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Abstract 

A coffice is a place where café and office work together to serve as an 

alternative office space for those who need it. It may be freelancers, creators, 

students or self-employed people who do not have the opportunity or the will to 

rent their own premises. At the same time, a coffice also consists of a café that 

the public is welcome to visit. This means that different activities will occur in 

one place and it creates a problem regarding the design of the coffice 

environment. Coffice is a relatively new concept, while at the same time there 

is no explicit etiquette for how visitors should behave and it can be difficult to 

build trust between users.  

 

To solve this problem, a design proposal has been created that shows how the 

room can be designed to support different needs and activities and to 

communicate the spaces usage in a clear way. The design proposal is based on 

theory and empirical work, where the theory work has given a good insight into 

activity-based office environments, social cognition and how information 

design can be used to communicate the use of a site. In the empirical work, the 

methods interview and observation of existing coffice environments have been 

used. Data from these methods has been analyzed and the result shows what 

activities the site should support as well as what needs each activity has. 

 

This project was a cooperation with Villan, a coffice space in Eskilstuna. The 

result, together with Villan's prerequisites and limitations, have been used to 

create a zone division of the venue. The zones are divided by activity type and 

it allows the visitor to choose the zone that is best suited for the work they are 

performing at each moment. That could involve more concentrated individual 

work or maybe a coffee with some of the other visitors. 

 

The design of the venue has been created to meet the needs of each activity and 

to create a welcoming place that reflects the business and its surroundings. The 

hope is that the design proposal shows a flexible place where visitors' needs are 

met and where mobility on the site becomes natural. Also, visitors should be 

able to interact with each other in a relaxed environment and increase the 

informal interaction that allows ideas to grow. 

 

This work can be used as a basis for the design of Villan in Eskilstuna, while it 

can be used as an inspiration for the design of other coffice premises. 

 

Nyckelord: Activity based workspace, coffice, zone division, privacy, social 

kognition, information design. 
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Sammanfattning 

Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en 

alternativ kontorsplats för de som har behov av det. Det kan vara frilansare, 

kreatörer, studenter eller egna företagare som inte har möjlighet eller viljan att 

hyra en egen lokal. Samtidigt består ett coffice även av ett café som 

allmänheten är välkommen att besöka. Detta innebär att olika aktiviteter 

kommer ske på en och samma plats och det skapar en problematik kring 

utformningen av en cofficemiljö. Coffice är ett relativt nytt begrepp vilket 

innebär att det samtidigt inte finns någon uttalad etikett för hur besökare på 

platsen ska bete sig och det medför att det kan vara svårt att skapa tillit.  

För att lösa denna problematik skapas ett gestaltningsförslag som visar hur 

lokalen kan utformas för att stödja olika behov och aktiviteter samt på ett 

tydligt sätt kommunicera användandet. Gestaltningsförslaget utgår ifrån teori 

och empiri där teoriarbetet har gett en god inblick i aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer, social kognition samt hur informationsdesign kan användas för 

att kommunicera användandet av en plats. I det empiriska arbetet har metoderna 

intervju samt observation av befintliga coffice-miljöer använts. Data från 

metoderna har analyserats och utifrån detta har ett resultat framkommit. 

Resultatet visar i sin tur vilka aktiviteter platsen bör stödja samt vilka behov 

vardera aktivitet har.  

Detta arbete har varit ett samarbete med Villan, en cofficelokal i Eskilstuna. 

Resultatet har tillsammans med Villans förutsättningar och begränsningar 

använts för att skapa en zonindelning av lokalen. Zonerna är uppdelade efter 

aktivitetstyp och det ger besökaren möjlighet att välja den zon som lämpar sig 

bäst till det arbete som ska utföras för tillfället. Det kan exempelvis vara ett mer 

koncentrerat enskilt arbete eller en fika med några av de andra besökarna. 

Utformningen av lokalen har skapats för att tillgodose vardera aktivitets behov 

samt för att skapa en välkomnande plats som speglar verksamheten och dess 

omgivning. Förhoppningen är att gestaltningsförslaget visar en flexibel plats där 

besökarnas behov tillgodoses och där rörligheten på platsen blir naturlig. Även 

att besökarna ska ha möjlighet att i en avslappnad miljö interagera med 

varandra och öka den informella interaktionen som låter idéer växa. 

Detta arbete kan användas som utgångspunkt vid utformningen av Villan i 

Eskilstuna samtidigt som det går att användas som inspiration till utformningen 

av andra coffice-lokaler. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontor, coffice, zonindelning, avskildhet, social 

kognition, informationsdesign. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att en arbetsdag startar klockan nio och slutar klockan fem är inte längre en 

verklighet för många. Inte heller det faktum att arbetet utförs som fast anställd 

på ett företag. Allt fler och fler arbetar mer flexibelt med egna projekt och 

företag, och har inte på samma sätt som tidigare behov av en fast arbetsplats 

(Manyika et al. 2016). Därav har en ny typ av arbetsplats framkommit som 

blivit kallat coffice. 

Ett coffice är en arbetsplats där de med nystartade företag, frilansare, studenter 

eller entreprenör tillsammans kan ta vara på varandras kunskaper. Det är en 

plats att utföra sitt arbete på, utan att behöva känna sig bunden vid ett dyrt 

hyresavtal. Samtidigt består ett coffice även av ett café där alla som vill är 

välkomna (Title, 2013). Ett coffice behöver på så vis vara en flexibel plats för 

att kunna uppfylla de olika behov som finns och för att stödja olika typer av 

aktiviteter. 

Rothoffsvillan i Eskilstuna, Villan, är på väg att bli en sådan arbetsplats, där de 

som vill kan slå sig ner för en kopp kaffe, träffa likasinnade eller bara för att 

arbeta i lugn och ro. Det ska vara en plats som inte ställer krav på höga hyror 

utan istället arbetar med utbyte av kunskap. Studenter som entreprenörer kan ta 

hjälp av varandra för att tillsammans skapa ett community där 

entreprenörsandan flödar och olika kompetenser möts. På platsen finns även ett 

café där det är Fika by Anna som erbjuder fika till besökare (Destination 

Eskilstuna 2017).  

Rothoffsvillan 

Rothoffsvillan i Eskilstuna är en gammal byggnad från år 1888 som är placerad 

i den västra delen av Eskilstuna, Väster. I närområdet finns historiska 

Munktellstaden och Rademachersmedjorna och byggnaden är omgiven av 

Rothoffsparken. Parken innehåller stora öppna gräsytor, kryddträdgård, damm 

och vattendrag samt en lekplats för barnen.  

Närmast i tid har Turistbyrån huserat i Rothoffsvillan men sedan de bytt lokaler 

har coffice Villan tagit plats i byggnaden.   

Eskilstuna kommun har påbörjat ett projekt av förtätning där de på ett tydligt 

sätt vill länka samman Väster mot centrum och på så vis skapa ett mer 

attraktivare och levande Väster (Eskilstuna kommun, 2018). Detta leder 

förhoppningsvis till mer rörlighet i området kring Rothoffsvillan.  
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1.2 Praktiskt problem 

Coffice är en typ av verksamhet som ställer en del krav på lokalen och dess 

besökare. Samtidigt som det är en plats som ska vara inbjudande för 

allmänheten ska den också kunna vara privat. Besökare ska i en rimlig ljudnivå 

kunna arbeta samtidigt som de även ska kunna ta en fika med sina vänner. 

Mattias Stjernström, en av grundarna till verksamheten, förklarar att det ska 

finnas möjlighet till att både sitta mer avskilt och privat samtidigt som det ska 

finnas möjlighet att kunna prata i telefonen samt socialisera med andra.  

För besökarens del är coffice-verksamhet ett relativt nytt fenomen där de 

omöjligt kan veta vad som är accepterat och inte, det finns ingen uttalad etikett 

som bör följas (Title 2013). Detta gör att det finns en ännu större anledning till 

att på ett tydligt sätt kommunicera användandet. Det finns olika typer av behov 

som behöver tillgodoses, alla ska känna sig välkomna och ingen ska behöva 

fundera över vart de ska kunna slå sig ner eller vad de olika platserna är skapta 

för. 

1.3 Syfte & Mål 

Syftet med detta arbete är att skapa ett gestaltningsförslag som visar hur lokalen 

kan utformas för att stödja olika behov och aktiviteter samt på ett tydligt sätt 

kommunicera användandet.  

Förhoppningen är att detta arbete leder till att Villan i Eskilstuna blir en 

sprudlande plats där människor med olika kompetenser möts för att arbeta och 

interagera med varandra. Även att de olika behoven hos användarna kommer 

vara uppfyllda. 

1.4 Frågeställning 

- På vilket sätt kan den rumsliga utformningen kommunicera 

användandet i en cofficemiljö? 

- Vilka aktiviteter och behov kommer den rumsliga gestaltningen på 

platsen behöva stödja och på vilket sätt? 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för arbetet är personer med mindre företag och startups, 

innovatörer och kreatörer samt cafégäster. Målgruppen är bred och av varierad 

demografi. Det är en blandning av åldrar och kön men gemensamt har de ett 

flexibelt arbete som emellanåt kräver en arbetsyta för att kunna utföra detta 

arbete på. Gemensamt är även målgruppens sug efter gott kaffe och fika.  
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1.6 Avgränsning 

Då syftet med arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag som visar hur lokalen 

kan utformas för att stödja de olika aktiviteterna som ska ske på platsen, 

kommer fokus ligga på rummets utformning och rumsliga element. Ett förslag 

på en möbelplanering i Villan kommer presenteras, däremot kommer specifika 

möbelval från leverantörer inte att visas.  

Villans omgivning och historia påverkar till viss del rummets utformning men 

kommer inte förklaras djupare i arbetet. 
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2. Teori 

I detta avsnitt berörs teori kring området aktivitetsbaserat kontor, social 

kognition och rummets kommunikation. Det är ett sätt att få en djupare inblick i 

den problematik som finns i en lokal som ska stödja olika typer av aktiviteter 

och samtidigt kommunicera användandet. 

2.1 Aktivitetsbaserat kontor 

För Villan finns det en plan att skapa ett coffice. Då Villan är en plats för en 

bred målgrupp kommer det finnas olika behov och flertalet aktiviteter kommer 

ske på en och samma yta. Detta kan på många sätt jämställas med ett 

aktivitetsbaserat kontor med en öppen planlösning. En arbetsdag för en person 

med ett flexibelt arbete är ofta varierad. Ibland sker arbetet enskilt och ibland i 

grupp, en arbetsdag kan innebära möten och fikapauser och ett coffice måste 

stödja dessa aktiviteter precis som ett aktivitetsbaserat kontor behöver göra det. 

Den största likheten är att det ska finnas en flexibilitet i arbetsmiljön för att 

kunna tillgodose de anställdas behov på en arbetsplats på samma sätt som en 

cofficemiljö bör tillgodose besökarnas behov. 

Ett aktivitetsbaserat kontor är till för att på bästa möjliga sätt stödja en viss typ 

av aktivitet på en särskild yta. Samtidigt ökar den öppna planlösningen 

interaktionen mellan besökare och anställda för att i sin tur öka produktiviteten 

inom den särskilda ytan (Shafaghat et al. 2015). En av grundarna till Villan har 

samma tankesätt, att besökarna i en avslappnad miljö ska ha möjlighet att 

interagera med varandra och dela på kunskap och kompetenser, för att hela 

tiden utvecklas (Stjernström, 2018). Och det är just den informella interaktionen 

som har visat sig givande för överföring av kunskap och information (Appel-

Meulenbroek et al. 2011). Detta kan exempelvis ske under en kafferast.  

Genom att dela upp kontoret efter olika aktiviteter kan användaren välja den yta 

som lämpar sig bäst för den aktivitet som ska genomföras just för tillfället 

(Appel-Meulenbroek et al. 2011). En undersökning av preferenser på ett 

aktivitetsbaserat kontor visar att funktionella aspekter såsom ergonomi, 

bekvämlighet och kontroll över privat och social interaktion är det som är mest 

viktigt för användaren. Mindre viktigt är färg- och materialval (Appel-

Meulenbroek et al. 2011). Ching & Binggeli (2012:288) menar däremot att 

tillsammans med möblering och finish spelar materialval en betydande roll för 

att skapa rätt atmosfär i ett rum.  
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Däremot visar undersökningar att de vanligaste problemen är just bristen på 

avskildhet samt hög ljudnivå (Rolfö et al. 2017; Shafaghat et al. 2015; Hongisto 

et al. 2015).  

2.1.1 Avskildhet 

Avskildhet är en vanlig brist på aktivitetsbaserade kontor med öppna 

planlösningar men även inom café- och restaurangverksamhet. Avskildhet kan 

vara både audiell och visuell (Rolfö et al. 2017). Audiell avskildhet innebär att 

det bör finnas områden med låg ljudnivå för att öka koncentration och 

inlärning. Den är även viktig för att i en café- och restaurangmiljö kunna prata 

med varandra ostört utan att andra hör. Den visuella avskildheten innebär 

istället att den visuella distraktionen bör minskas (ibid.).  

För att uppnå visuell avskildhet kan det skapas privata zoner. I dessa zoner 

finns mindre visuella distraktionsmoment vilket gör att platsen är bra för ökad 

koncentration. Däremot är den audiella avskildheten inte lika lätt att uppnå. 

Ögonen kan vi styra genom att titta bort medan öronen inte går att stänga av 

(Groome 2010:81). För att kontrollera den audiella avskildheten menar Ching 

& Binggeli (2012:281) att ljudet behöver isoleras vid dess källa, minska 

spridningen av ljud mellan olika utrymmen samt placera bullriga miljöer långt 

ifrån tysta miljöer. Ljudet kan isoleras genom att dela in rum i olika zoner 

utefter ljudnivå eller genom att separera dem genom avstånd eller massa (ibid). 

Spridningen av ljud kan däremot påverkas av mer ljudabsorberande materialval 

på vägg, golv och tak. Vid kontorsmiljö är syftet att maskera andras samtal 

samtidigt som hörbarheten på kort avstånd är bra. Skärmande inredning kan 

uppnå detta (Bodin et al. 2017:341). 

2.1.2 Social interaktion 

Till skillnad från avskildhet är även den sociala interaktionen en viktig del i 

livet. En cofficemiljö öppnar upp en väg för egenföretagare att trots enskilt 

arbete ingå i en social gemenskap. Ett behov som finns är däremot att själv 

kunna välja mellan privat och socialt arbete och att det är något som måste tas 

hänsyn till (Appel-Meulenbroek et al. 2011).  

