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Abstract 

The thesis is in the field of information design and specializing on spatial design. The 

study explores how workplace personalization can take form in an activity-based 

workplace with flexi-desks. At the time of writing, Mälardalen University is planning 

to build a new campus in Eskilstuna. The new workplace for the teachers and 

researchers is planned to be an activity-based workplace with flexi-desks. Earlier 

studies have shown that in many cases activity-based workplaces have not been used 

in the way they were designed for. In those cases, there appears to be issues with  

employees interaction with the physical environment.  

 

The aim of the study has been to investigate what impact and need of workplace 

personalization have to the teachers in the academy of innovation, design and 

technology at Eskilstuna University, in order to avoid above named problems with 

the teachers new activity-based workplace.  

 

Early empirical data in this study is based on interviews, to get the overall picture and 

to understand how activity-based workplaces work in practice at other organizations. 

The interviews also defined the functions of the new campus in Eskilstuna, that lead 

to a mapping of activity zones in the blueprints of the new building. Through studies 

of literature, a method has been developed that identifies the underlying needs of 

workplace personalization for the users in this study. The empirical data, together 

with earlier studies and design theory that puts human behavior first, resulted in a 

design proposal that satisfies the users needs for storage and personalization. The 

design proposal is a complement to the flexible workplace.  
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Activity- based workplace, flexi-desking, zones, personalization, interaction, physical 

environment, wellbeing 
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Sammanfattning 

Det här är ett examensarbete inom informationsdesign med inriktningen rumslig 

gestaltning. Studien handlar om att möjliggöra personifiering i ett aktivitetsbaserat 

flexkontor. Undersökningen har utgått från Mälardalens nya campus i Eskilstuna som 

ännu inte är uppbyggt, men som kommer att bli ett aktivitetsbaserat flexkontor för 

lärare och forskare på högskolan. Tidigare forskning visar att aktivitetsbaserade 

flexkontor inte används som det är tänkt många gånger och det innebär att interaktionen 

mellan medarbetare och den fysiska miljön i de fallen inte fungerar.  

 

Syftet har varit att undersöka vad personifiering av sin arbetsplats innebär och vilka 

behov lärare inom akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens 

högskola har av en egen arbetsplats. Detta för att kunna undvika att ovanstående 

problem ska uppstå på nya campus i Eskilstuna.  

 

Det empiriska materialet har till en början utgjorts av intervjuer för att få en helhetsbild 

över hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen fungerar i praktiken, samt hur den har 

fungerat på andra organisationer, för att sedan fastställa och kartlägga funktioner och 

zonindelningen på nya campus i Eskilstuna. Undersökningen har genom 

litteraturstudier även tagit fram en metod som undersöker målgruppens bakomliggande 

behov av att personifiera. Med hjälp av dessa metoder, tidigare forskning och 

designteori som utgår ifrån människors kognitiva behov presenteras ett 

gestaltningsförslag till en flexibel och personifierad designlösning.    

Nyckelord 

Aktivitetsbaserat, flexkontor, zoner, personifiering, interaktion, fysisk miljö, 

välmående 
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Begreppsdefinition 

ABW flexkontor  
Förkortningen ABW står för Activity Based Workplaces. Kontoret delas vanligtvis in 

i zoner där arbetaren väljer zon utefter arbetsuppgift. Flexkontor är ett begrepp som 

betyder att personalen inte har egna arbetsplatser utan placerar sig där det finns en 

ledig plats.  

Cellkontor 
Ett enskilt arbetsrum eller ett större cellkontor som delas av 2–3 personer. 

Personifiering 
I rapporten syftas begreppet främst till att personifiera den fysiska miljön med 

artefakter för att ge uttryck för personlighet och individualism.  

Zon  
I rapporten syftar begreppet till en avdelning på ett kontor. 
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1 Inledning 

En stor del av befolkningen befinner sig på sin arbetsplats större delen av dagen, mellan 

50–80% arbetar på kontor i västvärlden idag (Danielsson Bodin, 2014, s. 92). En 

inomhusmiljö som ska utformas efter flera olika användare och tillgodose 

grundläggande mänskliga behov och samtidigt stödja arbetets aktivitet för att fungera 

optimalt. Arbetsmiljöverket (2017) lyfter att problem med det sociala samspelet är en 

av två bidragande orsaker till arbetsrelaterad stress. Sjukdomar som stress och psykiska 

besvär har även blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Idag inför allt fler företag aktivitetsbaserade flexkontor till 

förmån för ökade sociala samarbeten, kreativitet, effektivitet och ekonomi. Detta 

innebär flexibla opersonliga arbetsplatser, zoner för olika aktiviteter och fler 

gemensamma utrymmen (Danielsson Bodin, 2014). Även Mälardalens högskola 

bygger vid tidpunkten för den här undersökningen ett nytt campus i Eskilstuna. Det 

innebär en stor omställning för både personal och forskare, eftersom personalen går 

från cellkontor till ett aktivitetsbaserat flexkontor.  

 

Genom alla tider så har medarbetare dekorerat sina kontor med olika saker som växter, 

fotografier på familjen eller teckningar från barnen i syfte att skapa en hemtrevlig och 

ombonad miljö (Wells and Thelen, 2002; Wells et al., 2007 refererad i Morrison & 

Macky, 2017, s. 105). Att personifiera den fysiska miljön kan ses som ett slags beteende 

som handlar om att skapa ett territorium, ett grundläggande behov som finns hos 

människan (Brown, 2009 refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105). En 

undersökning visade att 70% av kontorsarbetare personifierade sina egna arbetsplatser 

(Wells & Thelen, 2002). En annan studie visade att personifiering av sin arbetsplats är 

indirekt kopplat till både psykiskt och fysiskt välmående (Wells, 2000). Personifiering 

kan övergripande förklaras som ett slags försvar och reglage för att styra våra sociala 

interaktioner. Altman (1975 refererad i Wells, 2000, s. 240) beskriver att avsaknaden 

av möjligheten att styra sitt personliga utrymme kan leda till sjukdomar, stress och oro. 

