt uppfyllas av hur 

gestaltningsförslaget är utformat.  

Växters påverkan  
En studie som gjordes (Steg et al 2013) på sjukhuspatienter jämförde patienter som hade en 

utsikt mot träd och natur med patienter som endast hade en tegelvägg att se genom sitt fönster. 

Studien visade att de patienter som hade en visuell tillgång till natur tillfrisknade lite fortare 

än de patienter som inte hade möjlighet att få se natur under sin tillfrisknad. En annan studie 

med liknande resultat gjordes på ett koreanskts sjukhus där patienter som hade opererats fick 

tillfriskna i ett rum med en krukväxt jämt emot ett rum utan krukväxt. Dessa studier visade att 

det inte alltid handlar om att människa ska vistas i naturen, de behöver dock ha tillgång till det 

visuella för en positiv inverkan. Studierna har visat att människor som har tillgång till 

grönområden har en bättre hälsa än de personer som inte har samma tillgång till natur. (Steg et 

al 2013:50–52)   
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Metod och resultat  
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts för att få fram en grund till vad 

problemen i lokalen är. Efter varje del presenteras även ett resultat, detta brukar inte 

förekomma under detta avsnitt men i dessa delar är resultatet viktigt för kommande delar av 

rapporten. Resultaten presenteras nu eftersom gestaltningen har baserats på den information 

som har kommit från dessa resultat.  

De metoder som har använts är en behovsanalys som visade vilka problem som målgruppen 

upplevde i dagsläget. Sedan utfördes en platsanalys som visade vilka problem som lokalen 

hade. I anknytning till platsanalysen gjordes en percifalanalys den tydliggjorde hur lokalen 

upplevdes. En kvalitativ intervju med Millcroft utfördes för att få information om var 

företaget önskade med lokalen. Därefter presenteras den visualiseringsmetod som har använts 

i projektet.  

Behovsanalys  
För att ta reda på vilka problem målgruppen upplever på arbetsplatsen har en behovsanalys 

utförts. Den informationen som tas fram via denna analys handlar om de problem som 

målgruppen verkar uppleva i arbetsmiljön. Utifrån behovsanalysen kan lösningar tas fram 

som passar målgruppen. En behovsanalys är en metod för att klargöra de handlingar som 

människor gör målmedvetet. Det finns fem olika typer (Wikberg Nilsson et al 2015:97) av 

behov för en person och dessa är kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskapsbehov, behov 

av uppskattning och behov av självförverkligande. Syftet med denna analys är att få fram 

information om målgruppens behov i en verklig situation. Detta kan göras genom bland annat 

observationer, workshops, m.m. Behovsanalysen kommer att utföras för att få fram kvalitativ 

information om hur målgruppen använder och upplever den nuvarande arbetsplatsen och även 

för att ta reda på vilka problem som finns. (Wikberg Nilsson et al 2015:97)  

Utförandet av behovsanalys  

Behovsanalysen utfördes den 2017-02-23 genom att observera medarbetarna på Millcrofts 

arbetsplats. Observationen varade i ca två timmar för att få fram tillräckligt med information 

om medarbetarnas behov och beteende. Under denna tid togs skriftliga anteckningar på vad 

medarbetarna gjorde och varför.  

Av etiska anledningar valde jag att inte filma, ta bilder, m.m. för att inte inkräkta på 

medarbetarnas integritet.  

Resultat av behovsanalys  

Under behovsanalysen (Nilsson 2017 a) blev det tydligt att målgruppens fyra första behov 

(kroppsliga, trygghet, gemenskap och uppskattning) uppfylldes medan det femte behovet, 

behov av självförverkligande, inte uppfylldes. Genom analysen fick jag reda på att 

målgruppen inte känner att de helt uppnår den nivå av självförverkligande som önskas. 