Forskning visar att liknande värderingar och egenskaper skapar band mellan 

människor (Boer et al. 2011). Men för att känna sig som en del av en grupp 

eller gemenskap räcker det många gånger att personer kognitivt ser sig själv 

som en del i en grupp för att de ska börja agera som en grupp (Turner 1982:15). 

Känslan av att ingå i en grupp utvecklas över tid genom en ömsesidig 

interaktion och påverkan av varandra (Turner 1982:16). På samma sätt kan det 

fungera i en cofficemiljö. De som befinner sig på platsen har själva valt att gå 

dit. Med tiden kan de se sig själv som en del i en gemenskap vilket leder till att 
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det blir lättare att ta kontakt och interagera med andra. Exempel på social 

interaktion på en aktivitetsbaserad arbetsplats är informella pratstunder samt 

lunch- och kafferaster (Appel-Meulenbroek et al. 2011). Som beskrivet i 

bakgrunden till arbetet är fikat en central utgångspunkt i Villan med 

förhoppningen om att det ska leda till social interaktion under mer avslappnade 

premisser.  

2.1.3 Zonindelning 

Ett aktivitetsbaserat kontor är oftast uppdelat i zoner för att stödja olika 

aktiviteter som sker på platsen (Toivanen 2015). Uppdelningen sker utefter 

verksamhetens huvudaktivitet och antalet zoner varierar (ibid.; Hongisto et al. 

2015). Ching & Binggeli (2012:65) utgår främst från arkitekturen och formen 

på rummet då zoner bestäms. Författarna menar att det är fönster eller 

fokuspunkter i rummet som ska bestämma hur rummet bör organiseras. Även 

ljusinsläpp och placeringen av dörrar och flöden, det vill säga rörelsen av 

människor inom rummet, är avgörande för vilken typ av zon som bör placeras 

var (ibid.). Ching & Binggeli (2012:63) skriver vidare hur viktigt det är att hitta 

en perfekt plats för olika aktiviteter i rummet. Alla aktiviteter har inte samma 

behov och kan därför bli placerade på olika platser. Beroende på aktivitetens 

natur går det att avgöra vilka aktiviteter som bör placeras intill varandra och 

vilka som behöver vara mer frånskilda (ibid.). 

2.2 Etikett 

Många aktiviteter som sker i ett coffice kan liknas vid de aktiviteter som sker i 

ett aktivitetsbaserat kontor. Det bör finnas både arbetsytor och sociala ytor 

(Appel-Meulenbroek et al. 2011). Däremot är besökarna den stora skillnaden. 

På ett aktivitetsbaserat kontor är alla besökare där av samma anledning, de är 

där för att arbeta. Ett aktivitetsbaserat kontor förutsätter tillit menar Toivanen 

(2015), tilliten behövs för att var och en ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

på bästa sätt, vare sig det är ett telefonmöte eller koncentrerat skrivande (ibid.). 

Detta ställer däremot till det i en coffice-miljö då alla besökare inte är där av 

samma anledning, en del är endast där för att dricka en kopp kaffe med en vän. 

Sam Title skrev en artikel i Huffington Post (2013, 17 juli) där han tydligt 

demonstrerade att det inte finns någon uttalad etikett för coffice-verksamheter. 

Detta kan komma att bli ett problem då tilliten mot varandra således kan 

minska.  

Social kognition är en teori som förklarar hur människor interagerar med 

varandra och sin omgivning. Människans beteende påverkas hela tiden av vår 

omgivning. Det är inte så att vi genast härmar det som sker utan vi har 

möjlighet att utvärdera och reagera för att själva kunna behålla kontroll över 
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vårt beteende. På så vis regleras beteendet i samspel med omgivningen samt vår 

självmedvetenhet (Luszczynska & Schwarzer 2005). 

Beteenden är både internt och externt drivna. Ett internt beteende kan påverkas 

av personlighet, tidigare erfarenheter, kultur och minnen medan ett externt 

beteende kan liknas vid respons på en nuvarande situation (Pennington 

2000:13).  Då någon agerar på ett visst sätt påverkar det vårt egna agerande. På 

så vis finns det en brygga mellan oss själva och andra i vår omgivning. På sätt 

och vis kan det bli som att vi tar efter varandra (Gallese et al. 2004).  

Människan jämför många gånger beteenden med varandra för att avgöra vad 

som känns rimligt i olika sammanhang och vi skapar på så vis egna standarder 

för hur det mänskliga beteendet bör vara. Alla människor har en egen standard 

men den kan variera och i vissa fall verka motsägelsefull då beteendet ser olika 

ut beroende på sammanhang (Bandura 1991). Ett vanligt scenario är att någon 

stiger in i ett väntrum och ser alla sitta ner och vänta på en stol. Reaktionen blir 

då att den nya besökaren slår sig ner. Dels för att det är en reaktion på vad de 

övriga gör samt den tidigare erfarenheten om hur ett väntrum fungerar (ibid.). 

På en plats som ett coffice, där en etikett inte hunnit få fäste, är besökarnas 

beteende avgörande. Lokalen måste användas på rätt sätt från början för att med 

tiden bygga upp en etikett och tillit mellan besökarna. För att skapa tillit så 

krävs det att besökare på platsen respekterar att många är där för att arbeta. 

Även om det är första gången de befinner sig på platsen så ska de förstå 

platsens syfte. Det gör att det blir ännu viktigare att tydligt kommunicera de 

olika zonernas funktion och användning så att rätt aktivitet sker på rätt plats 

(Gallese et al. 2004). 

2.3 Rummets kommunikation 

Ett rum är en volym som påverkas av det som finns runt omkring. Många 

gånger kan det vara ytterligare rum eller utsidan av en byggnad (Ching & 

Binggeli 2012:2). Inredningsdesign är en förlängning av rummet och den 

arkitektur som det är uppbyggt av. Inredningsdesign finns till för att förbättra 

funktionen i ett rum och för att underlätta de aktiviteter som är tänkta att ske där 

(Ching & Binggeli 2012:58). I arkitekturen finns ledtrådar för hur rummet är 

tänkt att användas (Ching & Binggeli 2012:64) och på samma sätt kan det 

finnas ledtrådar hos objekt. Passini (1996) förklarar att alla objekt har potential 

att kommunicera information. Eftersom alla objekt har en viss funktion är det 

viktigt hur den funktionen kommuniceras så att användaren förstår (ibid.). Detta 

är en del av det som kallas för informationsdesign och det som kommer krävas 

för att användaren i Villan ska förstå hur lokalen ska användas.   
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2.3.1 Informationsdesign 

I vardagen kommunicerar människan med symboler, tecken och bilder. Ibland 

är kommunikationen planerad och ibland inte (Sully 2012:53). Människan 

fungerar på så sätt att hen försöker förstå omvärlden runt omkring genom att 

använda sig av problemlösning (Passini 1996). Att ge människan information 

för problemlösning är en av de största uppgifterna inom informationsdesign 

(ibid.). Informationsdesign utgår ifrån Human Centered Design där användarens 

förutsättningar och behov ligger i fokus (Greenhouse 2012). Informationsdesign 

innebär att information gestaltas för att göra den så begriplig och lättillgänglig 

som möjligt. För att lyckas med detta är det viktigt att förstå hur människan 

löser problem och hur den uppfattar saker. Passini (1996) förklarar vidare hur 

informationsdesign på så vis grundar sig i kognitiv psykologi.  

Genom att den som är designer förstår hur kognition kan användas för att öka 

vår förståelse så kan denne skapa en design som snabbt och korrekt löser våra 

problem (Ware 2008:14). Att informera om en specifik funktion, exempelvis att 

finna en receptionsdisk i en entré är ganska enkel. Det krävs endast att den på 

något sätt sticker ut från omgivningen (Ware 2008:33). Är det däremot flera 

funktioner som ska informeras på samma gång så blir det genast mer komplext. 

Lösningen är att använda sig av hjärnans olika kanaler form, färg och rörelse 

(ibid.). Dessa kanaler används separat och genom att använda dem i sin design 

så kan den informera om flera saker samtidigt (ibid).  

Människan läser av ett rum från stort till smått, rakt framifrån, nerifrån och upp. 

Först och främst upptäcker vi rörelse för att kunna bli varnade för fara därefter 

andra människor. Som tredje steg upptäcker vi rummet, dess innehåll och 

utseende (Sully 2012:90). Det är därför viktigt att även tänka på hur 

människans närvaro påverkar hur ett rum uppfattas.  

2.3.2 Gestaltlagar 

Redan tidigt 1900-tal formulerades ett antal lagar av psykologer. Dessa lagar 

kom att bli kallade för gestaltlagar och de skapades för att förklara hur 

sinnesintryck organiseras till meningsfulla enheter eller figurer. Några av de 

viktigaste lagarna är: likhetslagen, närhetslagen, slutenhetslagen och 

symmetrilagen (Ware 2008:58). 

Gestaltlagarna innebär att föremål och objekt uppfattas höra samman om de 

liknar varandra, är placerade nära varandra, på något sätt är inneslutna med 

varandra samt uppfyller samma typ av symmetri (Sully 2012:93-94; Ware 

2008:58). Gestaltlagarna används som förklaring till hur människan kan förstå 

vad som är vad och vilka delar som utgör ett objekt. Därefter jämför vi detta 

objekt med våra tidigare erfarenheter och mallar för att fastställa vad det 

faktiskt är vi ser (Groome 2010:52). Kunskapen om gestaltlagarna har jag valt 
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att använda som hjälpmedel vid den rumslig planering av lokalen. Detta kan 

hjälpa besökaren att förstå zonindelningen då det tydligt kommunicerar att varje 

zon är ett separat element med olika användning.   

2.4 Ljus 

Ljuset påverkar oss både psykiskt och fysiskt, dels genom våra känslor och 

upplevelser men påverkar även vårt humör och hälsa (Annell & Berggren 

2014:8; Fridell & Klarén 2015:41). Detta kallas för ljusets icke visuella 

effekter. Arbetsmiljöverket (2016) skriver att dagsljuset är det ljus som är mest 

naturligt för oss och idag utgår man från dagsljuset när man planerar belysning i 

lokaler (Arbetsmiljöverket 2016). Inte bara för att kroppens biologiska 

funktioner ska fungera utan även för att spara energi genom att använda mindre 

artificiell belysning. Dagsljuset når långt in i rummet och lyser upp väggar och 

föremål och för att uppnå en bra ljusbalans bör väggar längst in i rummet ha en 

hög reflektionsförmåga (Bodin et al. 2017:330).  

Oavsett om ljuset kommer från solen eller från elbelysning så är det viktigt att 

det är en tillräcklig belysningsnivå, tillräcklig riktning på ljuset, lämplig 

ljusfördelning, inte för bländande samt lämplig färgtemperatur (Bodin et al. 

2018:330). Felaktigt utformad belysning kan ge besvär och onödiga spänningar 

i kroppen. De vanligaste felen är för låg belysning och bländande ljus 

(Arbetsmiljöverket 2016).  

Vid belysning inomhus talas det om allmänbelysning, punktbelysning och 

stämningsbelysning. Den allmänna belysningen är till för att minska kontrasten 

mellan punktbelysningen och det övriga rummet. Den minskar skuggor och 

mörka vrår samtidigt som den ökar säkerheten och underlättar rummets 

underhåll (Ching & Binggeli 2012:276). Punktbelysningen är till för att 

förbättra fokus på en särskild aktivitet (ibid.) och den bör anpassas efter 

arbetsuppgifter och de synkrav som arbetsuppgifterna ställer (Arbetsmiljöverket 

2016). Punktbelysning skapar även variation i belysningen och kan användas 

för att dela in en yta i mindre grupper (Ching & Binggeli 2012:277). 

Stämningsbelysning är till för att bryta av den allmänna belysningen och skapa 

fokuspunkter. Syftet är oftast mer dekorativt än funktionellt (ibid.).  

I Villan kommer det således finnas behov av olika typer av belysning för att 

stödja de olika aktiviteter som kommer finnas på platsen.  

2.5 Källkritik 

De källor som har använts i denna teoridel är en blandning av kurslitteratur från 

utbildningen samt vetenskapliga artiklar som valts ut specifikt för ämnet.  



16 

 

Jag har valt att utgå ifrån teorier kring aktivitetsbaserade kontor för att applicera 

på lokalen. Då lokalen även består av ett café för allmänheten kan det inte fullt 

ut jämställas med ett aktivitetsbaserat kontor, däremot är ett café/restaurang en 

vanlig zon även på ett kontor. Appel-Meulenbroek et al. (2011) menar att 

naturen av olika beteenden på kontoret kan vara både jobb-relaterade, 

psykologiska och sociala. Det sociala beteendet kan således vara hänvisat till 

själva cafézonen i lokalen och på så vis har jag valt att ändå gå vidare med 

denna teori och använda den i mitt gestaltningsförslag. 
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3. Metod  

I detta avsnitt beskrivs de olika metoder jag använt mig av för att uppnå syftet 

med att skapa ett gestaltningsförslag som stödjer olika aktiviteter samt 

kommunicera användandet av platsen. Synsättet för metodarbetet utgår från 

Evidence Based Design. Det innebär att problemet angrips ofärgat och utifrån 

research av både teori samt empiri genereras en designlösning (Martin & 

Hanington 2012:76). 

 

Att ett rum ska vara funktionellt är det viktigaste inom inredningsdesign. Med 

funktionellt menas att platsen stödjer de olika aktiviteterna som ska ske i 

rummet (Ching & Binggeli 2012:58). Passini (1996) menar att det inte är själva 

designen i sig som mäter funktionen utan det viktigaste är människans beteende 

och nöjdhet kring produkten. Därför är det viktigt att noggrant analysera 

användare och behov för platsens olika aktiviteter (Ching & Binggeli 2012:58; 

Sully 2012:63). Utifrån detta är det sedan möjligt att dela in lokalen i zoner som 

vardera stödjer en specifik aktivitet och samtidigt förhåller sig till omgivningen. 