Personifiering kan då fungera som ett skydd (Altman, 1975; Brown, 1987, refererad i 

Wells, 2000, s. 240).  

 

 “Allowing employees to personalize their workspaces also has benefits for companies: 

Companies that allow their employees to personalize their workspaces as they like have higher 

levels of employee morale and organizational and social climates as well as reduced turnover”. 

  (Wells, 2000) 
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1.1 Bakgrund 

Överlag är en av de största utmaningarna med övergången till ABW flexkontor att det 

inte används som det är tänkt (Hultberg, 2018). När det gäller den sociala miljön 

kommer även den att förändras vid en övergång till ABW flexkontor. I ett fall där 

flytten från en svensk högskola gick till ett ABW flexkontor så visade undersökningar 

(Hultberg, 2018) på markanta försämringar kring den psykosociala arbetsmiljön.  

Främst vad gällande gemenskap och involvering på arbetsplatsen men även trivsel. 

Något som påverkade produktiviteten till det sämre var brist på förvaring och att 

möjligheten till interaktion och samarbete med kollegor var bristfälliga. Det upplevdes 

även en brist av sociala koder och spelregler. Dessa aspekter påverkade produktiviteten 

mer än att medarbetare inte hade en egen plats (Hultberg, 2018). Studien visade även 

att de flesta medarbetarna sitter på samma platser varje dag, och att fler arbetar 

hemifrån. Att medarbetare arbetar hemifrån kan tyda på en strategi för att hantera den 

försämrade interaktionen mellan människan och miljön (Vischer, 2007; Tak 2011 

refererad i Hultberg, 2018. s. 5). Om utfallet beror på brister i förändringsarbetet eller 

i den slutliga utformningen behöver utvärderas i varje enskilt fall.  

 

Forskning (Baldry, 1997; Hall, 1968; Vischer, 2005 refererad i Knight & Haslam, 

2010, s. 159) visar att uppmuntran till medarbetare att dekorera sitt utrymme leder till 

en känsla av varaktighet och personlig kontroll över sin miljö samt att det är en viktig 

del i relationen mellan den fysiska miljön och de anställda att få möjligheten att ge 

uttryck för sin individualitet och personlighet. Andra forskare (Gill, 1984; Hess, 1993 

refererad i Wells, 2000, s. 240) menar även att personifiering på arbetsplatsen kan 

förhöja vår förmåga att anpassa oss till nya arbetsmiljöer och skapa en starkare 

anknytning till arbetsplatsen (Goodrich, 1986 refererad i Wells, 2000, s. 240). Om 

informationsdesign och rumslig gestaltning kan öka möjligheterna för medarbetare att 

interagera med den flexibla miljön och samtidigt tillgodose mänskliga behov, som att 

ge uttryck för sin personlighet, finns det till synes inget att förlora på sådana satsningar.  

 

 

Finally, one can ask oneself what architecture as a field would gain by approaching the fields of 

research that investigates the impact of the environment that they design. The obvious answer is 

that the field of architecture would gain important knowledge about what architectural design 

does to individuals and organizations; knowledge that can improve architectural design in order 

to fulfill the need of its users better. 

  (Danielsson Bodin, 2010) 
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1.2 Problembeskrivning 

Eftersom nya campus inte är uppbyggt ännu finns inget praktiskt problem kopplat till 

platsen. Däremot visar forskning och sammanställningar på en viss problematik kring 

hur ABW flexkontor fungerar på andra organisationer. Försämrade interaktioner med 

den fysiska miljön och kollegor, samt bristen på kontroll och sociala koder leder till att 

medarbetare drar sig undan och arbetar hemifrån i större utsträckning. Detta har 

föranlett studiens syfte att undersöka hur problematiken eventuellt kan bemötas på 

Mälardalens nya campus.  

Frågeställning 

 

1: Vad innebär personifiering av en individuell arbetsplats för målgruppen? 

 

2: Vilka rumsliga lösningar skapar förutsättningar för att personifiera sin arbetsplats 

på ett aktivitetsbaserat flexkontor för att stärka interaktionen mellan medarbetare och 

den fysiska miljön? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka behov målgruppen har av att personifiera sin arbetsplats, 

samt utprova en metod som identifierar olika individuella behov. Metoden kan senare 

vidareutvecklas och användas när ett ABW flexkontor ska formges. Resultatet av 

undersökningens metoder, teori och tidigare forskning avses att användas till att 

utforma ett designförslag på hur rumsliga lösningar kan stödja användarnas behov av 

personifiering i en flexibel arbetsmiljö.   

Målgrupp 

Primär målgrupp är personalen på akademin, innovation, design och teknik (IDT) på 

Mälardalens högskola. Sekundär målgrupp är övrig personal på Mälardalens 

högskola.  

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inom ramen för informationsdesign och rumslig gestaltning 

att studera problematiken kring ABW- miljöer och utifrån de givna förutsättningarna 

möjliggöra och implantera personifierade designlösningar till en flexibel kontorsmiljö. 