Observerationen som gjordes under behovsanalysen visade en brist på att rumsligheten inte 

bidrog och skapade möjligheter för medarbetarna att utveckla sina idéer i arbetsmiljön.  
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Platsanalys  

För att få en förståelse för hur lokalen upplevdes i nuläget var det aktuellt att utföra en 

platsanalys (Ching 2012:60). En platsanalys utförs för att ta reda på hur den befintliga platsen 

ser ut i nuläget. Analysen ger information om vart de rumsliga elementen är och hur de är 

utformade, vart eluttag och hur rörledningar sitter och även materialet på alla rumsliga 

element noteras.  

Utförandet av platsanalys  

En platsanalys av lokalen utfördes den 2017-03-29 för att analysera hur lokalen upplevs i 

nuläget. Platsanalysen utfördes genom att platsen besöktes och upplevdes under ca två 

timmar. Under denna tid observerades hur de fasta, rumsliga elementen upplevdes, detta i 

kombination med rumslighetens färger, rymd och ljusmiljö. Observationen var menad att ge 

en insikt till hur lokalen i nuläget upplevdes av en användare.  

Resultat av platsanalys  

Platsanalysen visade att miljön är väldigt dålig för människor att vistas och arbeta i. Det 

största problemet i miljön är den begränsade ytan och belysningen.  

Denna lokal har inte några fönster. Eftersom det är en källarlokal finns det ingen annan 

tillgång till naturligt ljus. De ljuskällor som finns i lokalen är endast spotlights och lysrör. 

Utöver ljuset är alla väggar och taket kritvitt, även detaljer så som rör och element är vita. 

Golvet och dörrarna är gråa, dörrarna är tjocka och gjorda i metall. Det finns ett handfat i stål 

med rinnande vatten.  

Planlösningen är väldigt öppen vilket gör att det ekar mycket, detta leder till att det inte finns 

goda förhållanden för att ha mindre möten mellan människor. Detta gör att det är en mycket 

dålig miljö för att ha möten eller att flera personer ska kunna prata med varandra samtidigt. 

Om flera personer vistas i lokalen samtidigt finns det en stor sannolikhet för att ljudnivån blir 

för hög. Utöver detta så har lokalen en begränsad yta som gör att det inte finns mycket rum 

för många olika typer av aktiviteter.  

Percifalanalys  

Utifrån platsanalysen (Nilsson 2017 b) gjordes en percifalanalys (Nilsson 2017 c). Det är en 

metod för att förstå en visuell rumslig upplevelse. Denna metod har använts för att få en 

förståelse för hur människan upplever hur färgen och ljuset i kombination med varandra 

påverkar lokalen och hur lokalen upplevs i nuläget. Genom observationer avser denna 

analysmetod till att få en helhetsupplevelse av rumslighetens färger och ljus baserat på de 

mänskliga upplevelserna. (Klarén et al 2014:97) 

Utförandet av percifalanalys  

I samband med platsanalysen utfördes en percifalanalys, detta tog ca en och en halv timme att 

utföra. Detta är en metod för att analysera hur färg och ljus upplevs tillsammans. Under denna 

analys observerades hur lokalens färger och ljusförhållandet påverkade uppfattningen av 

rumsligheten.  
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Resultat av percifalanalys  

Percifalanalysen visade tydligt att detta inte är en lokal som användaren trivs att vistas i. 

Känslan som lokalen får människor att känna i nuläget är att de vill bort därifrån omgående. 

För att vara en bra arbetsplats behöver lokalen utformas på ett sätt som får användaren att 

vilja stanna kvar och använda miljön.  

Känslorna som lokalen utstrålar är tomhet, kyligt, instängt, fuktigt och obehag. Detta var de 

känslor lokalen som helhet utstrålar mot användaren. Ljuset är dåligt utformat, detta gör att 

användaren inte vill vistas i lokalen under en längre tid. Det är även ett för starkt allmänljus 

som gör att användaren blir bländad (Klarén et al 2014:101), detta leder till att användaren får 

anstränga sig mer än vad som är nödvändigt och hen känner även ett obehag av att arbeta i 

den miljön. Eftersom det inte finns några fönster tappar användaren helt tidsuppfattningen om 

hen vistas i lokalen under en längre tid.  