För att kunna analysera användaren, behov och aktiviteter har jag utgått från 

metoden programming. Programming används för att ta reda på hur ett rum ska 

utformas och inredas funktionellt utifrån användarens behov (Ching & Binggeli 

2012:58). Metoden innehåller olika steg som vardera ska analyseras för att nå 

det bästa resultatet. I detta arbete har däremot programmeringsstegen främst 

fungerat som ett underlag för att säkerställa att alla delar i analyseringsfasen 

genomförts. De steg eller delar som inte har en direkt koppling till syftet med 

detta arbete har noggrant valts bort. En överblick av den fullständiga metoden 

går att se i Bilaga 1. Programming. 

De analyser som genomförts i arbetet är följande: 

 Platsanalys 

 Möbleringsanalys 

 Analys av användaren 

 Analys av aktiviteter 
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3.1 Platsanalys 

Genom att noggrant analysera platsen ges en bra grund att stå på inför 

designprocessen och för att kunna dela upp rummet i tydliga zoner. En 

platsanalys innehåller analys av både det befintliga rummets förutsättningar, 

brister samt möjligheter och analysen berör både rummets flöden samt 

arkitektur (Ching & Binggeli 2012:60). Platsanalysen påbörjades genom ett 

platsbesök där besöket dokumenterades genom fotografering, mått och 

anteckningar. Jag analyserade platsen rum för rum och antecknade både 

material, flöden samt känslan i rummet. Platsanalysen gav mig en bra bild över 

lokalens förutsättningar, begränsningar samt möjligheter. Som underlag fanns 

ritningar över platsen vilka gav en tydlig helhetsbild. 

3.2 Möbleringsanalys 

En möbleringsanalys är en del av metoden programming. Det Ching & Binggeli 

(2012:60) menar med möbleringsanalys är att möblering och utrustning för 

vardera aktivitet behöver fastställas. Exempelvis antalet bord och stolar som 

kommer behövas samt utformningen på dessa. Det är även bra att identifiera 

övriga behov av särskild utrustning på platsen (ibid.). Då jag inte kommer gå in 

på specifika möbelval från leverantörer så kommer jag endast skapa 

möbelarrangemang för de olika zonerna. Jag kommer därför inte heller grotta 

ner mig i kvalitetskrav för platsen. 

Möbleringsanalysen genomfördes genom observationer samt strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Under observationen observerades befintligt 

möbelarrangemang och utrustning i cofficemiljö och under intervjuerna fick 

representanter av målgruppen svara på frågor kring särskilda behov av 

möblering samt utrustning vid utförandet av olika aktiviteter. Resultatet är 

sammanställt tillsammans med intervjuer samt observation och har använts som 

utgångspunkt för möbleringen av lokalen.  

3.3 Analys av användaren & aktiviteter 

Analys av användare och aktiviteter är två områden som samarbetar med 

varandra. Genom att identifiera användaren och dess behov finns det möjlighet 

att skapa en design med användaren i fokus men det är även viktigt att 

analysera dess samspel och förhållande till de specifika aktiviteterna. Målet 

med att designa utefter användarens behov är att skapa en design där 

användaren kan arbeta på bästa sätt. Användaren ska inte behöva anpassa sig 

efter designen utan designen ska vara anpassad efter användaren (Greenhouse 

2012).  
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En noggrann analys av användaren innebär bland annat att dess territoriella 

behov undersöks (Ching & Binggeli 2012:58). Författarna talar även om att 

analysera eventuella orosmoment i den övriga miljön som kan finnas hos 

användaren såsom elektricitet, återvinning samt luftkvalitet (ibid.) men detta 

har jag valt att undvika då arbetet blir för stort under den knappa tid som finns 

att tillgå. Analys av aktiviteter innebär att identifiera de olika aktiviteterna och 

fastställa dess behov (Ching & Binggeli 2012:59). Aktivitetens natur, det vill 

säga om den är tyst/högljudd eller privat/gruppbaserad, samt förhållandet 

mellan aktiviteterna ska även det analyseras för att skapa en plan över vilka 

aktiviteter som behöver placeras nära respektive långt ifrån varandra (ibid.).  

Denna analys genomfördes med intervjuer av ett urval från målgruppen där 

användarens behov samt deras behov av aktiviteter undersöktes. Detta 

förstärktes med en observation av referensobjekt för att undersöka användaren 

och aktiviteterna i dess rätta miljö. 

3.3.1 Intervju 

Intervju är en metod som används för att få direkt kontakt med deltagare och 

nyckelpersoner. På så sätt fås en tydligare inblick i personliga åsikter och 

kunskaper (Martin & Hanington 2012:102). En semi-strukturerad intervju ger 

möjlighet att skapa ett samtal med respondenten (Denscombe 2016:266) 

samtidigt som det kan kännas mer avslappnat (Martin & Hanington 2012:102). 

I denna intervjuteknik arbetas det utifrån en konversation som ger möjlighet till 

följdfrågor.  

En strukturerad intervju kan enligt Denscombe (2016:266) liknas vid en 

enkätundersökning som ger direkta svar. Intervjun kan kännas opersonlig 

eftersom frågorna följer en ram men det underlättar analysen av data samt ger 

snabba och konkreta svar (Martin & Hanington 2012:102).  

Framtagning av intervjuer 

Vid skapandet av intervjuer är det viktigt att tänka på att inte ställa ledande 

frågor. Detta för att undvika att datainsamlingen blir baserad på forskarens 

hypotes. Frågorna ska vara öppna, enkla och konkreta och vid behov bör 

källkritiska frågor användas. Det är frågor som ber respondenten att förklara sig 

ytterligare och utveckla sitt svar (Häger 2001:67-68, 76).  

I arbetet genomfördes ett antal olika intervjuer och för att säkerställa att 

frågorna var begripliga så genomfördes en utprovning. Några dagar innan den 

första intervjun skedde en utprovning vilket ledde till att oklarheter och otydliga 

frågor kunde omformuleras. Det visade även hur vissa frågor var tvungna att 

formuleras om för att faktiskt besvara det jag ville veta. 
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Genomförande av semistrukturerad intervju  

Tre semi-strukturerade intervjuer har genomförts. Detta för att kunna analysera 

och jämföra svaren. Tre intervjuer ger en bra grund och överblick av 

användaren, aktiviteter samt dess behov. Intervjun bör genomföras ansikte mot 

ansikte då även kroppsspråk, nyanser och särskilda uttryck kan observeras 

(Martin & Hanington 2012:102). Tyvärr genomfördes två av intervjuerna över 

telefon på grund av tidsbrist hos respondenterna. 

1. Mattias Stjernström 

Första intervjun genomfördes med grundaren till Villan, Mattias 

Stjernström. Intervjun genomfördes över telefon den 20 april 2018. Som 

grundare av coffice i Rothoffsvillan besitter han den största kunskapen 

om verksamheten, dess syfte och målgrupp. Han känner även till de 

funktioner och aktiviteter som bör finnas på platsen. Detta kallar Martin 

& Hanington (2012:102) för nyckelintervjuer då respondenten besitter en 

specifik kompetens, vilket i detta fall handlar om god insikt i företaget.  

2. Anna Viltling 

Andra intervjun genomfördes den 30 april 2018 på plats i Villan. Anna 

Viltling är en entreprenör som driver företaget Fika by Anna, vilket är den 

caféverksamhet som finns i lokalen. På så vis är Viltling en del av 

målgruppen och är redan idag en medlem i Villans community. Syftet 

med intervjun är att få en inblick i hur Viltling ser på verksamheten och 

hur hon som medlem kan utnyttja den.  

3. Henrik Lindstedt 

Tredje intervjun genomfördes över telefon den 5 maj 2018. Henrik 

Lindstedt är en frilansande journalist som många gånger väljer att utföra 

sitt arbete på ett café. Genom en djupgående intervju med en representant 

från målgruppen, är syftet att få en bra syn på vad det finns för behov på 

platsen. Denna intervju användes som en utveckling av de strukturerade 

intervjuerna. 

Genomförande av strukturerad intervju 

Åtta strukturerade intervjuer genomfördes. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Därefter har svaren från intervjuerna analyserats och jämförts 

för att komma fram till vilka aktiviteter lokalen bör stödja samt dess behov.  

Respondenterna har valts ut då de är en del av den tilltänkta målgruppen. Det är 

en blandning av kvinnor och män som alla har en sysselsättning där de kan 

tänkas arbeta från eller besöka ett coffice. Intervjuerna genomfördes i befintliga 

coffice-miljöer, där även en observation genomfördes, samt på vanliga caféer. 

Respondenterna har blivit utlovade anonymitet och på så vis redovisas endast 

analyserad data. 
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3.3.2 Observation 

De platser som observerades var, SUP46 och Coffice. Båda lokalerna ligger i 

centrala Stockholm. Genom att observera miljöer med liknande användning 

som Villan fick jag en överblick över funktionen på platsen. Vad fungerade och 

vad fungerade mindre bra. Jag använde mig av en så kallad fly-on-the-wall-

observation vilket är en observation som utförs utan någons vetskap (Martin & 

Hanington 2012:90). Detta leder till att analysobjektet inte kommer påverkas av 

mitt deltagande (ibid). 

3.4 Analys av kvalitativ data 

Kvalitativ data som samlats in under intervjuer och observation behöver 

analyseras. Data bör enligt Denscombe (2012: 384) förberedas inför analys 

vilket innebär att den måste kategoriseras och indexeras. Det gör det lättare att 

kunna navigera sig bland rådata.  

Intervjuerna behöver transkriberas för att utifrån detta kunna analyseras. Den 

analysteknik som används kan liknas vid grundad teori, vilket är vanligt 

förekommande för intervjuutskrifter. Grundad teori innebär att forskningsfynd 

används som grund för att utveckla generella förklaringar (Denscombe 

2012:394).    

Till att börja med behöver all data läsas igenom noggrant flera gånger om, den 

kan även jämföras med anteckningar från intervjuerna. Så småningom kan 

teman utläsas ur materialet. Under analysen är det viktigt att föra 

minnesanteckningar över nya tankar och idéer som framkommer. Använd 

kodning under analysen, exempelvis ord eller meningar, som styrs av 

forskningsproblemet. Kodningen kategoriseras och man finner mönster som 

tillsammans kan skapa kluster och nyckelbegrepp växer fram (Denscombe 

2012:394-396).  

Genom att noggrant analysera empirisk data från fältarbete skapas en solid 

grund att basera slutsatser på. Detta medför att arbetets trovärdighet stärks 

(Denscombe 2012:411). Genom att vara transparent genom empiri- och 

analysprocessen visas att data är pålitlig och generaliserbar (Denscombe 

2012:411-413).  
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3.5 Metodkritik 

3.5.1 Programming 

Programming har varit en bra grundmetod för att kontrollera att alla analyser 

genomförs med rätt typ av innehåll. Metoden har gett mig guidning i hur jag 

ska undersöka användare, aktiviteter, möblering samt plats och därifrån har jag 

kunnat arbeta fram kompletterande metoder för vardera analys. Alla delar som 

enligt Ching & Binggeli (2012:58-63) menar ingår i programming har inte varit 

relevanta för arbetets syfte och omfattning, och därför har jag valt att plocka 

bort vissa steg. Detta har mest troligt inte påverkat resultatet från metoden.  

3.5.2 Intervju 

Mängden intervjuer som genomförts hade önskvärt varit större men det gav 

ändå en bra grund att stå på inför analys och designprocessen. Intervjuerna 

genomfördes på olika sätt, både ansikte mot ansikte och över telefon. Då 

inspelning över telefon inte har varit möjligt vid telefonintervjuerna finns det 

inga korrekta transkriberingar på dessa. Däremot har noggranna anteckningar 

förts under samtalet som renskrivits direkt efter intervjuns avslutande. För att 

säkerställa att innehållet är korrekt har respondenterna fått ta del av dokumentet 

för att reda ut eventuella missuppfattningar. Detta gäller de semi-strukturerade 

intervjuerna med Mattias Stjernström samt Henrik Lindstedt.  

Valet av den semi-strukturerade intervjutekniken beror på att risken med en 

strukturerad intervju i dessa fall inte ger alla svar. Då jag ännu inte har all 

kunskap inom området är det istället bättre att respondenten själv till viss del får 

styra innehållet av intervjun. Däremot fick de strukturerade intervjuerna vara 

mer styrda då jag endast ville få svar på respondentens behov av olika 

aktiviteter.  

Respondenterna vid den strukturerade intervjun har utlovats anonymitet varav 

inga namn är nämnda i dokumenten. De inspelade intervjuerna är raderade 

direkt efter slutförd transkribering.  

3.5.3 Observation 

Observation var en bra metod för att observera olika typer av aktiviteter, 

möblemang samt behov hos användaren. Genom att inte förklara min roll på 

platsen fick jag en god inblick i hur verksamheterna fungerar under vanliga 

omständigheter. SUP46 som observerades är en liknande verksamhet som 

Villan men under den tid jag observerade platsen så användes inte lokalen av 

besökare som enbart vill nyttja caféet. Detta gör att observationen inte visar hur 

samspelet mellan cafégäster och arbetare ser ut. Däremot var det större ruljangs 
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av cafégäster på Coffice vilket gör att den sammanlagda observationen trots 

detta gav mig mycket bra och nyttig information. 

3.5.4 Analys av kvalitativ data 

Viktigt att påpeka vid användandet av Aktivitets- och Behovsanalysen är att 

den används som ett prioriteringsstöd till gestaltningen och är inte ett bevis för 

vilka behov som är viktigast. Det finns en risk vid att översätta kvalitativ data 

till kvantitativ och det är viktigt att förklara att syftet inte är att ta reda på vilka 

behov som är viktiga och mindre viktiga utan vilka behov som med fördel kan 

prioriteras.  

3.6 Etik & Samtycke 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) ska berörda av forskningen informeras om syftet, hur materialet 

kommer användas samt att forskningspersonen måste ge sitt samtycke. 

Samtycket ska dokumenteras och det ska vara frivilligt att delta. Mina metodval 

kommer kräva olika tillvägagångssätt för att få samtycke. Vid intervjun 

kommer ett skriftligt dokument undertecknas som går att finna i Bilaga 2. 

Informerat samtycke. Dokumentet innehåller en förklarande text med 

information om syftet samt att det förklaras att deltagande är frivilligt. 

Anonymitet utlovas men det finns möjlighet att godkänna att sitt namn nämns i 

arbetet genom att kryssa i en ruta. Det lämpar sig även vid platsanalys att 

informera om mitt syfte på platsen vilket jag gjorde till de som befann sig där 

vid tillfället.  
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4. Resultat 

I denna del av arbetet presenteras de resultat som har framkommit från de 

genomförda metoderna. Det är sammanställningar från semi-strukturerade 

intervjuer, observationer, platsanalys samt redovisning av kvantitativ data från 

strukturerade intervjuer. Resultatet som presenteras i denna del kommer 

användas för att skapa ett gestaltningsförslag. 