Områden inom miljöpsykologi, hälsa och ergonomi är ämnen som endast kommer att 

beröras och därmed inte studeras på ett djupare plan. Studien har heller inte undersökt 
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verksamheters ekonomiska konsekvenser av att införa ABW flexkontor. Genom att det 

redan finns en planerad designlösning blir min design därför ett komplement till den 

tänkta lösningen. Inom tidsramarna av studiens nio veckor kommer jag inte att kunna 

bejaka hela målgruppens individuella behov utan får istället dra slutsatser utifrån 

insamlad empiri, tidigare forskning och teori. Undersökningen kommer inte att 

fokusera på materialval, konstruktion, budget eller ergonomiska aspekter av 

utformningen.  
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2 Tidigare forskning och teori 

I det här kapitlet beskrivs den tidigare forskningen som legat till grund för 

undersökningen. Det är ett relativt nytt forskningsområde och långsiktiga effekter av 

ABW flexkontor har ännu inte undersökts i någon större utsträckning. I den första 

delen beskrivs forskningen kring det ABW flexkontoret, utifrån forskningsperspektivet 

inom miljöpsykologi, hälsa och ergonomi. Sedan följer en sammanfattning kring vad 

forskarna inom samma område och forskningsområdet inom arkitektur har kommit 

fram till att personifiering av sin arbetsplats har för betydelse för det sociala 

samspelet. Avslutningsvis en beskrivning av Don Normans teori Human centered 

design och hur den är relevant för undersökningen. Genom att både lyfta in en 

designteori och vetenskaplig forskning om arbetsplatsers utformning skapas en bred 

grund inför det senare designarbetet.  

2.1 Tidigare forskning kring ABW flexkontor 

En viktig aspekt när en verksamhet går från cellkontor till ABW flexkontor är att 

förändringsprocessen är väl genomförd och förankrad till verksamhetens behov och 

syfte. Upplevelsen av den fysiska miljön innefattar även att ledningen har 

kommunicerat och involverat personalen (Hultberg, 2018). Samtidigt som 

förändringsprocessen innefattar ett helt nytt arbetssätt och behöver implanteras hos 

medarbetarna i god tid (Toivanen, 2018). Bodin Danielsson menar att en av 

förutsättningarna för att ett flexkontor ska fungera är att inte dra ner på ytan i 

förhoppning om att minska omkostnader, det behövs utrymmen som ger olika stöd och 

funktioner till medarbetarna. Hon menar då att flexkontor kan generera i ett ökat antal 

välmående och tillfredsställd personal jämfört med andra öppna kontor, eftersom det 

ger en känsla av personlig kontroll (Danielsson Bodin, 2014, s. 104). Medarbetare kan 

istället välja zon utefter arbetsaktivitet och på så vis styra över sin dagliga arbetsplats. 

Hultbergs (2018) undersökning visar att den tidigare arbetsplatsen har en stor betydelse 

av hur det nya ABW flexkontoret upplevs. Det finns alltså skillnader på om du går från 

cellkontor eller ett öppet kontorslandskap till ett ABW flexkontor.    

 

Enligt en sammanställning av forskningsläget kring ABW har undersökningar från 

institutet för stressmedicin, visat att medarbetarna inte väljer plats utefter 

arbetsaktivitet men även att fler arbetar i större utsträckning hemifrån, i flera fall där 

en övergång till ABW har gjorts (Hultberg, 2018). Om medarbetare inte använder 

zonerna som det är tänkt blir skillnaden mot ett öppet kontorslandskap nästan obefintlig 

(Toivanen, Professor i sociologi, 2018). Ett öppet kontorslandskap är även den 

kontorsformen som genererar i flest sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Toivanen 
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(2015) beskriver att det beror på lägre inflytande från medarbetarna över arbetsplatsens 

funktioner i jämförelse med cellkontor. Toivanen tar även upp att 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter som utförs i ett öppet kontorslandskap utsätter 

medarbetarna för mer kognitiva belastningar så som stress och 

koncentrationssvårigheter (2015, s. 24).  
 

 

Att införa ABW flexkontor i syfte att öka sociala samarbeten kan verka 

kontraproduktivt eftersom undersökningar istället visar på en försämring av det sociala 

samspelet (Brennan et al., 2002 refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105).   

Det gäller framförallt försämringar kring samarbetsförmågan, distraktioner och brist på 

personliga utrymmen till skillnad mot cellkontor. Detta bidrog i sin tur till att 

medarbetare drog sig undan (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009; Hatch, 1990; refererad i  

McElroy & Morrow, 2010; refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105). 

Undersökningen visade även på att det finns ett behov av att ha kontroll över sin dagliga 

arbetsplats (2017, s. 105). 

 

Forskare inom arbetslivsforskning och kontorsutformning anser att framtidens 

kontorsmiljö kommer styras av bland annat den ökade globaliseringen som tillför en 

större demografisk spridning bland personalen (Toivanen, 2015, s. 46). Samtidigt 

som vi har en äldre generation arbetare med andra behov än yngre medarbetare som 

behöver attraheras av att stanna kvar (Danielsson Bodin, 2014, ss. 92-93). Det som är 

intressant är att de som tenderar att personifiera sina arbetsplatser mest är den äldre, 

gifta generationen, samt anställda som trivs och har tänkt stanna kvar i företaget 

(Wells & Thelen, 2002, s. 303). En annan studie som Umeå universitet (Nordin, 

Pettersson-Strömbäck et al. 2016 i Hultberg, 2018) har gjort visar på att de flesta är 

nöjda efter förändringen till ABW men att det är ett större missnöje hos äldre och de 

som har stressproblematik när Örnsköldsvik kommun gick från cellkontor till ABW. 