Utöver ljuset så är alla ytor vita, förutom golvet som är gråt. Med så mycket vitt och utan 

variation så kändes färgen väldigt intensiv och stickande i ögonen, nästan bländande. 

Eftersom allt i lokalen är vitfärgat i kombination med att det bara fanns ett starkt allmänljus så 

finns det ingen känsla av djup. Detta gör att lokalen upplevs väldigt platt och tråkig.  

I lokalen så ekar det väldigt mycket. Detta gör att det nästan är omöjligt att ha ett samtal utan 

att störas av ljudnivån. Om det då skulle vara fler personer i lokalen än bara två personer som 

pratar med varandra skulle ljudnivån höjas ännu mer. Detta skulle kunna leda till att de olika 

samtalen försöker överösta varandra och det i sin tur skulle leda till en väldigt obehaglig 

ljudmiljö.  

Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju med en person på Millcroft utfördes. Syftet med denna var att få fram 

vad företaget ville med lokalen. Till denna intervju passar det bättre att använda en kvalitativ 

intervju då det är ett sätt att få fram tydliga och detaljerade svar genom att ställa öppna frågor 

(Häger 2007:56–57). Att ha kvantitativa intervjuer skulle vara opassande eftersom Millcroft 

är ett litet företag. Det är då bättre att ha en längre intervju med personen för att tydligare 

förstå vad hen vill och önskar. Utifrån denna intervju blir det tydligt vilka avgränsningar som 

finns och vad som blir den viktigaste funktionen i lokalen. Intervjun kommer även att 

tydligöra vilken känsla som han vill att lokalen ska ha och utstråla till användarna.  

Utförandet av kvalitativ intervju  

Den kvalitativa intervjun utfördes den 2017-04-06 med en person på Millcroft, intervjun tog 

ca en och en halv timme. Intervjun började med öppna frågor för att starta en mer detaljerad 

konversation om vad som önskades få ut av gestaltningsförslaget.  

Av etiska anledningar vale jag att inte filma eller på något sätt spela in intervjun för att ge 

anonymitet till den intervjuade personen.  

Resultat av kvalitativ intervju  

Resultatet av den kvalitativa intervjun med personen från Millcroft visade att de 

användningsområden som de vill ska finnas på ytan är: en verkstad, en lektionssal, en 
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mötesplats och ett showroom. Det Millcroft har bett om att lokalen ska vara är en kreativit 

arbetsmiljö. De vill att känslan av rummet ska utstråla natur och skog. De vill även att 

färgerna ska vara i gråskala med inslag av samma färger som finns i Millcrofts logga. 

Angående ljuset så vill de ha en blandning av punktbelysning och allmänljus.  

Eftersom Millcroft ville ha användningsområden där flera människor kan mötas på samma 

gång så blev det tydligt att det var viktigt att det fanns tillgång till olika typer av mötesplatser 

i lokalen.  

När det gäller materialkostnader så finns det ingen budget att gå efter. Enligt Millcroft så vill 

de att projektet och designutvecklingen inte ska hindras av att materialkostnaderna blir för 

höga. Av denna anledning finns det ingen budget att gå efter.  

Visualiseringsmetod  
För att visualisera lösningarna på problemet kommer programmet SketchUp att användas. 

Min designlösning kommer alltså att bli en virtuell gestaltning som kan ge företaget en 

förståelse för hur problemen i lokalen kan lösas. Eftersom ljuset har varit en viktig del i 

projektet har renderingsprogrammet Shaderlight används för att förtydliga hur lokalen kan se 

ut med de designlösningar som har tagits fram.  
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Underlag till gestaltning  
För att ta reda på hur målgruppen upplevde sin nuvarande arbetsmiljö utfördes en 

behovsanalys. Denna analys gjorde det tydligt vad målgruppen hade för behov och vilka 

aktuella problem som fanns. Efter detta utfördes en platsanalys av lokalen. Under denna 

analys blev det tydligt vilka fysiska avgränsningar och svårigheter som fanns i rummet. 