4.1 Resultat av platsanalys 

Platsanalysen av Rothoffsvillan genomfördes 18 april 2018. Rothoffsvillan är 

en större villa från år 1888. Det invändiga utseende och karaktären på 

byggnaden ger ledtrådar från byggnadsåret med vackra parkettgolv, höga 

socklar, stuckatur samt hög takhöjd och dubbeldörrar. Stora fönster släpper in 

dagsljus i flera olika riktningar vilket skapar ett luftigt och ljust intryck. I Bild 1 

ses en ritning över den del av Villan som detta arbete kommer beröra.  

Bild 1. Bilden visar en planritning över den del av Villan som jag kommer arbeta med. Namn på 

rummen är utsatta för att lättare förstå vilket rum som benämns. Bildkälla: Egen bild 
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Byggnaden omges av vacker natur i form av en stor park. Parken består av stora 

gräsytor, träd, planteringar samt en bäck som ringlar sig igenom parken.  

 

Hallen 

Hallen är ett centralt rum som leder rörelseflöden vidare in till övriga 

utrymmen. Rummet är idag möblerat med en sittgrupp bestående av fyra 

fåtöljer samt soffbord. De är placerade framför en öppen spis som går att se i 

Bild 4. Vid besöket är dörren rakt fram samt första dörren till vänster stängd 

och det ger ett något ensligt uttryck.  

Rummet är ett genomgångsrum med fem olika dörröppningar samt en trappa 

upp till övervåningen. Första öppningen till höger är en öppen ingång till ett 

kök med skafferi, därefter kommer en trappa samt ingång till en korridor som 

inte är en del av cofficemiljön. Rakt fram finns en dörröppning till ett större 

rum med tillhörande veranda (rum 3). På väggen till vänster från entrén är den 

öppna spisen placerad centralt. Till vänster om den finns en dörröppning till 

ytterligare ett rum placerat i ena hörnet av byggnaden (rum 1) och till höger är 

ingången till ett annat rum med burspråk (rum 2). Bredvid entrén till vänster 

finns ett fönster med utsikt mot en stor infart. Fotografier från Hallen går att se i 

Bild 2, 3 och 4. 

Golv: Parkettgolv 

Väggar: Mönstrad tapet 

Tak: Vitt tak med stuckatur 

 

 

Bild 2,3 & 4. Bilder tagna från hallen under platsanalysen. Bildkälla: Egna bilder 
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Rum 1 

Detta rum är ett hörnrum i byggnaden med stora fönster i två riktningar. Detta 

rum används idag som lokal till företaget Städarna. Till höger från ingången 

finns ytterligare en dörr som leder vidare in till Rum 2.  

Golv: Parkettgolv 

Väggar: Målade i vitt och grönt  

Tak: Vitt tak med stuckatur 

 

Rum 2 

Rum 2 är ett stort hörnrum med ett upphöjt burspråk som blickfång och bilder 

från rummet syns i Bild 5 och 6. Här är det idag en caféverksamhet vid namn 

Fika by Anna som baseras på tillit då besökarna själva får ta för sig sitt fika för 

att sedan swisha betalningen. Caféet består av en köksbänk längsmed väggen 

med inkopplat vatten samt en bardisk i trä och marmor. Förutom det ljusa 

burspråket finns det två större fönster samt en öppen spis i granit. Utsikten från 

fönstren samt burspråket är ut mot den stora parken som omger byggnaden. 

Dörröppningar med dubbeldörrar leder in till både till Rum 1 och Rum 3.  

Golv: Parkettgolv 

Väggar: Målade i ljust gul 

Tak: Vitt tak med stuckatur 

 

Bild 5 & 6. Bilder tagna från Rum 3 under platsanalysen. Bildkälla: Egen bild. 
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Rum 3 

Detta rum nås rakt fram från entrén. Det finns två stora fönster på väggen rakt 

fram samt en dubbeldörr i glas som leder ut till en veranda. Utsikten är mot en 

stor park med träd, planteringar samt en bäck. Till vänster finns det en 

dubbeldörr in till Rum 2.  

Golv: Parkettgolv 

Väggar: Mönstrad tapet  

Tak: Vitt tak med stuckatur 

4.2 Resultat av semi-strukturerad intervju 

4.2.1 Intervju med Mattias Stjernström, 2018-04-20 

Mattias Stjernström är en av grundarna till Villan och han förklarar att 

förhoppningen är att det ska finnas en känsla av gemenskap i lokalen. 

Verksamheten ska vara dynamisk, en plats för människor och han tror inte att 

kreativitet och innovation uppstår inom fasta ramar. Platsen behöver vara lite 

mer laidback som han uttrycker det.  

Därefter förklarar han grunden till verksamheten, fikastunden. Fikat är en 

nästan helig stund i vårt land och det är ett tillfälle där vi vågar ta kontakt och 

öppna upp oss. Det är en paus i det vanliga arbetet och Stjernström menar att vi 

är bra på att omfamna den stunden. Detta är utgångspunkten för verksamheten 

och i samband med caféet på platsen, Fika by Anna, så är det en plats där vi 

fikar medvetet och där vi är medvetna.  

Målgruppen för Villan är mindre företag, startups, innovatörer och kreatörer 

som alla har de globala miljömålen tillsammans. De ska på något sätt driva 

något av miljömålen framåt och agera på det. Medlemmar arbetar tillsammans 

och har en gemensam ekonomi vad gäller lokalen. Desto fler medlemmar desto 

lägre hyra. Det gör även att det är viktigt för alla att alla ska trivas. Stjernström 

nämnde att ”Ur tillit kommer samarbete” och att de på platsen vill bygga en 

kultur av tillit. Fiket är en del av detta då det är personallöst och betalas med 

Swish.  

I lokalen kommer det behövas olika platser för att genomföra olika typer av 

uppgifter på samt en ergonomisk variation med hälsan i fokus. Platsen ska 

inspirera till rörelse, rörelse på platsen och rörelse mellan varandra och han vill 

att det ska finnas en lekfullhet i lokalen. Det finns även ett extra rum utomhus 

som ger möjlighet till att kunna gå ut och springa eller bara sätta sig i gräset 

utanför för att rensa hjärnan. Detta ser Mattias som ett viktigt behov för 

människan. 
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De placeringar som är förbestämda är att företaget Städarna kommer sitta i Rum 

1 och att fiket kommer flyttas till Rum 3. Mattias ser Hallen som en stor 

utmaning då platsen måste få en funktion. I dagsläget är det bara ett 

genomgångsrum. 

Stjernström avslutar med att säga att den största utmaningen är att få folk att 

förstå att det är deras plats. Man är så van vid hierarki men på den här platsen 

finns det ingen ledare utan människorna tillsammans är hierarkin.  

4.2.2 Intervju med Anna Viltling, 2018-04-30 

Anna Viltling är medlem i Villan och en av de företagare som hyr in sig i 

lokalen. Vilting har sedan två år tillbaka företaget Fika by Anna, ett hälsosamt 

råfika, som ligger i Villan idag. Fika by Anna växte fram genom ett intresse för 

kost och hälsa och en vilja att på något sätt inspirera andra till att göra mer 

medvetna val när det kommer till kost.  

Det var inte självklart att företaget skulle rikta in sig mot råfika men Viltling 

tyckte sig se en lucka på marknaden och satte igång med att baka. Det startade 

hemma i det egna köket och råvarorna tog upp allt utrymme. Efter ett år när 

Mattias Stjernström hörde av sig gällande ett ledigt kök så var Viltling snabb 

med att tacka ja. Viltling blev således en av de första medlemmarna i Villan. 

Stjernström berättade då att det fanns en större plan för Villan, att han ville dra 

igång en coffice-verksamhet. Det fanns inte något mat-krav men det skulle 

finnas kaffe och det skulle finnas fika.  

Visionen redan från start var att caféet skulle vara personallöst vilket passade 

Viltling utmärkt. Hon arbetar ensam och då catering var själva grundidén med 

företaget fanns det ingen möjlighet att stå i ett café hela dagarna. Viltling 

berättar att det var ett jätteerbjudande och att hon självklart ville promota sig 

mer och visa upp sina produkter. Villan är en plats där Viltling får utrymme till 

att låta sitt företag växa och trots att hon arbetar ensam så får hon en känsla av 

kollegor. Även om det endast är några få som använder Villan idag så finns det 

oftast någon att småprata och dricka kaffe med.  

Det finns en vilja och vision om att Villan ska vara en kreativ arbetsplats. Dels 

för de företag som sitter här idag men även att andra kan komma och arbeta och 

använda platsen som en kreativ träffpunkt. Självklart är Viltlings förhoppning 

att caféet även lockar privatpersoner som kan komma förbi och sätta sig ett tag. 

Med parken utanför dörrarna är det även en perfekt plats för att köpa med sig 

något ut de dagar då solen skiner.  

När det kommer till själva utformningen av platsen och vilka olika behov som 

behöver uppfyllas har Viltling naturligtvis tänkt främst ur caféets perspektiv. 

Hon tycker att det krävs ett mer naturligt fokus på caféet så att besökare hittar 
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dit. Och skulle Viltling drömma så hoppas hon att Villan kommer igång och att 

det ska bli en naturlig mötesplats. I och med att Eskilstuna växer åt det här 

hållet så är förhoppningen att det kommer bli mer liv och rörelse här, förklarar 

Viltling. Hon hoppas att folk kommer hit för att studera eller att de som arbetar 

med projekt tänker att Villan kan vara en perfekt plats för att jobba på. Villan är 

det som ska komma upp i tanken då man behöver någonstans att arbeta hoppas 

hon. Man kanske även kan träffa andra likasinnade på platsen. Viltling avslöjar 

att det finns planer på att starta ett samarbete för att även kunna erbjuda luncher 

vilket skulle öppna upp för möjlighet att sitta på Villan en hel dag. 

Avslutningsvis säger Viltling att hon hoppas på att Villan ska bli en naturlig 

kreativ plats som lockar folk att komma.  

4.2.3 Intervju med Henrik Lindstedt, 2018-05-05 

Henrik Lindstedt arbetar som journalist, både som fast anställd på kontor och 

som frilansare. Intervjun genomfördes över telefon den 5 maj 2018. Lindstedt 

berättar att hans arbetsdagar alltid ser olika ut. Han sitter på kontoret och 

skriver, är ute på fält och arbetar samt genomför intervjuer både ansikte mot 

ansikte och över telefon. Det händer ofta att han sätter sig och arbetar på café då 

tiden är för knapp för att ta sig tillbaka till kontoret. Då han frilansar kan han 

även arbeta en hel del hemifrån.  

Då Lindstedt slår sig ner på ett café väljer han ofta ett café som han gillar 

privat. Nackdelen är att det i jobbsammanhang känns för mörkt och murrigt och 

att ljudnivån ofta är hög. Ett coffice kunde vara en lämplig plats då den även är 

anpassad för att arbeta på. När Lindstedt arbetar sitter han ofta själv med sin 

dator. Han föredrar att sitta i ett öppet landskap där ljudnivån är något lägre 

utan att det känns stelt. Skulle det kännas för mycket som ett bibliotek skulle 

han inte känna sig helt bekväm. Lindstedt väljer helst en bekväm och 

ergonomisk stol och ett mindre bord där han kan bre ut sig utan att störa andra. 

Bordet behöver inte vara av skrivbordsstorlek men det ska rymma dator, 

kaffekopp samt anteckningar. Efter ett tag kan han däremot bli rastlös och 

behöva byta plats till något mer bekvämt såsom en fåtölj. Att det finns 

valmöjligheter när det kommer till sittplatser är på så vis viktigt för Lindstedt. 

Lindstedt pratar mycket i telefon och en del samtal kan han gärna ta vid sin 

arbetsplats men ibland vill han prata ostört. Samtalet kan ibland vara känsligt 

och Lindstedt skulle gärna vilja ha möjligheten att kunna gå iväg till ett 

samtalsrum. Finns det möjlighet så vore det perfekt att kunna möta upp 

intervjupersoner för en intervju på ett coffice. Intervjun kan med fördel göras i 

en mer avslappnad miljö men där känsliga intervjuer behöver tas enskilt i ett 

mötesrum av något slag.  



30 

 

Avslutningsvis berättar Lindstedt att han tycker att ett coffice vore ett bra 

tillskott bland caféer då många har behovet av en plats att arbeta på som inte är 

hemma eller på ett kontor. Det kan vara en plats där folk möts och där de som 

vanligtvis arbetar ensamma kanske kan finna någon att bolla tankar och idéer 

med. Chansen att få hjälp är åtminstone större än om man arbetar hemifrån.   

4.2.4 Sammanfattning av semi-strukturerad intervju 

Intervjuernas genomfördes med olika syfte så för att sammanfatta går jag 

igenom dem en och en. Den viktigaste informationen från intervjuerna nämns 

nedan: 

Mattias Stjernström 

 Verksamheten ska vara dynamisk och en plats för människor 

 Miljön bör vara mer avslappnad 

 Fikat ligger i fokus och är ett tillfälle då folk möts och öppnar upp sig 

 Målgruppen är företag av startups, innovatörer och kreatörer som alla 

har de globala miljömålen tillsammans. 

 Tillit är ett viktigt ord för verksamheten 

 Platsen ska inspirera till rörelse 

 Företaget Städarna ska placeras i Rum 1 och Fika by Anna ska flyttas 

till Rum 3 

Anna Viltling 

 Fika By Anna är ett personallöst café som grundar sig i tillit 

 Ser Villan som en plats för företag att växa 

 Villan ger en känsla av kollegor trots att man är egenföretagare 

 Vill att platsen ska bli en kreativ träffpunkt och ett naturligt val för de 

som behöver en plats att arbeta på. 

Henrik Lindstedt 

 Arbetar mycket från café, gärna ensam med sin dator 

 Behov av lägre ljudnivå, ljus samt bekväma stolar  

 Vill att det ska finnas en variation i möblemanget för att kunna flytta 

runt 

 Miljön bör vara avslappnad utan att vara för livlig 

 En för tyst miljö känns obekväm 

 Skulle vilja ha tillgång till mötesrum samt telefonrum. 
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4.3 Resultat av observation 

Syftet med observationen var att analysera redan befintliga miljöer för att på så 

vis få en bra inblick i hur verksamheten fungerar samt vilka aktiviteter och 

behov som finns. Det fullständiga resultatet från observationerna går att finna i 

Bilaga 3. Observationer. 