Ett aktivitetsbaserad flexkontor ställer högre krav på att interaktionen mellan 

människan och den fysiska miljön har ett väl fungerande samspel. Sammantaget från 

Hultbergs (2018) undersökning framkom det att organisationer som hade bäst 

upplevelse av övergången till ABW flexkontor, var där zonerna användes som det var 

tänkt och att zonerna var utformade efter verksamhetens behov.  

2.2 Forskning om personifiering av arbetsplatsen 

Redan tidiga undersökningar (Heerwagen, Heubach, Montgomery, & Weimer, 1995) 

visar på flera faktorer i arbetsmiljön som är negativt relaterade till stress. Det kom fram 

att brist på bland annat personlig kontroll över sin yta och sociala interaktioner leder 

till passivitet, minskad trivsel på arbetsplatsen och försämrad aktivitet. Till skillnad 

mot de positiva effekterna som baserades på möjligheterna av att kunna styra över sin 

arbetsmiljö, personifiera och ge uttryck för sin individualitet. Författarna påpekar dock 
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några viktiga faktorer som inte undersökts i den studien, men som de tror påverkar vårt 

välmående relaterat till den fysiska miljön. Aspekter som känslan av tillhörighet både 

till verksamheten och miljön men även behovet av att boa in sig, samt tillgång till tysta 

utrymmen som ger möjligheten till återhämtning (Heerwagen et.al. 1995).  

 

Hobson (2006, s. 33 refererad i Knight & Haslam, 2010, s. 167) hävdar däremot att 

effektiviteten ökar genom att införa Clean deskpolicy och standardlösningar som 

ledningen tagit fram och tydligt kommunicerat till sina medarbetare. Det skapar mindre 

distraktioner och ökar fokuseringen på arbetet (Thompson, 2000, refererad i Knight & 

Haslam, 2010, s. 167). Clean deskpolicy innebär att skrivborden ska vara rena från 

personliga tillhörigheter och att allt arbetsmaterial på skrivborden städas undan när 

dagen är slut. Medan Knight & Haslams (2010) undersökningar visar att i miljöer där 

medarbetare fick vara delaktiga och skapa sina egna arbetsmiljöer ökade 

produktiviteten med upp till 32%. Den miljö som var den minst produktiva 

arbetsplatsen var däremot det standardiserade kontoret där medarbetare inte fick 

modifiera eller förändra den fysiska miljön. Andra forskare menar även att det inte 

spelar någon roll hur många platser som finns tillgängliga utan att även organisationens 

regler som ”Clean desk” påverkar medarbetaren negativt (Bradley & Hood, 2003; 

Meijer et al., 2009 refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105). Genom att ta bort 

möjligheten att kunna personifiera miljön och differentiera oss från övriga medarbetare 

leder till missnöje, stresspåslag, och brist på kontroll (Elsbach, 2003 refererad i 

Morrison & Macky, 2017). Det är också något som påverkar medarbetarens lojalitet 

och motivation (Sheldon & Bettencourt, 2002 refererad i Morrison & Macky, 2017).  

 

Sammantaget från en annan undersökning visade även den att det vanligaste missnöjet 

kring ABW flexkontor kunde relateras till en förlust av personlig kontroll. Problemen 

var kopplade till brist på att hitta arbetsplatser, ingen möjlighet till personifiering av 

sin arbetsplats, svårigheter att hitta kollegor samt förlust av arbetstid genom att ständigt 

behöva installera om sig på nytt (Jungsoo, Candido, Thomas, & De Dear, 2016, s. 213). 

En flexibel arbetsmiljö som inte tillåter att medarbetare att dekorera sin fysiska miljö 

är att sätta sig emot ett grundläggande mänskligt behov. Vilket medför en större 

påfrestning för medarbetaren som då försöker hitta andra sätt att hantera förlusten av 

behovet (Hirst, 2011refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105). Forskare (Elsbach, 

2003, refererad i Morrison & Macky, 2017, s. 105) kom fram till att medarbetare 

hanterade förslusten av behovet genom olika beteenden som tog mycket energi från 

övriga medarbetare. Medarbetare började trots att det var emot reglerna, att modifiera 

den fysiska miljön, tog anspråk på gemensamma kontor, och dekorerade gemensamma 

utrymmen med personliga fotografier.    
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Bodin Danielsson (2014) beskriver även att framtidens arbetsmiljö kommer att behöva 

individanpassas i en högre grad. Hon lyfter aspekter som möjligheten till koncentration 

och återhämtning är minst lika viktiga som kreativitet och stimulans. Hon tar även upp 

ett behov av mer humanistiska miljöer som främjar trivseln på arbetsplatsen, som till 

exempel förhållandet mellan personer och personliga arbetsplatser kommer att vara av 

vikt i framtiden (2014, ss. 92-93). Trivsel och välmående är relaterat till graden av 

individens känsla av tillhörighet till verksamheten (Kreiner & Ashforth, 2004; van 

Dick, 2004, refererad i Knight & Haslam, 2010, s. 160). I och med att medarbetare 

känner sig delaktiga och kan identifiera sig med organisationen ökar även deras 

engagemang (Ashforth & Mael, 1989; Haslam, Postmes, & Ellemers, 2003; Tyler & 

Blader, 2000, refererad i Knight & Haslam, 2010, s. 159).  