Utifrån plastanalysen kunde en percifalanalys göras. Denna analys handlade mer om den 

känslan lokalen utstrålade. Under denna analys blev fler problem tydliga, det största 

problemet var upplevelsen av ljuset.  

Efter dessa analyser var utförda började researchen för att hitta tidigare forskning, teorier och 

information om de problem som hade uppfattats i lokalen. Det finns mycket information om 

ljus- och rumslig design som har hjälpt detta projekt att formas till ett resultat som kan vara en 

lösning för denna lokal. Informationssökningen gav mycket inspiration till idéer men för att få 

en tydligare känsla för hur projektet kunde utformas togs en moodboard fram. Denna 

moodboard har använts som inspiration för att få en känsla av var projektet skulle ledas fram 

till.  

Det största problemet i lokalen är att det inte finns några fönster, det finns alltså ingen naturlig 

ljuskälla i rummet. En stor utmaning blir att utforma ljuset på ett sätt som blir behagligt, ljuset 

ska även vara utformat på ett sätt som ger målgruppen en bra arbetsmiljö. Rummet ska vara 

ett hjälpmedel för målgruppen att ha möjlighet till idé- och processutveckling därför behöver 

ljuset vara utformat på ett sätt som stödjer målgruppen. Ett rum som har en otillräcklig eller 

olämplig ljussättning (Bellia et al 2011:1 984) kan störa människans naturliga rytm. Detta kan 

resultera i skadliga konsekvenser för arbetsförmågan och hälsan.  

Ett problem som upptäcktes under platsanalysen var att det inte finns goda förhållanden för att 

ha mindre möten mellan ett par personer. Lokalen har en öppen planlösning detta gör att den 

stora ytan kan kännas överflödig för ett mindre möte. Är det andra personer i lokalen på 

samma gång så kan mötena bli störda av andra personer som arbetar med andra saker. 

Rumsligheten ska stödja användarnas processutveckling, gestaltningsförslaget behöver därför 

vara funktionellt och flexibelt för att kunna utnyttja hela rumsligheten. 

Nedan kommer en tabell (tabell 1) som tydliggör vilka funktioner och önskemål Millcroft har 

om lokalens slutresultat och hur dessa kopplas till de teorier och metoder som har studerats 

och utförts i detta projekt:  
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Nyckelorden  

Efter den kvalitativa intervjun blev tre nyckelord tydliga och dessa har följt med i arbetet 

under hela projektet. Dessa ord har varit möten, funktion och flexibilitet. Dessa aspekter var 

med från starten men det var inga ord som följdes noggrant. Efter intervjun blev det tydligt att 

dessa tre ord var viktiga aspekter vid utformandet av alla delar i projektet för att uppnå den 

bästa utformningen för en bra arbetsmiljö till målgruppen.  

Möten  

Med nyckelordet ”möten” menas att gestaltningsförslaget ska ge många varierade möjligheter 

till mötesplatser i lokalen. Under researchen framgick det att detta var ett av de viktigaste 

användningsområdena som önskades i lokalen.  

Funktion  

Med funktion menas att alla objekt i designförslaget ska ha en eller flera funktioner. Ingenting 

i designförslaget ska vara med bara för att det är snyggt eller konstnärligt. Eftersom lokalen 

har ett begränsat utrymme är det optimalt att flera objekt kan har flera funktioner.  

Flexibilitet  

Lokalens begränsade utrymme gör att användningsområdena behöver vara flexibla för att 

enkelt kunna möbleras och på så sätt ge plats åt ett annat användningsområde. Med en lokal 

som har ett begränsat utrymme behöver gestaltningsförslaget vara flexibelt för att kunna förse 

användarna med flera möjligheter till olika typer av aktiviteter.  