Observationerna visade tydligt att det finns behov för olika typer av aktiviteter 

på platserna. Främst enskilt arbete, arbete i grupp, möten samt fika. De som 

sitter och arbetar enskilt placerar sig mestadels vid mindre bord så långt bort 

ifrån liv och rörelse som möjligt, gärna intill en vägg med eluttag. De flesta 

arbetar med en dator och anteckningsblock samtidigt som de fikar eller tar en 

kaffe. Behovet av att rymma detta på ett och samma bord är därför tydligt. De 

stannar på platsen under en längre tid så bekväma sittplatser kan vara att 

föredra.  

De som arbetar i grupp är betydligt mer livliga och behöver mer utrymme, 

antingen ett större bord eller en loungegrupp beroende på aktivitetens innehåll. 

Gruppaktiviteterna innebär ofta fika/lunch med datorer och anteckningar men 

ibland även helt utan datorer. Aktiviteten varierar i tid, ibland innebär det ett 

kortare möte och ibland stannar de länge.  

För de som vill ha mer avskärmade möten finns det speciella mötesrum som går 

att hyra, dessvärre användes dessa inte under min observation. Från platsernas 

hemsidor går det däremot att se att dessa rum bokas upp några gånger i veckan. 

I mötesrummen finns det större bord samt whiteboard respektive loungegrupp 

med kritvägg.  

Fikagäster placerar sig lite varstans, gärna intill caféet. De behöver utrymme för 

lunchtallrik samt dryck.  

Platserna är till viss del zonindelade vilket går att avläsa från möbleringen, 

däremot finns det ingen avskiljare mellan zonerna. Det märks att det främst är 

de enskilda arbetarna som drabbas då ljudnivån blir för hög vilket visar sig 

genom att de använder sig av hörlurar och placerar sig längre bort från oljud.  

Möblemangen innehåller främst stora bord med stolar, mindre bord med stolar 

samt café-grupper och loungegrupper. För de besökare som befinner sig länge 

på platsen finns det inga ergonomiska arbetsytor och själv kunde jag bara sitta 

på samma plats i ungefär en timme. Belysningen är främst allmän och 

dekorativ.  
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4.3.1 Sammanfattning av observation 

Den viktigaste informationen som framkom under observationerna presenteras 

och sammanfattas nedan:  

 Aktiviteterna på platserna är: Enskilt arbete, Arbete i grupp, Fika samt 

Möte.  

 Enskilt arbete sker vid mindre bord långt ifrån liv och rörelse, gärna 

intill en vägg.  

 Utrustning som bör rymmas på arbetsytan är dator, anteckningsblock 

samt kaffekopp. 

 Arbete i grupp behöver större arbetsyta och är en livlig aktivitet. 

 Avskärmade mötesrum finns att tillgå till de som behöver. 

 Det finns varierade sittmöjligheter med en blandning av stolar och 

loungemöbler. 

4.4 Resultat av strukturerad intervju 

De strukturerade intervjuerna som genomfördes var åtta stycken. För mer 

information gällande analys av data från de strukturerade intervjuerna se Bilaga 

5. Aktivitets- & Behovsanalys. 

Vid ett besök på ett coffice har respondenterna svarat att de har allmänna behov 

som bör vara uppfyllda på platsen. Det rör sig om bra belysning och dagsljus, 

eluttag, wifi samt möjligheten till fika och mat. De flesta talade även om en 

välkomnande och inbjudande atmosfär som bör finnas i lokalen. 

Resultatet från intervjuerna visar att de fyra primära aktiviteter som utförs på ett 

coffice är Enskilt arbete, Arbete i grupp, Möte samt Social interaktion & 

Nätverkande. Vid aktiviteten Enskilt arbete var målgruppen tydlig med att 

ergonomi, avskildhet samt lugn och ro var viktiga behov som var tvungna att 

uppfyllas för att få arbetsro. Vid aktiviteten Arbete i grupp var behoven 

däremot inte av samma vikt. Denna aktivitet visade sig ha större acceptans mot 

omgivningen, ljud och utbudet av sittplatser. Vid aktiviteten Social interaktion 

& Nätverkande kunde omgivningen nästintill vara livlig för att lättare kunna ta 

kontakt med andra. Ståbord som främjar rörelse var ett behov som fanns. 

Vid aktiviteten Möte fanns behov av mer avskildhet, allra helst i ett separat 

mötesrum. Detta beror på mötets natur och innehåll då en del möten med fördel 

tas i en mer avslappnad miljö med loungemöbler.  

4.4.1 Sammanfattning av strukturerad intervju 

Under intervjuerna framkom det att dessa fyra aktiviteter var primära för 

målgruppen då de besöker ett coffice: 
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 Enskilt arbete 

 Arbete i grupp 

 Möte 

 Social interaktion & Nätverkande 

För ett besök på ett coffice framkom det en del allmänna behov. Dessa är: 

 Bra belysning 

 Dagsljus 

 Eluttag 

 Wifi 

 Mat, Fika & Kaffe 

 Välkomnande atmosfär 

För vardera aktivitet har det därefter framkommit särskilda behov såsom 

utrustning och möblemang.  

För aktiviteten Enskilt arbete är de största behoven följande: 

 Egen arbetsyta 

 Bekväma stolar 

 Justerbar belysning 

 Lugn & Ro 

 Avskilt  

 Loungegrupp 

För aktiviteten Arbete i grupp ser behoven ut på följande vis: 

 Större arbetsyta 

 Liv & Rörelse 

 Mindre avskilt 

 Loungegrupp 

Vid aktiviteten Möte syns behoven nedan:  

 Avskilt 

 Privat mötesrum 

 Loungegrupp 

Då det kommer till aktiviteten Social interaktion & Nätverkande ser behoven ut 

på följande sätt: 

 Liv & Rörelse 

 Större bord 

 Ståbord 
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5. Designprocess 

Designprocessen påbörjades med insamling och studerande av litteratur kring 

aktivitetsbaserat arbetssätt samt rummets förmåga att kommunicera. Därefter 

användes olika metoder för att fördjupa mig i platsens förutsättningar och 

möjligheter samt för att förstå vilka aktiviteter och behov som platsen behöver 

stödja. Designprocessen har pågått parallellt med den vetenskapliga processen 

och till en början hjälpte ritningar av Villan till att snabbt skissa upp möjliga 

zonindelningar och möbleringsalternativ. Skisserna har utvecklats under 

arbetets gång utifrån resultat från insamlad data och litteraturstudier. I Bild 7 

och 8 ses några av de första skisserna från designarbetet.  

De strukturerade och semi-strukturerade intervjuerna har haft stor påverkan på 

gestaltningsförslaget. De har hjälpt mig att komma fram till vilka aktiviteter 

som platsen behöver stödja samt de behov användaren och vardera aktivitet har. 

Då all data från den empiriska undersökningen var insamlad kunde en 

zonindelning fastställas. SketchUp användes som verktyg för att testa olika 

möbleringsalternativ utifrån korrekta mått och proportioner. 

För att få feedback under arbetets gång skickades den 14 maj 2018 en översikt 

av möbelplan och zonindelning till Mattias Stjernström. Han tittade igenom 

dokumenten och återkom någon dag senare. Det gav mig en hel del bra råd som 

ledde till vissa förändringar som utvecklade arbetet vidare.  

Många av designvalen i gestaltningsförslaget är styrkta genom litteratur och 

insamlad data för att skapa en helhetslösning för platsen och dess användare.  

  

Bild 7 & 8. Här syns skisser från ett tidigt skede i designprocessen. Bild 7 visar en skiss som gjordes efter 

platsanalysen för att tydliggöra platsens möjligheter och flöden.  

Bild 8 visar en av de första skisserna av möbleringen i Villan. Bildkällor: Egna skisser. 
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6. Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt visas ett gestaltningsförslag som visar hur Villan kan utformas 

för att stödja de olika behoven och aktiviteterna på platsen samt på ett tydligt 

sätt kommunicera användandet. Gestaltningsförslaget grundar sig i teori och 

empiri som har framtagits i detta arbete. 

 

Utifrån den platsanalys som genomfördes kunde det fastställas vilka 

möjligheter och begränsningar Villan har, främst med tanke på rörelseflöden 

och arkitektur. Utifrån planritningar kunde jag därefter markera ut möjliga 

zoner som finns att utgå ifrån under design- och gestaltningsarbetet. Till en 

början visste jag inte vad zonerna skulle användas till utan enbart att det var en 

möjlig plats att arbeta vidare med. I Bild 9 syns en skiss över de möjliga 

zonerna som finns att tillgå i Villan.   

Bild 9. I ritningen är de möjliga zonerna markerade med en rosa färg. Pilarna visar flödet i lokalen. 

Bildkälla: Egen bild. 
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Då analys av empirisk data var genomförd fastställdes vilka aktiviteter Villan 

behöver stödja. Dessa aktiviteter är följande: 

 Enskilt arbete 

 Arbete i grupp 

 Möte 

 Social interaktion & Nätverkande 

Förutom dessa aktiviteter finns det även vissa riktlinjer från Mattias 

Stjernström: 

 Fika by Anna ska finnas i Rum 3  

 Företaget Städarna ska placeras i Rum 1 

Utifrån aktivitetens natur kunde jag placera ut dem i de möjliga zonerna som 

finns i Villan. Olika aktiviteters natur gör att vissa kan placeras intill varandra 

medan andra bör placeras längre ifrån (Ching & Binggeli 2012:63). Exempelvis 

bör de aktiviteter med behov av låg ljudnivå placeras långt ifrån aktiviteter med 

hög ljudnivå samtidigt som enskilt arbete bör placeras en bit bort ifrån mer 

socialt arbete. Jag tog hänsyn till detta samt arkitektur, ljusinsläpp och flöden 

och började modulera med zonerna.  

6.1 Zonindelning 

Villan är uppdelad i fyra rum vilket gör att det finns väggar som kan användas 

för att skapa naturliga avgränsningar mellan zoner. Flera aktiviteter placeras i 

samma rum men genom att matcha ihop aktiviteter som liknar varandra i sin 

natur blir det lättare för användaren att förstå zonernas användning (Ching & 

Binggeli 2012:152).  

Zonindelningen har i huvudsak gjorts utifrån aktiviteternas ljudnivå. De 

aktiviteter med högre ljudnivå placeras tillsammans i ett rum, vilka är 

aktiviteterna Arbete i grupp samt Social interaktion & Nätverkande. Samtidigt 

fick de aktiviteter med behov av mer lugn och ro placeras i ett annat rum, detta 

gäller aktiviteten Enskilt arbete men även Möte. Aktiviteten Möte såg olika ut 

beroende på mötets natur och det fanns behov av att sitta i lugn och ro utan att 

behöva stänga om sig. Detta ser jag som en aktivitet med relativt låg ljudnivå 

vilket gör att den kan placeras i samma rum som aktiviteten Enskilt arbete. 

Detsamma gäller aktiviteten Arbete i grupp så länge gruppen är liten (2 

personer).  

Aktiviteten Möte och Arbete i grupp har även behov av att vara avskild vilket 

har lett till att ett mötesrum har skapats.  
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I Villan fanns det riktlinjer kring en del placeringar. Detta gäller caféet som ska 

flyttas till Rum 3 samt företaget Städarna som ska sitta i Rum 1. För att frigöra 

yta och öka öppenhet och rörlighet i lokalen har Städarna fått ett eget rum i 

Rum 1. Då kan de känna sig mer privata samtidigt som besökare inte stängs ute 

från Rum 1. En överblick över den slutliga zonindelningen går att se nedan i 

Bild 10. 

6.2 Möblering 

Då zonindelningen var fastställd placerades möblemang ut i lokalen. 

Möbleringen baseras på resultatet från möbleringsanalysen och den ska stödja 

aktiviteten i respektive zon samtidigt som det kommunicerar användandet till 

besökaren. Det går även att använda kunskapen om gestaltpsykologi för att 

underlätta för besökaren. Genom att dela in rummen i olika möbelgrupperingar 

blir det tydligt att Villan är uppdelad i zoner för olika aktiviteter. Ett bord med 

en stol är till för enskilt arbete medan ett bord med två stolar är till för arbete i 

Bild 10. Här visas zonindelningen i lokalen. Färgkoderna förklarar vilka aktiviteter som bör ske på vilken plats. 

Bildkälla: Egen bild. 
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grupp för två personer. På samma sätt avslöjar möblemanget hur en besökare 

ska bete sig. Går besökaren in i ett rum med fokus på enskilda platser och 

avskildhet fungerar det som en signal till användaren att detta rum är en plats 

för mer fokuserat och lågmält arbete. En soffgrupp och större ståbord signalerar 

inte samma sak.  

Rummen är utformade för att tillgodose de tillgänglighetskrav som finns för 

rullstolsburna och i möbelplanen nedan ges en översikt av Villans möblering i 

de olika zonerna (Bild 11). 

 

 

Bild 11. Möbelplan över Villan. Möblerna är utplacerade i olika grupperingar för 

att underlätta besökarens förståelse av platsen. Bildkälla: Egen bild. 
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6.3 Allmänna behov 

Vid analys av kvalitativ data framkom det att det fanns allmänna behov på 

platsen. Dessa är: 

 Eluttag 

 Wifi 

 Mat, Fika & Kaffe 

 Bra belysning 

 Dagsljus 

 Välkomnande atmosfär 

Detta innebär att det till varje arbetsyta bör finnas eluttag samt tillgång till bra 

wifi i lokalen. Genom att Fika by Anna kommer ha ett personallöst café på 

platsen kommer även behovet av fika och kaffe tillfredsställas. Behovet av mat 

är i dagsläget inte uppfyllt men ett samarbete med ytterligare en aktör är på 

gång och kan göra detta möjligt i framtiden. 

6.3.1 Ljus & Belysning 

Dagsljus finns det gott om i Villan med ljusflöden från olika riktningar. Genom 

att hålla flödena fria och välja färger som reflekterar ljus skapas ett behagligt 

sken i hela lokalen. Det får besökaren att känna kontakten med omgivningen 

samtidigt som de får tillgång till dagsljusets alla positiva fördelar. Däremot 

behöver ljuset förstärkas med artificiell belysning som anpassas efter de olika 

aktiviteterna och dygnets alla timmar. I lokalen är det viktigt med en bra 

allmänbelysning. Med spotlights utmed väggarna belyses omfältet vilket tar 

bort mörka områden i lokalen och ger ett ljust intryck speciellt då mörkret 

faller. Idag finns det skenor med spotlights i lokalen som går att återanvända för 

detta ändamål. 