2.3 Human centered design 

Om arbetsplatserna ska kunna individanpassas behöver fler mänskliga perspektiv tas 

med i beräkningen när utformningen av en arbetsmiljö sker. Normans (2013) teori 

Human centered design går ut på att designa utifrån människans kognitiva förmåga, 

och att kommunikationen mellan användare och produkt styr hela upplevelsen. Det 

betyder att bra design är när en produkts funktioner är synliga och om aktionerna går 

att förstå av användaren (2013, s. 3). Norman menar även att kognition och emotionella 

aspekter är beroende av varandra och att båda borde inkluderas när vi designar. Först 

då kan upplevelsen ge en känsla av kontroll och tillfredställelse hos användaren (2013, 

s. 10). Därför är Normans teori relevant för den här undersökningen. Normans teori 

utgår ifrån sex olika principer som han benämner som affordance, signifiers, 

constraints, mappings, feedback och conceptual model (2013, s. 10). I denna 

undersökning kommer endast två av ovanstående principer att presenteras, affordance 

och signifiers. Norman menar även att teorin fungerar att applicera på alla olika typer 

av interaktion mellan människa och design (2013, s. 8). Men att signifiers är den mest 

användbara principen inom design.   

Signifiers 
Synliga ledtrådar som kan vara både text eller grafiska illustrationer som 

kommunicerar om hur designen ska användas (2013, s. 19). Signifiers informerar även 

om var vi kan utföra aktionen (2013, s. 14).  

Affordance 
En av de viktigaste principerna är även att designen erbjuder affordance, det betyder 

att en produkt ska kunna kommunicera om vilka funktioner som är möjliga att utföra 

(2013, s. 11). 
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3 Metod 

Kapitlet beskriver vilka empiriska metoder som studien har använt sig av samt 

tillvägagångssättet och syftet. Empirin grundade sig i att söka en bredare förståelse 

för problematiken kring ABW miljöer. Intervjuer genomfördes därför utifrån tre olika 

perspektiv. Därefter utfördes en kartläggning av det nya kontorets olika funktioner och 

zoner. Avslutningsvis beskrivs en kombination av två metoder som användes i syfte att 

undersöka den primära målgruppens behov.  

3.1 Intervjuer  

Att genomföra semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ metod som ger en djupare 

inblick i projektet med nya campus i Eskilstuna. Intervjuer är att föredra när 

komplicerade frågor behöver förklaras närmare för att skapa förståelse (Denscombe, 

2016, s. 265). Intervjuerna gjordes med tre olika personer och hade tre olika syften.  

 

1. Susanna Toivanen, Professor i sociologi 

Syftet med intervjun var att ta reda på vad hon anser om det ABW flexkontorets 

utmaningar och möjligheter för en djupare inblick. Susanna Toivanen har skrivit en 

populärvetenskaplig sammanfattning Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara 

och friska kontor. 

 

2. Katarina Bruno, projektledare på Energimyndigheten 

Energimyndigheten har relativt nyligen flyttat till ett aktivitetsbaserat flexkontor. 

Syftet var att se hur det fungerar i praktiken hos en stor organisation. Men även för att 

undersöka hur medarbetarna upplevt den nya miljön.  

 

3. Anna Gulyas, projektansvarig för Nya campus Eskilstuna 

Syftet med intervjun var att fastställa de rumsliga förutsättningarna och få en insikt i 

hur arbetsplatsen är tänkt att fungera, samt vilka arbetszoner som kommer att finnas på 

platsen.  
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3.2 Kartläggning av rummets funktioner  

Syftet var att underlätta förståelsen av funktionerna på nya campus i Eskilstuna. 

Intervjun med Anna Gulyas och planritningarna från AIX arkitektur (se bilaga 3) låg 

till grund för att kartlägga platsens zoner och funktioner. Ching & Binggeli (2012, s. 

58) beskriver att förstå rummets funktion är lika viktigt som att förstå användarnas 

behov. Ching & Binggelis (2012, s. 59) mall används för att programmera ett rums 

primära aktiviteter. AIX arkitektur har redan utformat planritningar utifrån 

arbetsaktivitet, därav fokuserar den här metoden på att kartlägga vilka olika zoner som 

kommer att finnas, vart zonen kommer att vara placerad samt hur den är tänkt att 

fungera. Med tanke på omfattningen av den nya byggnaden med sex våningsplan och 

tidsramarna för den här undersökningen kommer endast ett våningsplan att visualiseras 

i en 3D-skalmodell.  

3.3 Frågeformulär i kombination med stil och formalanalys 

Syftet med metoden var att undersöka vilken betydelse en personlig arbetsplats har för 

målgruppen samt vilka olika fysiska attribut som anses viktiga att ha på sin arbetsplats. 

Undersökningen hos målgruppen utfördes i två steg.  

 

Första steget var ett mail som skickades ut tillsammans med ett frågeformulär till 

femtio personer (slumpmässigt valda) i akademin för innovation, design och teknik. 

Frågeformuläret bestod av två konkreta frågor som inte tog alltför lång tid att svara på, 

vilket även kan öka svarsfrekvensen från respondenterna (Denscombe, 2016, ss. 242-

246). Första frågan var om det är viktigt med en egen arbetsplats, samt att motivera 

varför det är viktigt. Den andra frågan var hur (om) målgruppen gjorde sin arbetsplats 

personlig. I mailet uppmanades även personalen att fotografera sitt kontor i dagsläget. 

Steg två skedde sedan genom att utföra en stil och formalanalys av fotografierna på de 

olika arbetsplatserna. Eriksson och Göthlund (2012, s. 35) beskriver att en stilanalys 

av bilder används främst inom konsthistoriska traditioner som en metod för att se ett 

eventuellt mönster i en grupp. Om det går att utläsa ett mönster från metoden skapas 

således ett bra underlag för det senare designarbetet.  