Kravspecifikation  Teorier och metoder  

Mötesplats,  

konferens,  

Lektionssal (för att kunna hålla i kurser),  

verkstad (en yta att arbeta mera fysiskt),  

Showroom  

Rumsligheter,  

Ljus,  

Human-centered design,  

Kommunikationsteorier,  

Behovsanalys,  

Platsanalys  

Kreativ plats  

Arbetssätt,  

Rumsligheter,  

Kvalitativ intervju,  

Behovsanalys  

Känsla av natur  
Växter,  

Kvalitativ intervju  

Färger i gråskala, de färger som används ska 

tas från Millcrofts logga.  

Färger,  

Ljus  

Tabell 1 

Kravspecifikation med relaterade teorier och metoder.  
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Gestaltningsprocessen  

Efter research, inspirationssökning och intervjun var avklarade startade idégenereringen som 

var basserad på allt tidigare arbete. Nu började de första skisserna på idéerna att komma fram. 

De mesta av idéerna användes eller utvecklades till användbara funktioner som finns med i 

den färdiga gestaltningen. Anledningen till att vissa av idéerna togs bort var för att de inte 

passade med de tre nyckelorden. Antingen var idén inte funktionell, eller så passade den inte 

med de övriga komponenterna i gestaltningen. När en tydlig bild över hur gestaltningen 

slutligen skulle se ut började den visualiseras i programmet SketchUp, renderingarna gjordes 

sedan i programmet Shaderlight.  

Innan gestaltningen var helt klar hölls ett möte med Millcroft. Detta möte var lite för sent för 

att hinna göra om idéer, med mötet var för tidigt för att de helt skulle kunna se det färdiga 

designförslaget. Efter detta möte gjordes de sista i SketchUp, renderingar började göras och 

till slut var gestaltningen slutförd.  
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Figur 1 (större bild finns att se i bilaga 1)  

Ovan vy av gestaltningsförslaget 

Figur 2 (större bild finns att se i bilaga 2)  

Bild av showroom 

Gestaltningsförslag  
Detta gestaltningsförslag har tagits fram baserat 

på det underlag som beskrivs ovan. Den slutliga 

gestaltningen blev en lokal som har 

funktionerna: showroom, föreläsningssal, 

workshop- eller arbets-del, konferensdel och en 

lugnare möteshörna. I figur 1 syns en ovan vy 

av hela lokalen. I denna figur går det att se en 

överblick på hur användningsområdena är 

placerade i designförslaget.  

De olika användningsområdena är färgkodade 

för att göra det tydligt vilken del som hör till vilken. Men detta betyder inte att områdena inte 

får smälta ihop vid behov. De färger som har använts i hela gestaltningen är tagna från 

företagets logga. Det går att läsa mer om detaljerna i alla rumsliga delar längre ner i 

rapporten.  

Det första rummet som användaren stiger in i är det minsta rummet. Denna del är showroomet 

och har en diskret färgkodning av orange. Efter detta rum kommer användaren in i den röda 

delen som har användningen lärosal. I denna del är det tänkt att företaget kan hålla i kurser 

eller ha större presentationer för många personer. I anslutning till denna del finns den större, 

lila, delen som är workshopsområdet. Denna del är tänkt för ett mer kreativt arbete. 

Inredningen är flexibel för att kunna ändras vid behov av användaren. I samma rum som 

workshoppen finns den ljusgröna delen i det nedre vänstra hörnet (figur 1). Det är en lite 

mysigare och lugnare del i lokalen. I denna del är det tänkt att användarna ska kunna ta det 

lugnt emellanåt eller så kan platsen användas för mindre möten mellan två personer. Det sista 

användningsområdet i denna lokal är den mörkgröna delen som ligger bredvid den lugna 

delen (figur 1). Här går det ha möten som går att ha lite mer skyddat från resten av lokalen i 

och med att det finns gardiner som går att dra för.  

Alla ljusarmaturer i lokalen är tänk att vara lampor som går att dimmra. Om situationen 

kräver det går det att sänka ljusnivån i en viss del av lokalen men det går samtidigt att höja 

ljusnivån i en annan del av lokalen.  