Därefter behövs en bra punktbelysning för de olika aktiviteterna. 

Representanter från målgruppen efterfrågade justerbar belysning vilket kan vara 

att föredra för att uppfylla olika behov. Genom att placera justerbar 

punktbelysning intill arbetsytorna kan var och en ställa in den ljusstyrka som 

föredras. Ibland räcker det med dagsljus medan det ibland krävs kraftfull 

belysning för fokuserat arbete.  

För atmosfären i lokalen bör det även finnas stämningsbelysning. Denna 

belysning kan tillföra mycket till den lekfulla och avslappnade känsla som 

Stjernström efterfrågade samtidigt som det ses välkomnande.  

Under de strukturerade intervjuerna framkom det även att miljön inte heller fick 

vara helt tyst och även Petrelli et al. (2016:6) nämner att ljus och ljud 
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uppskattas mer än att det inte händer någonting alls. Lågmäld musik i lokalen 

kan därför vara att föredra.  

6.3.2 Välkomnande atmosfär 

Att lokalen ska vara välkomnande var viktigt för målgruppen och under 

intervjun med Henrik Lindstedt nämnde även han att man ska känna sig 

välkommen. En lokal där alla sitter stela och tysta kan han lätt bli obekväm. Det 

måste finnas en flexibilitet i lokalen där det går att välja tysta eller mer livliga 

zoner.  

Att en plats ska vara välkomnande kan innebära mycket men min tolkning av 

detta är orden:  

Öppenhet, Flexibilitet & Tillit 

Dessa ord nämns flera gånger i resultatet och nedan förklaras innebörden av 

orden: 

Öppenhet innebär att det inte ska finnas några stängda dörrar, alla ska känna sig 

välkomna överallt. Mattias Stjernström vill att Villan ska vara en plats som ökar 

rörligheten, både på platsen och mellan varandra. En stängd dörr är inte 

välkomnande utan det ses som en barriär som förhindrar rörlighet. En 

dörröppning fungerar däremot som en länk till omgivningen som möjliggör 

rörelse (Ching & Binggeli 2012:160). På grund av detta har jag valt att hänga 

av dörrarna och undvika barriärbildning mellan zoner och rum.  

Flexibilitet innebär att Villan ska vara en plats som tillgodoser besökarens 

behov så att denne kan känna sig välkommen. Besökaren ska känna att det går 

att variera sig och utnyttja lokalen efter sina egna behov.  

Tillit innebär att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan besökarna på 

Villan. Öppenheten tillsammans med det personallösa caféet kan 

förhoppningsvis påverka tilliten positivt. Forskning visar även att liknande 

värderingar och egenskaper skapar band mellan människor (Boer et al. 2011). I 

detta fall kan den gemensamma värdegrunden kring hållbarhet och globala 

miljömål vara just en sådan faktor. Däremot är det endast säkert att det är 

medlemmarna i verksamheten som innehar samma syn, övriga besökare 

behöver nödvändigtvis inte ha det. Men genom att tydliggöra den gemenskapen 

i gestaltningen kan det skapas en välkomnande atmosfär som förstärker tilliten. 

På samma sätt kan kommunikationen av platsens användande förhoppningsvis 

stärka tilliten på platsen. Då besökaren förstår hur platsen fungerar och att olika 

aktiviteter ska samspela så kan en ömsesidig respekt möjligtvis skapas.   
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6.4 Rum för rum 

Förutom de allmänna behoven i lokalen finns det även särskilda behov för 

vardera aktivitet som platsen ska stödja. Genomgående kommer lokalen 

samspela med det miljöengagemang som finns på platsen. Detta syns i valet av 

material- och färgval. På samma sätt har jag valt att behålla byggnadens grund 

och återanvända det material som går. Utöver det så tillförs naturmaterial som 

får behålla sin råa känsla för att spegla naturen utanför. Golven i lokalen är 

vackra trägolv som med fördel kan slipas för att få upp fräschören samtidigt 

som tonen på golven blir ljusare.  

För att hålla nere ljudnivån i lokalen används ljudabsorbenter i tak och på 

väggar då en stor del av ljudet reflekteras mot tak, väggar och golv (Ching & 

Binggeli 2012:282,286).  

Nedan förklaras rummens utformning närmre. 

6.4.1 Hallen  

Hallen har idag ingen tydlig funktion utom att fungera som entré. Detta rum är 

besökarens första möte med insidan av Villan och det är därför viktigt att 

rummet presenterar platsen, är välkomnande och leder besökaren vidare i 

lokalen. Rummet är ett genomgångsrum vilket gör att det inte lämpar sig för 

koncentrerat arbete. Ett alltför socialt och livligt arbete kan däremot göra 

besökare osäkra när de först stiger in i lokalen. Detta rum fick därför bli en zon 

för aktiviteten Möte. En översikt av hallen ovanifrån ses i Bild 12. 

Bild 12. En bild från rummet ovanifrån samt en planritning för att visa var i Villan 

Hallen är placerad. Bildkälla: Egen bild. 
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Hallen är det mörkaste rummet i lokalen på grund av att det endast finns ett 

fönster. Den allmänna belysningen är således extra viktigt här, speciellt som det 

ska välkomna nya besökare. Dessutom målas väggarna i en ljus ton för att 

reflektera så mycket dagsljus som möjligt.  

Det huvudsakliga flödet är rakt framåt in till Rum 3 och caféet. För att detta 

flöde ska bli tydligt och för att besökare snabbt ska se att de kommit rätt så syns 

caféet redan från entrén. Caféets utformning skapar ett intresse redan vid första 

anblick som leder besökaren framåt. Även utformningen av hallen skapar en 

korridor med ett tydligt flöde framåt. I hallen möts besökaren av ett inglasat 

mötesrum till vänster där en av väggarna presenterar Villan. En bild över detta 

ses nedan i Bild 13 och 14.  

Mötesrummet är i glas vilket gör att det inte blir för tungt för rummet utan att 

öppenheten fortfarande är tydlig. Samtidigt omsluter det platsen och 

kommunicerar att detta är ett separat element i Villan. Väggen ut mot 

korridoren är tänkt som en växtvägg men kan självklart målas och prydas med 

exempelvis amplar och krukväxter för en mindre budget. Enligt Sully (2012:50) 

behöver dekoration inte bara vara estetiskt tilltalande utan den kan även 

informera och kommunicera ett budskap. I detta fall är växtväggen en typ av 

dekoration men används även för att presentera Villan samt tydliggöra flödet i 

Bild 13 & 14. Bild 13 visar hur besökaren möter lokalen då de stiger in genom entrén. Mötesrummet ligger 

till vänster och caféet med trädplanteringen drar besökaren vidare in i rummet.  

Bild 14 visar en överblick över mötesrummets ingång. Bildkällor: Egen design, SketchUp. 
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rummet. Växtväggen fungerar även som en ljudabsorbent för att skapa audiell 

avskildhet mot mötesrummet.  

Som sagt har aktiviteten Möte olika behov beroende på mötets natur. 

Mötesrummet finns för att tillgodose möten som behöver vara mer avskilda och 

i lugn och ro. På samma sätt kan mer privata grupparbeten ske i mötesrummet. 

Mötesrummet är möblerat med ett runt bord och bekväma stolar för att kunna 

sitta länge. Stolarna har en stoppad sittdyna och samma stolar används på alla 

zoner som är till för arbete. Det är endast zonen för Fika och Social interaktion 

& Nätverkande som skiljer sig åt. Detta för att använda mig av samma färg och 

form vid liknande aktiviteter och underlätta förståelsen för besökaren.  

I mötesrummet finns det plats för fyra personer som mest. Ingen övrig 

utrustning finns förutom eluttag och wifi men vid behov finns det bärbara 

whiteboards i rummet intill. I mötesrummet finns en vacker öppen spis som 

utsmyckning men kan även användas som avställningsyta. Jag tänker mig att 

den öppna spisen inte kommer användas för att elda i utan att den mest är till 

för dekoration. 

Vid fönsternischen finns utrymme för ett mindre bord med två stolar. Det står 

avskilt utan att vara helt privat och kan även det användas till möte eller arbete i 

mindre grupp.  

6.4.2 Rum 1 

Rum 1 är ett hörnrum i byggnaden och en översikt av rummet samt dess 

placering ses nedan i Bild 15.  

Bild 15. Bilden visar en översikt av rummet uppifrån samt dess placering i byggnaden. 

Bildkälla: Egen bild. 
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Då företaget Städarna idag sitter ensamma i Rum 1 är det lätt att dörren stängs, 

förmodligen för att de har behov av avskildhet. Genom att istället skapa ett eget 

rum i rummet åt Städarna har de fortfarande möjlighet att stänga om sig 

samtidigt som rummet i sig kan vara öppet. Detta kan ses i Bild 16 nedan. Även 

här sätts det upp glasväggar som skapar en privat yta. I och med att glasrummet 

har ett fönster går det utmärkt att stänga om sig utan att tappa viktigt dagsljus. 

Draperier i tyg kan skjutas längsmed glasväggarna för att skapa avskildhet. I 

teorin nämndes att ett viktigt behov på aktivitetsbaserade kontor är att själv 

kunna styra över social interaktion och privathet. Draperierna gör det möjligt att 

variera avskildheten efter behov. 

Då denna del i Villan är privat så skiljer den sig från övriga rum och det 

markeras tydligt med företagets logga på väggen. På grund av glasrummets 

storlek är det inte naturligt att gå in i rummet då det redan är bemannat vilket 

gör att företaget kommer få sitta ifred. När företaget däremot inte är på plats i 

Villan ska de ha möjlighet att låsa om sig. Detta är en förmån för Städarna 

jämfört med övriga medlemmar och för att även de ska kunna lämna saker på 

platsen finns det låsbara skåp i detta rum. Min tanke är att skåpen är till för 

medlemmar i Villan och är en idé jag fick från en av observationerna som 

genomförts. 

Bild 16. I bilden syns en översikt av Rum 1 där företaget Städarna har fått ett eget rum i rummet. En 

loungegrupp ryms vid sidan om rummet för mer avslappnat arbete. Bildkälla: Egen design, SketchUp. 
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Då jag under arbetets gång inte har haft någon kontakt med företaget Städarna 

känner jag inte till deras behov. Således är utformningen och möbleringen av 

rummet endast en fingervisning över vad rummet rymmer. 

Utanför glasrummet finns det även här plats för ett mer avskilt Möte eller 

Arbete i grupp men denna gång i ett mer avslappnat loungemöblemang. Den 

stora lampan över möblemanget skapar en viss avskildhet, lite som ett rum i 

rummet. Samma lösning syns i Rum 2. Det fanns ett behov hos målgruppen av 

mer varierat sittmöblemang där det finns möjlighet att välja sittkomfort 

beroende på arbetets natur. Denna zon består av ett lägre bord och tre fåtöljer 

placerade på en rund matta. Den runda formen har visat sig uppfattas mer 

positiv (Petrelli et al. 2016:6) och därför har jag använt mig av många runda 

former i lokalen. Förhoppningsvis kan det sprida en positiv känsla. Zonen är 

placerad intill ett fönster vilket gör att även om draperierna är fördragna i 

glasrummet så tillförs dagsljus till platsen. 

6.4.3 Rum 2 

Detta rum är ljust med två stora fönster och ett upphöjt burspråk. En översikt av 

rummet ses nedan i Bild 17.  

Rummet kallas för Biblioteket då det är avsett för Enskilt arbete samt Arbete i 

grupp, upp till två personer. Ett bibliotek är en plats där studier och 

grupparbeten utförs i en varierad miljö. Det finns ofta olika sittmöjligheter med 

både öppna studiemiljöer samt mer avskilda platser. På samma sätt har jag 

Bild 17. Bilden visar Rum 2 uppifrån samt dess placering i byggnaden. Bildkälla: Egen bild. 
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byggt upp Biblioteket i Villan. Jag har inte bara tagit inspiration från 

utformningen av rummet utan även av den etikett som finns på bibliotek. Idag 

finns det flertalet etiketter i vår vardag. På ett bibliotek vet de flesta av tidigare 

erfarenhet att platsen är till för arbete i lugn och ro i en tystare miljö. Rummet 

innehåller inte stora bokhyllor med böcker men genom att döpa rummet till 

Biblioteket samt skapa en biblioteksliknande arbetsmiljö kan det invanda 

beteendemönstret infinna sig även här. På samma sätt kan andra etiketter 

användas i andra rum för att hjälpa besökaren att förstå hur platsen ska 

användas.   

Representanter av målgruppen nämnde att de ofta vill arbeta enskilt med dator 

men att det ändå ska finnas andra besökare i närheten. En alltför stel och tyst 

stämning skulle inte vara välkomnande. Genom ett mer öppet landskap med 

lågmäld musik ur högtalare hoppas jag att detta undviks. Det fanns även behov 

av att arbeta i grupp men under mer koncentrerade förhållanden. I Biblioteket 

finns det därför möbelgrupperingar för alla behov. Bild 18 visar rummet från 

hallingången.  

 

Bild 18. Här syns en översikt av en del av Biblioteket med möbelgrupperingar för olika behov. 

Bildkälla: Egen design, SketchUp. 
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De större borden i mitten av rummet är till för Enskilt arbete utan behov av 

avskildhet. Borden är höj- och sänkbara för att skapa en flexibel arbetsyta. 

Borden har dessutom justerbar punktbelysning som själv går att anpassa efter 

arbetet som utförs, helt enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Stolarna 

är bekväma för att besökare ska kunna sitta ner en längre tid. Att sitta intill 

andra gör att besökaren har möjlighet till social kontakt samtidigt som de kan 

känna samhörighet.  

Som Bild 19 visar så innehåller Biblioteket enskilda platser som placeras mer 

avskilt med avskärmande väggar mellan bordet. Detta ger besökaren en högre 

grad av visuell avskildhet som gör det lättare att koncentrera sig på sitt arbete. 

Dessa platser är även placerade långt ifrån den mer ljudliga miljön i Rum 3. 