3.4 Etiska ställningstaganden 

Samtliga deltagare i intervjuer har informerats om syftet och skrivit på ett informerat 

samtycke innan deltagande. Detsamma vad gällande mailet som beskrev syftet och att 

samtycke gavs genom att svara på mailet (se bilaga 1). Undersökningen var anonym 

men däremot innehåller fotografierna personliga artefakter och kan därför inte 

garantera fullständig anonymitet. Därav kommer fotografierna av arbetsplatserna inte 

att visas i rapporten.  
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4 Resultat  

Följande kapitel beskriver hur resultatet från metoderna bearbetades samt vilka 

resultat som metoderna genererade. Intervjuerna, kartläggningen av rummets 

funktioner och målgruppens behov och funktionsanalys är sammanfattade och avslutas 

i varje fall med en kort slutsats.  

 

4.1 Intervjuer  

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas och genomgå en 

respondentvalidering. Detta för att försäkra att innehållet återges på ett korrekt vis och 

inget har misstolkats (Denscombe, 2016, s. 286). Intervjuerna har sedan sammanställts 

utifrån intervjuernas enskilda syften.  

 

4.1.1 Susanna Toivanen 

Toivanen är professor i sociologi och ansvarig för forskargruppen inom 

arbetslivsforskning på Mälardalens högskola. Det är en samverkansforskning och 

Toivanens forskningsområde handlar om arbetsliv och hälsa. Ett annat område som 

Toivanen arbetat med sedan 2010 är arbetsplatsutformning med fokus på 

kontorsarbetsplatser, arbetsmiljöfrågor och hälsa. Som hon även har skrivit en 

populärvetenskaplig sammanfattning om som heter Framtidens arbetsplatser, att 

utveckla hållbara och friska kontor (2015). Intervjun med Susanna Toivanen ägde rum 

på Mälardalens högskola i Västerås, tisdagen den 17 april 2018. 

 

ABW flexkontorets utmaningar  
Toivanen beskriver att den största utmaningen med det ABW flexkontoret är att 

verksamheten inte har den infrastruktur som krävs för den typen av kontorsutformning. 

Hon menar även att verksamheten inte inser vikten av att lära ut det nya arbetssättet 

innan förändringen, utan att verksamheten tar för givet att det kommer att lösa sig när 

förändringen väl är genomförd (Toivanen, 2018). Genom sin forskning har Toivanen 

sett att flexkontoret inte sällan används som ett kontorslandskap. Toivanen genomförde 

nyligen en fallstudie från Malmö högskola som har flyttat till ett ABW flexkontor, och 

vilka problem som uppstod där. Studien jämförde arbetsmiljön från mätningen innan 

flytten till mätningen efter flytten. Den visade att vissa aspekter i arbetsmiljön är 

oförändliga, andra aspekter försämras och inga aspekter förbättras. Försämringen 
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handlar om socialt stöd, humor, brist på gemensamma kafferaster och att medarbetare 

arbetar i större utsträckning hemifrån. Så om sammanhållningen ska vara kittet i en 

verksamhet så tror Toivanen däremot att det påverkar aspekter som försämrar hela 

verksamheten, sammanhållningen och kreativa krafter (Toivanen, 2018).  

 

Framtidens kontorsmiljö 
När Toivanen pratar om framtidens kontorsmiljö menar hon att kontorsutformningen 

beror helt på vilken verksamhet som bedrivs. Kraven på planeten bidrar till att 

nybyggnationer behöver minskas och att de byggnader som redan finns behöver 

anpassas efter dagens arbetskraft. Toivanen lyfter även andra aspekter som att 

informations- och kommunikationsteknologin är viktig och diskuteras inom 

forskningen. Gränserna mellan privatliv och arbetsliv planas ut genom digitaliseringen 

och kommer även att påverka arbetsplatsernas utformning i framtiden. Men det finns 

också motrörelser till digitaliseringen eftersom den psykiska ohälsan har ökat, hon 

menar att beroende på hur verksamheten organiserar arbetet med hjälp av 

digitaliseringen bidrar till den ekvationen. Det finns ett helt forskningsfält som bedriver 

forskning kring gränslöst arbete. Motrörelsen vill reglera digitaliseringen via 

lagstiftning för att den inte ska skada vår hjärna. Toivanen tar upp att det är en 

spännande och relevant forskning för framtiden. Hon menar även att ABW 

kontorsmiljöer är väldigt gränslösa arbetsplatser (Toivanen, 2018). 

 

En egen arbetsplats 

Diskussionen fortsätter kring betydelsen av en egen arbetsplats. Toivanens uppfattning 

är att det minskar stress eftersom det reducerar planeringen av att hitta en ny arbetsplats 

varje dag. Det skapas en planering som distraherar medarbetare kognitivt och skapar 

långa ställtider. Ledare eller chefer kan däremot uppleva flexkontoret som positivt 

eftersom det möjliggör för att kunna cirkulera kring sina medarbetare. Medan en annan 

arbetsform som kräver en hög koncentration inte är optimalt att placera i ett flexkontor. 