Showroom  
Detta är det första rummet (figur 2) som 

användarna eller besökarna kommer in i. Detta 

rum är mindre än andra delar av lokalen och har 

därför gjorts till mer av ett showroom. I de 

öppna hyllorna på väggen finns det ljus som 

belyser de objekt som Millcroft vill synliggöra. 

Det går även att använda ovandelen av hyllorna 

som avlastning eller extrautrymme för föremål 

som Millcroft vill presentera.  
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Figur 3 (större bild finns att se i bilaga 3)  

Bild av lärosalen  

 

Figur 4 (större bild finns att se i bilaga 4)  

Bild mot showroomet och köksdelen 

Till höger i figur 2 syns en del av ett fönster som sitter i väggen mellan detta rum och nästa. 

Fönstret är utformat på samma sätt som Millcrofts logga och har frostat glas i samma färger 

som varje del i loggan har. På insidan av fönstret sitter det lampor som lyser upp hela 

installationen. Av denna anledning är rutorna frostade, för att det färgade glaset tydligt ska 

synas och för att genomskådningen ska bli diffus. Detta fönster är det första som besökaren 

ser när hen stiger in i lokalen.  

I detta rum, på väggen till höger om fönstret, sitter det klädkrokar som besökaren kan hänga 

av sig på. I bilaga 1 syns dessa krokar tydligare.  

Lärosalen  

I lokalen är det tänkt att det ska finnas plats för 

att Millcroft ska hålla i kurser, problemet i 

lokalen är att rummet inte är tillräckligt stort för 

både stolar och bord. Av denna anledning har 

stolar (figur 3) som är kombinerade med en 

avlastningsyta placerad i lokalen. Dessa stolar 

är tillräckligt små för att flera av dem skall få 

plats i lokalen men det finns samtidigt plats för 

varje person som använder stolen att ha ett 

anteckningsblock eller en dator på 

avlastningsytan.  

På väggen finns en stor whiteboard (figur 3) som går från golv till tak. Detta för att det ska 

vara möjligt för föreläsaren att skriva och rita obehindrat på väggen.  

Bakom den fördragna, röda, gardinen (figur 3) finns det hängkrokar där användarna kan 

hänga av sig sina kläder. Gardinen kan sedan dras för, för att skapa en visuellt trevligare yta. 

Bakom dessa gardiner går det även att ställa bort extra stolar som inte behöver användas i alla 

lägen.  

I anslutning till denna lokal finns det tillgång till 

vatten. Här har därför en miniköksdel (figur 4) 

utformats. Detta var ett önskemål från Millcroft, 

att det fanns möjlighet till en yta där det går att 

koka kaffe på och en yta för mindre 

köksutrustning.  

I figur 4 syns tydligt hur hela fönstret ser ut. 

Eftersom det är detta är ett fönster som är sett 

från detta håll så blir loggan spegelvänd.  

Lokalen har en öppen planlösning därför har dörren som borde sitta mellan lärosalen och 

showroomet tagits bort. Om avskildhet ändå skulle önskas går det att dra för mellan dessa rum 

med en gardin (figur 4) som finns vid dörröppningen.  
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Figur 5 (större bild finns att se i bilaga 5)  

Bild av workshopsdelen  

 

Figur 6 (större bild finns att se i bilaga 6)  

Bild av Workshop 

Figur 7 (större bild finns att se i bilaga 7)  

Bild av den lungnare delen av lokalen 

Workshop 

I denna del av lokalen är det tänkt att med 

praktiskt idégenererande kan ta plats. Här finns 

det tillgång till 3d-skrivare och verktyg som kan 

användas i b.la. workshops. På denna yta har 

allmänljus blandats med punktbelysning (figur 

5) för att ge användarna en bra ljusmiljö. 

Punktbelysningen är till för att ge en bra 

ljusnivå på arbetsytan och ljusmodulerna i taket 

är till för att ge en behaglig allmänbelysning. 

Båda dessa ljuskällor går att minska och höja 

ljusnivån separat vid behov.  