Hallen och Rum 1 som ligger i anslutning till de avskärmade platserna har inget 

utrymme för mer livlig aktivitet vilket innebär att ljudnivån kommer hållas låg 

på dessa platser.  

 

I Biblioteket har jag arbetat mycket med ljudabsorbenter för att skapa en audiell 

avskildhet. Dels täcks golvet till stor del av en matta som absorberar ljud och 

minskar ljud av fotsteg och stolar som dras mot golvet. Vid de avskilda 

platserna täcks väggen delvis av kork samt amplar med växter. Även detta 

fungerar som ljudabsorbenter samtidigt som de tillför grönska och dekoration. 

Korkväggen kan även användas för att fästa saker på väggen för de som sitter 

och arbetar.  

Bild 19 & 20. Korkvägg och matta används som ljudabsorbenter i rummet och de låsbara 

medlemsskåpen i Rum 1 syns i bakgrunden av bild 19. Här syns även de avskilda arbetsytorna 

tydligt.  

Bild 20 visar utformningen av burspråket samt sittgruppen i ena hörnet av rummet. Bildkällor: 

Egen design, SketchUp. 
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I Biblioteket finns mindre bord utplacerade efter väggen i rummet samt en 

sittgrupp av fåtöljer. I burspråket placeras även där ett bord för Enskilt arbete 

eller Arbete i grupp. Detta kan ses i Bild 20. 

Henrik Lindstedt talade om att han skulle föredra ett samtalsrum vilket jag även 

noterade under observationen. Detta nämndes även vid intervjuerna med 

målgruppen. Detta behov uppfylldes genom att en chat box placerades i ena 

hörnet av Biblioteket, vilket syns i bild 21. Då detta rum är till för koncentrerat 

arbete så är telefonsamtal ett störande moment. De som behöver prata i 

telefonen kan därför prata i boxen eller gå in i ett annat rum. Detsamma gäller 

känsliga samtal som vill tas privat.  

Vid utformningen av rummet har jag använt min kunskap om gestaltlagar då jag 

valt att gruppera möbler med samma användning. Den avskilda arbetsytan står 

för sig samtidigt som de gemensamma arbetsborden står för sig. Detta gör att 

besökaren läser in grupperingarna som separata element. Därefter kan de genom 

utformningen förstå vilken typ av arbete som sker på vilken plats. 

Väggarna målas i en ljus färg för att reflektera så mycket dagsljus som möjligt 

och vardera arbetsyta har egen punktbelysning som i de flesta fall är justerbar. 

 

Bild 21. I ena hörnet av biblioteket placeras en chat box för att kunna tala i telefon privat utan att 

störa andra i rummet. Bildkälla: Egen bild, SketchUp 
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6.4.4 Rum 3 

Detta rum är Villans hjärta. Som Mattias Stjernström berättade i intervjun så är 

fikakonceptet utgångspunkten för hela Villan och detta har varit viktigt för mig 

att visa i utformningen av platsen. Jag har skapat ett rum som skulle kunna bli 

en naturlig samlingspunkt i Villan med Social interaktion & Nätverkande i 

fokus. En översikt av rummet ses nedan i bild 22.  

Fika by Anna är uppbyggt av en rektangulär cafédisk i mitten av rummet och ur 

cafédisken växer det ett träd vars trädkrona sprider sig ut över taket. En 

tydligare bild av trädets placering i rummet ses i Bild 26. Trädet behöver inte 

vara levande utan det kan vara av plast men det finns träd som går att använda 

inomhus. Trädet ska vara en symbol för att Villan är en levande plats med stort 

miljöengagemang. Träd är även symbol för kunskap, vilket det finns mycket av 

i Villan. Besökarna besitter tillsammans en mängd kunskap och kompetens där 

förhoppningen är att det kan ske ett utbyte. För att underlätta möten mellan 

besökare finns området som kallas Kafferep. Här finns även en stor anslagstavla 

där besökare kan efterfråga kompetenser och hjälp. Man kan aldrig veta vad 

grannen besitter för kunskap om man inte vågar fråga. Anslagstavlan är ett sätt 

för besökare att söka kontakt. Rummet är en öppen yta vilket gör att besökare i 

lokalen inte kan gömma sig för varandra. Arbetet sker öppet vilket även kan 

locka andra till interaktion. Ytan är uppbyggd av ett större ståbord med pallar 

samt en yta med soffa och sittpuffar som går att se i bild 23 och 24. I och med 

dess närhet till caféet kan det lätt uppstå informella möten, lite som under ett 

kafferep.   

Bild 22. I bilden ses en översikt över rummet med trädet och caféet som en central knutpunkt. 

Bildkälla: Egen design, SketchUp. 
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Intill soffgruppen finns ett nedfällbart bord för att skapa flexibilitet. Antingen 

används ytan till avslappnat häng, arbete där bordet är nedfällt eller till stående 

arbete framför whiteboardtavlan på väggen. Här intill finns det även bärbara 

whiteboard-tavlor som går att förflytta i lokalen.  

Fika by Anna är uppbyggt som en central knutpunkt. Kylskåp är infällda i 

cafédisken för kylvaror och ovanpå disken finns det utrymme för både kaffe, 

bakverk och porslin. Det finns även möjlighet att slå sig ner direkt runt 

cafédisken. Intill caféet finns det cafébord i olika storlekar. Rummet är indelat i 

två zoner där möbleringen gör det tydligt för besökaren vad zonerna används 

till. Cafémöblerna är traditionella vilket gör att zonen naturligt används till 

aktiviteten Fika medan det mer aktiva möblemanget i zonen Kafferep ger 

ledtrådar om en annan användning. Under sommarmånaderna nås även en 

veranda från detta rum vilket ger möjlighet till ytterligare sittplatser, för att inte 

nämna parken utanför. 

Belysningen i rummet är allmän men det finns stämningsbelysning såsom 

lampor i trädkronan, alternativt ljusslingor. Dessutom finns det punktbelysning 

vid vardera bord. Ena väggen är målad i blockmönster för att skapa en 

lekfullhet på platsen samt för att zonen inte har samma behov av ljushet. Detta 

kan ses i Bild 25. 

  

 

  

Bild 23 & 24. Området Kafferep ligger i ena delen av rummet och detta är en zon för Social 

interaktion & nätverkande. Zonen har en flexibel möblering som bör kännas mer avslappnad. 

Bildkällor: Egen design, SketchUp. 



51 

 

   

Bild 25. Cafédelen i rummet är uppbyggd med bord och stolar. Väggen är målad med 

lekfulla blockmönster som går ihop med övrig inredning. Bildkälla: Egen bild, SketchUp. 

Bild 26. En översikt av Rum 3 för att tydligare se hur trädet är placerat. 

Bildkälla: Egen bild, SketchUp. 
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7. Slutsats & Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att skapa ett gestaltningsförslag som visar hur 

lokalen kan utformas för att stödja de olika behoven och aktiviteterna samt på 

ett tydligt sätt kommunicera användandet. För att uppnå syftet har jag använt 

mig av teoretiska studier samt empirisk data. De empiriska undersökningarna är 

småskaliga och för att säkerställa trovärdigheten på arbetet bör ett större urval 

av målgruppen intervjuas. Däremot gav de mig ett tydligt resultat som jag 

kunnat arbeta vidare med i gestaltningen.  

Självklart är det svårt att skapa en miljö som ska uppfylla behov hos många 

människor och aktiviteter. Risken finns att ett resultat anpassas för att alla ska 

känna sig nöjda men att det inte innebär den bästa lösningen för miljön. Jag har 

däremot försökt att skapa tydliga zoner som helt baserats på de resultat som 

arbetet har kommit fram till. Det gestaltningsförslag jag skapat är ett förslag på 

hur Villan kan användas men självklart finns det en flexibilitet som gör att 

utrymmena kan användas till andra aktiviteter som har liknande behov.  

Gestaltningsförslaget har utgått från begreppet välkomnande. Jag är 

medveten om att en känsla är svår att göra konkret då den varierar hos var och 

en. Den är även beroende av kulturell bakgrund och tidigare erfarenheter. I 

efterhand hade begreppet behövt undersökas vidare för att kunna fastställa vad 

välkomnande innebär för den del av målgruppen jag hade kontakt med. 

Däremot valde jag att dela upp begreppet i tre ord; öppenhet, tillit och 

flexibilitet. Då dessa ord uppkom vid flera delar av resultatet kände jag trots allt 

att det fanns en viss grund till min användning och jag valde att gå vidare med 

dessa ord som utgångspunkt för gestaltningen. 

Att skapa tillit på en plats är svårt då många av besökarna är tillfälliga. Tillit är 

något som byggs upp med tiden och det utgår från en ömsesidig respekt för 

verksamheten. Det personallösa fiket visar att det redan finns en tillit till de 

besökare som kommer för att fika och jag hoppas att öppenheten i lokalen visar 

samma sak.  

Frågan jag ville besvara i arbetet var: På vilket sätt kan den rumsliga 

utformningen kommunicera användandet i en cofficemiljö? En problematik jag 

fann i mitt arbete är just avsaknaden av etikett, alltså regler för hur man ska bete 

sig på platsen. Genom att använda mig av redan existerande etiketter hoppas jag 

att besökaren med hjälp av sin tidigare erfarenhet kan förstå hur platsen ska 

användas. De zoner som platsen har delats in i består av fyra huvudaktiviteter: 

Enskilt arbete, Arbete i grupp, Fika samt Social interaktion & Nätverkande. Av 

dessa aktiviteter är det enskilda arbetet känsligast. Här krävs det en betydligt 
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större avskildhet, både audiell och visuell. Denna zon är därför i större behov av 

tydlig kommunikation av användandet. Genom att använda mig av den redan 

befintliga etiketten av bibliotek hoppas jag att aktivitetens behov av en lägre 

ljudnivå tillgodoses och att det uppstår en respekt mellan besökarna i Villan då 

detta trots allt är en plats för arbete. Då Villan är en plats som ska stimulera 

rörelse och entreprenörsanda och där även liv och rörelse accepteras kan en helt 

tyst miljö däremot vara svår att uppnå. De besökare med detta behov kan 

behöva finna en annan lokal för just dessa tillfällen.  

Självklart påverkas Villans rum av människan. Ett människotomt rum ger en 

helt annan känsla än vad ett rum med människor gör. Till en början då 

verksamheten fortfarande är ny kanske besökarantalet inte är så stort och detta 

påverkar hur lokalen upplevs. Alla rum är stora och befinner man sig ensam på 

platsen kan det säkert upplevas något ensamt. Därför är det än viktigare att 

skapa den välkomnande känsla jag har beskrivit. En varm och välkomnande 

känsla kan trots att rummen är tomma på besökare kännas bekväma att vistas i. 

Vid många besökare på platsen blir upplevelsen däremot en annan. De som har 

behov av mer avskildhet kanske väljer att vända i dörren då de inte tror att deras 

behov kan uppfyllas. Förhoppningsvis händer inte detta utan besökaren kan 

hitta en lämplig plats för sitt arbete och utnyttja lokalens flexibilitet.  

Målgruppen för Villan har varit svår att fastställa. Eftersom konceptet coffice är 

så pass nytt är det fortfarande många som inte vet om att det finns och att 

många från den slutliga målgruppen inte ännu har hittat hit. En 

sammanlänkande faktor är att målgruppen har ett behov av en arbetsyta som 

inte är i hemmet eller på ett kontor men däremot varierar demografin hos 

målgruppen enormt mycket. Även cafégäster är välkomna men då de endast 

kommer använda sig av Rum 3 så har de inga specifika behov för själva 

arbetsmiljön. Jag har valt att i arbetet utgå från den målgrupp som grundaren 

Mattias Stjernström nämnde under intervjun där målgruppens sysselsättning 

ligger i fokus.  

Min förhoppning är att detta arbete leder till att Villan i Eskilstuna blir en 

sprudlande plats där människor med olika kompetenser möts för att arbeta och 

interagera med varandra. Jag hoppas även att det i och med den öppna och 

välkomnande känslan i lokalen leder till att tillit kan byggas upp samt att 

besökare ser detta som ett naturligt val för att slå sig ner och arbeta eller ta en 

kopp kaffe. Genom att Villan uppfyller behov för flertalet aktiviteter kan 

besökare även känna en tillit i att det finns möjlighet att utföra sitt arbete 

oavsett arbetets natur. 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att studera beteendevetenskap för att ta reda på 

hur etikett kan skapas i en cofficemiljö. Det skulle även vara intressant att 
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studera hur användare påverkas av att zonerna byter plats. Idag finns det ett 

antal cofficemiljöer och det skulle behövas mer forskning kring funktion och 

användande av dessa platser.  

 

  



55 

 

8. Källförteckning 

8.1 Elektroniska källor 

Arbetsmiljöverket (2016). Inomhusmiljö och belysning. Hämtad: 

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/?hl=dagsljus [2018-04-18] 

Arbetsmiljöverket (2016). Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?. 

Hämtad:https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/belysning-pa-

kontor/ [2018-04-18] 

Destination Eskilstuna (2017). Mattias Stjernström startar upp ny verksamhet i 

Rothoffsvillan. Hämtad: 

http://www.mynewsdesk.com/se/eskilstuna_nu/pressreleases/mattias-

stjernstroem-startar-upp-ny-verksamhet-i-rothoffsvillan-2023374 [2018-05-19] 

Eskilstuna kommun (2018). Fördjupning av program för Väster. Hämtad: 

https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-

byggande/stadsutvecklingsprojekt/vaster.html [2018-06-19] 

Greenhouse, E. (2012) Liveable New York resource manual. New York State. 

Hämtad: https://aging.ny.gov/LivableNY/ResourceManual/Index.cfm [2018-

04-13] 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

Hämtad: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460 [2018-02-08] 

Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Robinson, K., Mischke, J. & Mahajan, D. 

(2016) Independent work: Choice, necessity and the gig economy. McKinsey 

Global Institute. Hämtad: https://www.mckinsey.com/featured-

insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-

gig-economy [2018-05-22] 

Title, S. (2013) Coffice etiquette: how to politely work from a coffee shop. 

Huffington Post, 17 juli. Hämtad: https://www.huffingtonpost.ca/sam-

title/coffice-coffee-shop-etiquette_b_3605501.html [2018-04-11] 

8.2 Tryckta källor 

Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M. & Nyström, S. (2017) Arkitektens 

handbok 2017. Lund: Studentlitteratur. 