Hon påpekar även att ABW är papperslöst och inte är att föredra när arbetet kräver 

böcker och olika papper (Toivanen, 2018). Toivanen menar att mycket fokus ligger på 

att produktivitet ska gynna verksamheten och ligger inbäddat i en ABW arbetsmodell, 

genom att dra ner på kvadratmetern och samtidigt göra medarbetaren till en 

självledande varelse. Men forskningen har inte kunnat bevisa att så är fallet, däremot 

kan forskningen bevisa att det går att dra ner på kvadratmetern (Toivanen, 2018).  
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Personifiering av sin arbetsplats 
Enligt Toivanen handlar personifiering om hur mycket beslut medarbetaren kan ta över 

sin egen arbetssituation. Att det är viktigt och påverkar hur vi trivs på arbetsplatsen. 

Det är starkt kopplat till människors hälsa. Men om det i själva verket handlar om att 

smycka sin arbetsplats eller om möjligheten att bestämma själv har inte forskningen 

riktigt kunna påvisa (Toivanen, 2018). I en aktivitetsbaserad arbetsmiljö blir det svårt 

att personifiera eftersom arbetsplatserna är flexibla och arbetssättet går ut på att 

cirkulera. Samtidigt säger Toivanen att vi vet att människan har behov av att boa in sig, 

sätta upp fotografier på familj och barn, eller kanske en växt. Hur de behoven ska 

tillfredsställas i en aktivitetsbaserad miljö, det är utmaningen (Toivanen, 2018). Hon 

ställer frågan om det verkligen är en funktionell miljö som medarbetare tycker om, eller 

om det bara är kulisser. Toivanen betonar även om psykologins aspekter tagits med i 

beräkningen när olika arbetsmiljöer utformas i ett ABW flexkontor. Det kostar väldigt 

mycket att införa och Toivanen undrar om det är väl investerade pengar. Hon menar 

att det skulle vara positivt om individerna fick mer utrymme att bestämma själva över 

hur deras arbetsplats skulle se ut (Toivanen, 2018). Avslutningsvis säger Toivanen att 

den här undersökningen är intressant och har fångat ett mycket angeläget område.  

 

Slutsats 

Toivanen bekräftar problematiken inom forskningen kring det ABW arbetssättet och 

att det i många fall används som ett öppet kontorslandskap. Hon påvisar även att vi har 

ett mänskligt behov av att personifiera vår fysiska miljö, att det handlar om att ha 

kontroll över sin arbetssituation och att det är sammankopplat med trivseln på 

arbetsplatsen. Hon menar även att verksamheter som har böcker och mycket 

pappersarbete inte är optimala för den ABW arbetsmodellen.  
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4.1.2 Katarina Bruno 

Katarina Bruno arbetar som projektledare på Energimyndigheten, vi träffades 

torsdagen den 12 april 2018 på Energimyndigheten för att diskutera hur det ABW 

flexkontoret fungerar i praktiken hos en stor organisation. Bruno har lett projektet med 

aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö hos energimyndigheten.  

 

Inför förändringen till den ABW arbetsmetoden 
Innan verksamheten gick över till den nya arbetsmetoden beskriver Bruno att de har en 

skyldighet som arbetsgivare att göra en riskbedömning och handlingsplan inför en 

större förändring. Redan vid första mötet med styrgruppen utfördes en riskanalys på 

orosmoment som följdes upp nästan var tredje vecka. Hon menar att det var en 

framgångsfaktor att ha den medvetenheten, eftersom de redan innan kunde parera och 

diskutera. Det fanns en generell oro inför förändringen och ett antal orosmoment när 

det gäller aktivitetsbaserat. Det upplevdes även inom organisationen menar Bruno 

(2018). Det anordnades studiebesök inför flytten till andra organisationer men även 

seminarier för att låta medarbetarna ställa frågor om den nya arbetsmetoden.  

 

Uppföljningsarbetet 
Uppföljning med förbättringsarbetet efter inflyttningen ingår redan i deras 

verksamhetsstrategi och struktur. Ett av budskapen inför flytten var att det inte kommer 

vara perfekt utan att det kommer behöva anpassas efter hand (Bruno, 2018). Det finns 

därför en förbättringscoach från varje enhet som diskuterar veckans fråga från 

medarbetarna. Utifrån dessa kanaler konstaterades att projektytorna behöver aktiveras 

och möjligheten att kunna sitta mer samarbetsmässigt på öppna ytor. Det finns även ett 

upplevt problem kring mellanzonen som uppfattas som svår att läsa av gällande 

ljudnivån och sociala gränser. Utvecklingsgruppen analyserar därefter varför 

mötesrum och projektytor inte används och hur det ska åtgärdas. Det är ett omfattande 

arbete eftersom det tar tid att hitta kärnan till problemet menar Bruno. Ganska kortfattat 

menar Bruno att vi är varandras arbetsmiljö, vi har rättigheter men också skyldigheter. 

Innan flytten arbetade myndigheten med att ta fram gemensamma spelregler, det visade 

sig att respekt och respektfullhet skulle prägla den nya arbetsplatsen. Bruno menar att 

det är som det är i livet, vi värderar de sociala koderna på olika sätt beroende på vad 

man har med sig (Bruno, 2018). Nu när förändringen är gjord behöver vi också hitta 

ett sätt för att komma överens ihop. Hon menar att det är ganska svårt att hitta ett sätt 

för 400 personer att komma överens, och därför finns dessa kanaler (Bruno, 2018).  
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Upplevd problematik 
Ett externt företag kommer att utföra en anonym medarbetarundersökning under våren 

berättar Bruno och menar att den brukar ha en väldigt hög svarsfrekvens. Den ligger 

till grund för att avläsa både kortsiktiga och långsiktiga effekter med normmätning från 

den tidigare arbetsmiljön. Men Bruno upplever tendenser till en positiv inställning och 

hör inte så mycket klagomål (Bruno, 2018). Jag frågar om det finns några mätningar 

på hur medarbetare placerar sig, Bruno beskriver att två manuella utprovningar kunde 

utläsa hur mycket medarbetarna är på plats och hur de placerar sig i stora drag. Det 

visade sig att det förekommer vissa tendenser på att personer sitter mycket på samma 

ställen, Bruno menar att det kanske rör sig om 5–10%. Men genom att de personliga 

skåpen placerades ut slumpmässigt och inte efter enhet motverkar det hemvister. 