Utefter alla rör som går i taket går det LED-ljus (figur 5) i olika färger som lyser upp. Detta 

var ett önskemål från företaget. Färgerna är inte begränsade till vad som syns i figur 5, tanken 

är att det ska gå att ställa in vilka färger som ska lysa och vilken hastighet som intervallerna 

ska ha.  

I det mindre hörnet, strax till höger om mitten 

på figur 6 finns det plats för klädavhängning för 

personerna i lokalen. Denna del går att dra för 

med gardiner och är belyst med spotlight för att 

det inte ska bli för mörkt eller svårt för 

personerna att hitta sina kläder.  

I figur 6 går det även att se en 3D-skrivare. I 

anslutning till denna finns hyllor som går att 

ställa modeller och andra saker på som kan 

behövas till 3D-skrivaren. Det finns även rum 

för förvaring i skåpen under 3D-skrivaren.  

Den lugna möteshörnan  

Eftersom naturligt ljus är viktigt för människan 

och lokalen inte har ett naturligt ljusinsläpp har 

en ljusarmatur (figur 7) i en enkel geometrisk 

form utformats. I ovandelen av armaturen sitter 

det LED-lampor som skiftar i ljusstyrka i 

långsamma intervaller. Anledningen till detta är 

för att ge användaren en illusion om att solen 

går i moln men kommer fram efter en liten 

stund. Denna armatur har utformats för att få 

användaren att uppleva att det finns naturligt 

(Fuxén et al 2015:48) ljus i lokalen. Ljusarmaturen är även gjord i ljuddämpande material för 

att hjälpa till att minska ljudnivån.  
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Figur 8 (större bild finns att se i bilaga 8)  

Bild av konferensdel 

 

Som studier (Steg et al 2013:51–52) har visat är det viktigt med växter för att öka människors 

hälsa. I denna del (figur 7) har en installation med växter framställts. Installationen är 

glasskåp som är fyllda med grus i olika färger, i gruset är växter placerade. Formen är 

företaget Millcrofts egna logga och färgen på gruset är loggans färger. Växterna i dessa skåp 

är Tillandsia (Vanzile 2017), det är lättskötta växter som inte behöver planteras i jord. 

Skåpens övre delar går att öppna för att kunna ta hand om växterna.  

I denna del av lokalen (figur 7) är det tänkt att personerna som vistas på ytan ska kunna ta det 

lugnt eller ta en paus från annat arbete. Det går även att ha mindre möten mellan två personer 

på ytan.  

Konferensdel  

I lokalen finns det tunna gardiner (figur 8) 

uppsatta. Dessa är till för att skapa rum i 

rummet och för att kunna dra för om personer i 

en del av lokalen inte vill bli störda av en annan 

grupp personer i en annan del. Den största 

anledningen till användningen av gardinerna var 

för att skyddade mötesplatser kan skapas vid 

behov. Gardinerna är tunna och delvis 

genomskinliga för att det inte ska bli helt 

instängt för de personer som sitter innanför 

gardinerna.  

I denna del av lokalen är båda väggarna (figur 8) försedda med whiteboard. Detta för att inte 

hindra idéskapandet och idéutvecklandet.  

  



 

19 

Slutsats  
Den frågeställning som projektet undersökte var:  

På vilket sätt kan rumslighetens utformning och ljusdesign bidra till en funktionell och 

flexibel arbetsmiljö med hänsyn till ett begränsat utrymme och ljusinsläp?  

I detta projekt har gestaltningsförslaget lyckats med en lösning till frågeställningen. En 

blandning av allmänljus och punktbelysning har använts för att ge lokalen en behaglig 

ljusmiljö. Vid behov kan dessa ljuskällor ändras i styrka för att bättre passa den aktivitet som 

kommer att ta plats i lokalen. Ljuset kan antingen höjas för att passa arbete eller så kan ljuset 

sänkas för att få en skönare samtalsmiljö. Ytorna i lokalen har utnyttjats till fullo genom att de 

olika områdena kan användas till olika aktiviteter vid behov. Även de stolar och bord som 

finns i lokalen kan flyttas på för att antingen ge mera utrymme i lokalen eller för att fler 

personer ska kunna få en egen plats att sita eller arbete på.  