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/?hl=dagsljus
https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/belysning-pa-kontor/
https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/belysning-pa-kontor/
http://www.mynewsdesk.com/se/eskilstuna_nu/pressreleases/mattias-stjernstroem-startar-upp-ny-verksamhet-i-rothoffsvillan-2023374
http://www.mynewsdesk.com/se/eskilstuna_nu/pressreleases/mattias-stjernstroem-startar-upp-ny-verksamhet-i-rothoffsvillan-2023374
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsutvecklingsprojekt/vaster.html
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsutvecklingsprojekt/vaster.html
https://aging.ny.gov/LivableNY/ResourceManual/Index.cfm
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy
https://www.huffingtonpost.ca/sam-title/coffice-coffee-shop-etiquette_b_3605501.html
https://www.huffingtonpost.ca/sam-title/coffice-coffee-shop-etiquette_b_3605501.html


56 

 

Ching, F. & Binggeli, C. (2012) Interior Design Illustrated (Third edition). 

New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Denscombe, M. (2016) Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Fridell, K., Klarén, U. (2015). Färg & Ljus för människan - i rummet. Mölndal: 

Göteborgstryckeriet.  

Groome, D. (2010) Kognitiv psykologi: processer och störningar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Luszczynska & Schwarzer (2005) Social cognition theory. Connor, M. & 

Norman, P. (red.) Predicting health behaviour: research and practice with 

social cognition models (s. 127-170). Berkshire, England: Open university 

press. 

Martin, B. & Hanington, B. (2012) Universal Methods of Design. Beverly, MA: 

Rockport.  

Pennington, D (2000) Social cognition. London: Routledge 

Sully, A (2012) Interior design – Theory and process. London: A&C Black 

publishers. 

Turner, J. (1982) Towards a cognitive redefinition of the social group (s. 15-

35). Tajfel, H. (red.) Social identity and intergroup relations. Cambride: 

Cambridge university press. 

Ware, C. (2008) Visual thinking for design. Burlington, USA: Morgan 

Kaufmann publisher.  

8.3 Vetenskapliga artiklar 

Appel-Muelenbroek, R., Groenen, P. & Janssen, I. (2011) An end-

user’sperspective on activity-based office concepts. Journal of corporate real 

estate, vol. 3, nr. 2, s. 122-135. 

Bandura, A. (1991) Social cognitive theory of self-regulation. Organizational 

behaviour and human descision processes, vol. 50, s. 248-281.  

Boer, D., Fischer, R., Strack, M., Bond, M., Lo, E. & Lam, J. (2011) How 

shared preferences in music create bonds between people: Values as the 

missing link. Personality and social psychology bulletin, vol. 37, nr. 9, s. 1159-

1171. 



57 

 

Gallese, V., Keysers, C & Rizzolatti, G. (2004) A unifying view of the basis of 

social cognition. TRENDS in cognitive sciences, vol. 8, nr. 9, s. 398-403. 

Hongisto, V., Haapakangas, A., Varjo, J., Helenius, S. & Koskela, H. (2015) 

Refurbishment of an open-plan office – Environmental and job satisfaction. 

Journal of environmental psychology vol. 45, s. 176-191. 

Passini, R (1996) Wayfinding design: logic, application and some thoughts on 

universality. Design studies, vol. 17, s. 319-333. 

Petrelli, D., Soranzo, A., Ciolfi, L. & Reidy, J. (2016) Exploring the aesthetics 

of tangible interaction: experiments on the perception of hybrid objects. In 

Proceedings of the TEI'16: Tenth International Conference on Tangible, 

Embedded and Embodied Interaction. Februari 14-17, s. 100-108. DOI: 

10.1145/2839462.2839478  

Rolfö, L., Eklund, J. & Jahncke, H. (2017) Perceptione of performance after 

relocation to an activity-based office. Ergonomics. 

DOI:10.1080/00140137.2017.1398844 

Shafaghat, A., Keyvanfar, A., Ferwati, M. S., & Alizadeh, T. (2015) Enhancing 

staff's satisfaction with comfort toward productivity by sustainable Open Plan 

Office Design. Sustainable Cities and Society, vol. 19, s. 151-164. 

8.4 Övriga källor 

Annell, S., Berggren, L. (2014). Våra vanligaste ljuskällor, kompendium 2014 

med faktatabeller. Annell ljus + form AB.  

  



58 

 

Bilaga 1. Programming  

Nedan ses metoden programming i dess helhet. Programming är en metod 

används för att ta reda på hur ett rum ska utformas och inredas funktionellt 

utifrån användarens behov (Ching & Binggeli 2012:58). 
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Bilaga 2. Informerat samtycke  

  

Detta examensarbete har som syfte att i Rothoffsvillan i Eskilstuna skapa ett 
coffice, en inbjudande plats som stödjer olika behov och aktiviteter samt på 
ett tydligt sätt kommunicerar användandet. Arbetet resulterar i ett 
gestaltningsförslag. Arbetet utförs av Emma Rydfjäll, en student på 
programmet Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna.  

Materialet från denna intervju kommer sammanfattas skriftligt i en rapport 
och användas som underlag till designarbetet. Rapporten kommer att 
publiceras på DiVA som är en offentlig databas, vilket innebär att materialet 
blir sökbart. Deltagande i intervjun är frivilligt och du har rätt att när som helst 
avbryta din medverkan. Eventuellt inspelat material kommer att raderas direkt 
efter att det sammanfattats skriftligt.  

   

                   Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll nämns i arbetet   

  

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

  

 

  

Underskrift                          Datum  

 

 

  

Namnförtydligande                                           Ort 

  

 

V 

v 
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Bilaga 3. Observationer 

Startup Café 46, SUP46 
2018-04-17 kl. 13:15 – 15:00 
Regeringsgatan 65, Stockholm 

Under min observation befann sig inga cafégäster på platsen, utan enbart 

besökare som arbetar och sedan tar en paus för att köpa något att äta eller 

dricka. Detta tror jag till stor del beror på lokalens placering på tredje våningen 

i en kontorsbyggnad. En ”vanlig” cafégäst skulle förmodligen inte hitta till 

platsen om de inte var ute efter en coffice-verksamhet.  

Lokalen består av fyra zoner vilka är: Enskild arbetsyta, caféyta, mötesyta samt 

gruppyta. En skiss över platsen samt dess zonindelning kan ses nedan i Bild 27.  

Ljudnivån är hög i hela lokalen med en blandning av konversationer, 

mobilsamtal samt hög musik. De flesta arbetar på ett eller annat sätt och har 

behov av arbetsytor med plats för dator. Även loungeytor används flitigt till 

möten, konversationer eller pauser. Besökare sitter ofta kvar en längre tid och 

det finns därför behov av möbler med högre komfort.   

Belysningen i lokalen består till stor del av dagsljus från flertalet fönster och 

övrig belysning består av allmänbelysning samt dekorativ belysning. 

Efter min observation kunde jag se vart platsen brast i sin funktion och vad som 

fungerade. I lokalen fanns det olika zoner, en zon för café och bord, en plats för 

enskilda gäster och en zon för större grupper. Den enskilda zonen som bestod 

Bild 27. Skiss över SUP46 och dess zonindelning. Bildkälla: Egen skiss. 
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av ett litet bord och stolar användes av de som var ensamma och satt och 

arbetade på sin dator. Hörlurarna var på och de besökare som kom satte sig så 

långt ifrån den större zonen som möjligt. Detta ser jag som ett behov av mer 

avskildhet. De ville sitta i lugn och ro men zonens placering intill caféet samt 

den höga ljudvolymen gör att det både finns audiell och visuell distraktion för 

besökaren. Platsen lämpar sig således inte för arbete som kräver mer 

koncentration.  

Zonen för de större grupperna fungerar bättre. Besökare kommer och går, det 

sker möten och konversationer i grupp tillsammans med arbete framför datorn. 

Musiken och ljudet runtomkring tillåter livliga diskussioner utan att någon 

verkar reflektera över det. Stämningen på platsen kändes stundtals sprudlande 

och skulle definitivt fungera som en plats för att knyta nya kontakter och utbyta 

erfarenheter.  

De allmänna behoven som finns är olika typer av sittplatser såsom 

loungeplatser, större bord och stolar samt mindre bord och stolar. Behovet av 

elektricitet och wifi är stort på grund av den höga användningsgraden. I 

anslutning till lokalen finns det även låsbara skåp som medlemmar kan 

använda.  

 

Coffice 

2018-04-24 kl. 13:00 – 15:00 
Tjärhovsgatan 5, Stockholm 

Under observationen befann sig en blandning av cafégäster och arbetare i 

lokalen. Platsen är indelad i fyra zoner: en caféyta med sittplatser, zoner för 

möten i separata rum, ett telefonrum samt en yta för enskilt arbete. Nedan, i 

Bild 28 finns en skiss över platsen där zonerna är markerade.  

Bild 28. Skiss över Coffice och dess zonindelning. Bildkälla: Egen skiss 
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I zonen för enskilt arbete finns det mindre bord med stoppade stolar. Vardera 

plats rymmer 1-2 personer. Här sitter personer enskilt och arbetar på sin dator 

tillsammans med en kopp kaffe och fika. De är främst placerade utefter 

väggarna. Besökarna sitter kvar en längre tid och har därför behov av 

ergonomisk möblering samt bra belysning. Stora fönster gör att dagsljus 

reflekteras mot datorskärmor vilket blir en distraktion. Tillgång till eluttag samt 

wifi är viktigt och wifi-lösenordet hittas på flera ställen i lokalen. 

Vid zonen för café är det förbjudet att använda datorer så där sitter fikagäster 

oftast i par och pratar med varandra. I denna zon är det större omlopp av 

besökare och de sitter bekvämt i fönsternischer med kuddar. Det finns inte 

samma behov av ergonomi. 

I lokalen finns det två mötesrum som går att hyra men de används inte under 

observationen. I mötesrummen finns det större bord och speciell utrustning som 

whiteboard och kritvägg. Även ett telefonrum finns att tillgå men det användes 

inte under observationen. Telefonsamtal skede öppet i lokalen men vid mer 

känsliga samtal finns det en möjlighet att stänga om sig. 

Belysningen i lokalen består av allmänbelysning och ljusinsläpp av dagsljus 

genom stora fönster. Ljudnivån varierade utefter antalet besökare men det var 

något lägre ljudnivå på den enskilda ytan. Ljud kom från konversationer, 

telefonsamtal samt caféljud. 

Då platsen består av en lokal med öppen planlösning fungerar inte 

zonindelningen fullt ut. Är sittplatserna i cafézonen upptagna finns det inget 

som hindrar besökaren från att sätta sig på den enskilda arbetsytan. Besökarnas 

placering utefter väggarna visar ett behov av avskärmning och avskildhet. Även 

behovet av lägre ljudnivå eftersöks då de flesta som arbetar enskilt sätter sig 

längst in i lokalen med hörlurar. Då platsen inte innehåller större bord för 

grupper så är detta en plats för främst enskilt arbete samt fika. Alternativt 

mindre grupper av 2-3 personer.  
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Bilaga 4. Intervjufrågor strukturerad intervju 

Målgruppen för intervjun är noga utvald efter deras behov och vilja att besöka 

ett coffice. Antingen för att arbeta, besöka caféet eller både och. De har alla 

fått samma information om vad innebörden av ett coffice är.  

Coffice är en blandning av café och kontor. Det är en chans att komma 

hemifrån utan att behöva betala en hög lokalhyra. Det är en plats som är till för 

arbete i samma grad som det är ett café för allmänheten.   

Användaren, aktiviteter & möblemang 

Sysselsättning? 

Vad tror du att du kommer göra på ett coffice? Nämn gärna flera typer av 

aktiviteter. 

Vad har du för behov när du genomför de olika aktiviteterna? Gå igenom 

aktiviteterna ovan en och en.  

 Ljudnivå 

 Avskildhet  

 Belysning 

 Utrustning 

 Ergonomi/Typ av möblemang  

Hur vill du att atmosfären på ett coffice ska vara för att du ska besöka det igen?  
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Bilaga 5. Aktivitets- & Behovsanalys 

Dessa diagram visar utfallet från de strukturerade intervjuerna. Det var åtta 

intervjuer som genomfördes som därefter har analyserats utifrån metoden 

grundad teori.   

 

Diagrammet Aktiviteter visar att aktiviteterna Enskilt arbete, Arbete i grupp 

samt Social interaktion & Nätverkande genomförs av större delen av 

användarna. Att ha möjlighet till Möte på platsen är även det en aktivitet som 

bör finnas. Möjligheten till at ta en fika nämndes inte som en aktivitet utan som 

ett behov på platsen. Jag har däremot valt att se det som en egen aktivitet. 
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I diagrammet Allmänna behov syns de behov som är allmänna för alla 

utrymmen i Villan. Främst gäller det belysning och ljusinsläpp, känslan i 

lokalen samt tillgången till fika och eluttag. Även wifi och avhängning av 

ytterkläder är behov som finns.  

 

Behovet vid aktiviteten Enskilt arbete överensstämmer med teorin att 

avskildhet och ljudnivån är viktigt. Detta tillsammans med ergonomisk 

arbetsyta och justerbar belysning. Då vissa behov är motstridiga såsom 

avskildhet och öppenhet ser jag det som ett behov av flexibilitet och att det bör 

finnas en valmöjlighet i möbleringen. 
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Vid aktiviteten Arbete i grupp visar diagrammet att större arbetsytor är att 

föredra samt att det finns en större acceptans för liv och rörelse vilket således 

innebär en högre ljudnivå. Lokalen behöver inte samma grad av avskildhet som 

under det Egna arbetet men vid mer känsliga grupparbeten kan det i vissa fall 

finnas behov för ett privat mötesrum. Mer avslappnade sittgrupper uppskattas 

samt extra utrustning såsom whiteboardtavlor. Vid mindre grupparbeten med 

cirka två personer fanns behov av mer lugn och ro samt. 

 

Behoven som upptäcktes vid aktiviteten Möte är att det ska finnas möjlighet till 

privata mötesrum där man kan sitta mer avskilt. Mer avslappnade möten kan 

däremot ske mer öppet och avslappnat i loungegrupper eller bekväma stolar. 

Punktbelysning vid aktiviteten är att föredra.   
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För att kunna utföra aktiviteten Social interaktion & Nätverkande krävs det 

enligt diagrammet mer liv och rörelse och en mer avslappnad miljö. Större 

arbetsytor och ståbord är att föredra.  

 