Teorierna som grundade researchen för detta projekt har hjälpt till att forma en stadig bas för 

de idéer som utformade den slutliga gestaltningen. Mycket av den informationen som hittades 

har ett tydligt syfte i den slutliga gestaltningen. De metoder som utfördes visade direkt och 

konkret vad det största problemet i lokalen var och vad som behövde åtgärdas. Dessa metoder 

utgick i grunden från att designförslaget skulle ge målgruppen en arbetsmiljö som var 

specifikt utformad för att uppfylla deras behov. Den kvalitativa intervjun som utfördes gav en 

tydlig bild över vad Millcroft önskade att lokalen skulle utvecklas till.  

De tre nyckelorden som har följt med under hela projektet var: möten, flexibilitet och 

funktion. Antagligen har gestaltningsförslaget lyckats med dessa tre aspekter. Det finns 

många olika typer av mötesplatser i lokalen. Lokalen är flexibel genom att den möbleringen 

som finns går att flyta på eller ställa undan vid behov. De flesta delarna i gestaltningen har en 

tydlig funktion, de objekt som finns i lokalen finns där av en anledning och inte bara för att 

det ”ser snyggt ut”.  

Diskussion  
En sak som kunde ha fått gestaltningsförslaget att utvecklas mer var om ett möte om idéerna 

hade kunnat göras tidigare i idéutvecklingsfasen. Tyvärr hade Millcroft inte tid att ha ett möte 

under den perioden men designbeslut var ändå tvungna att göras för att arbetet skulle kunna 

fortsätta. Eftersom det inte gick att ha detta möte kunde de idéer som företaget inte tyckte om 

utvecklas eller tas bort och de idéer och tankar som var bra men som kunde ha gjorts ännu 

bättre kunde inte heller utvecklas. Ett möte skedde istället senare, mot slutet av projektet. 

Detta gjorde i sin tur att mötet blev för tidigt för att företaget skulle hinna se det färdiga 

resultatet av gestaltningsförslaget. Den gestaltningen som företaget fick se under detta möte 

var endast halvfärdigt, så det var svårt att föreställa sig hur det egentligen skulle se ut.  

Eftersom detta möte var ganska sent i projektet så kunde inga stora förändringar ske i 

gestaltningen. Företaget kunde inte heller klart och tydligt säga om det var ett förslag som de 
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tyckte om heller då det inte fanns en helt färdig design att bedöma. Under detta möte blev det 

dock tydligt att det designförslag som hitintills hade tagits fram var väldigt bra och 

designförslaget var i samma stil som företaget själva hade tänkt sig.  

I gestaltningen har en färgkodning baserad på Millcrofts egna logga använts på de olika 

delarna i lokalen. Den lugnare delen som har färgen ljusblå befinner sig bredvid 

konferensdelen som har den mörkblå färgen (bilaga 1). Detta kan vara lite förvirrande för 

användaren då de olika delarna har nästan samma färg och dessutom befinner sig bredvid 

varandra. Detta är en aspekt av gestaltningen som skulle ha varit utformad på ett annat sätt än 

hur det ser ut i det slutliga gestaltningsförslaget.  

Förslag till vidare forskning  
Detta projekt har haft en tidsbegränsning på tio veckor, detta arbete skulle därför vara 

intressant att fortsätta forska med under en mycket längre tid. Detta gestaltningsförslag är 

endast utformat som visuella bilder över hur lokalen skulle kunna se ut men om projektet 

skulle bli realiserat skulle det då gå att testa olika typer av ljus och lampor i lokalen. Det 

skulle även gå att mäta hur användarna upplever lokalen och hur de upplever att det fungerar 

att arbeta i lokalen.  

Detta projekt kan bidra till andra företag som har ett liknande rumsligt- och ljusrelaterade 

problem. Detta projekt kan hjälpa andra företag att förstå hur problemen kan lösas för att 

utforma en arbetsmiljö som medarbetarna trivs att vistas i.  
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