Dessutom finns ett behov av att samarbeta och sitta tillsammans, både inom sin egen 

enhet men även mellan enheter. En del av det aktivitetsbaserade sättet är att möjliggöra 

detta. Innan fanns ingen möjlighet till att samarbeta på samma sätt (Bruno, 2018).  

 

Personifiering på arbetsplatsen 
När jag frågar om Brunos upplevelse av personifiering på arbetsplatsen har hon sett att 

några dekorerat sina strandväskor med band och klistermärken (se figur 1 och 2). 

Strandväskorna används på arbetsplatsen för att transportera sitt arbetsmaterial mellan 

skåp och arbetsyta. Där kanske behovet av personifiering kommer in, de finns även i 

olika färger menar Bruno. Hon använder själv inte strandväskan eftersom hon pendlar. 

Däremot menar Bruno att hon personifierar sig med sin röda läderportfölj (Bruno, 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Personifierad strandbag 

Foto: Jennie Frisk 

Figur 2. Personifierad strandbag 

Foto: Jennie Frisk 
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Slutsats 
Det finns ett behov att samarbeta mellan enheter. Däremot finns en otydlighet kring 

zonernas funktioner och sociala spelregel. Det finns även tendenser på att medarbetare 

använder samma arbetsplatser varje dag. Medarbetarnas perspektiv är inte 

dokumenterat ännu. Personifiering sker genom att några dekorerar sin strandbag.  

 

4.1.3 Metodkritik 

Medarbetarundersökningen är inte gjord vid tidpunkten för intervjun med Katarina 

Bruno. Det innebär att intervjun endast beskriver Brunos personliga upplevelse och 

skildrar egentligen inte medarbetarnas upplevelser. Bruno har även drivit processen 

med ABW på energimyndigheten. Således kan det även tänkas att Brunos personliga 

upplevelse har påverkats av hennes yrkesroll och position. I intervjun med Toivanen 

diskuterades forskningsresultat kring den ABW kontorsmodellen samt hennes 

subjektiva tolkning av personifiering som grundade sig i hennes tidigare forskning 

och erfarenheter. Toivanens yrkesroll skulle kunna påverkat intervjuns utfall. 

Däremot är hon positionerad på Mälardalens högskola i Västerås och kommer inte att 

beröras av nya campus i Eskilstuna.  
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 4.2 Kartläggning av funktioner 

Intervjun med Anna Gulyas skedde måndagen den 9 april 2018 på Mälardalens 

högskola i Västerås. Anna Gulyas är projektchef för nya campus Eskilstuna, och är 

kontakten mellan akademierna på Mälardalens högskola och bygget. Vi träffades för 

att tillsammans med planritningarna från AIX arkitektur (se bilaga 3) kartlägga 

funktionerna för nya campus i Eskilstuna.  

 

 

Övergripande om nya campus 
Anna beskriver att det är tre sammanlänkade byggnader som totalt kommer att vara på 

sex våningar. Vi går igenom alla sex planritningarna var för sig, Anna berättar om hur 

rummen är disponerade och vilka funktioner som kommer att finnas på varje 

våningsplan. Studenterna har lärosalar, bibliotek och studieplatser på plan ett till fyra. 

Arbetsplatser för personalen kommer att finnas från plan fyra till plan sex. Ingen av 

lärarna kommer att ha en egen plats. Många vill däremot ha en egen arbetsplats och har 

uttryckt sin oro inför förändringen. Anna menar att de har höga krav på sig att se till 

alla kan arbeta på ett bra sätt och må bra både fysiskt och psykiskt, och om det finns 

särskilda behov måste arbetsgivaren se till att tillgodose dem. Det kommer vara fler 

arbetsplatser än anställda för att alla ska hitta en arbetsplats som passar. Hon menar att 

många är oroliga för att inte få en plats baserat på vad andra har sagt om 

aktivitetsbaserade kontor. Men beräkningarna i nuläget visar att 40% av personalen 

finns på plats i högskolan varje dag, så Anna säger att det kommer finnas en plats för 

alla. Eftersom det ändå finns en oro utformades plan sex med många fokusrum. I 

rummen kan både en eller två personer arbeta och eventuellt boka under en längre tid. 

Det blir ett lugnare våningsplan för forskare som har behov av en enskild plats en längre 

tid. Det kommer även finnas bättre stolar, bord och skärmar så att det passar alla 

(Gulyas, 2018). Ett större gemensamt lunchrum kommer finnas på våningsplan fem, 

samt ett extra tyst lunchrum. Tanken är att alla ska samlas, därför har inga 

Figur 3. Vision för nya campus Eskilstuna 

Fotomontage: mdh.se  
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mikrovågsugnar placerats på de övriga planen (Gulyas, 2018). Det kommer även att 

finnas ljusgårdar och mycket glaspartier för att få in dagsljus.  

Våningsplan fyra 
Denna undersökning fokuserar på den nya arbetsplatsen för målgruppen, i dagsläget är 

inget bestämt om vart målgruppen kommer att bli placerade. Däremot har 

våningsplanen fyra och fem liknande funktioner och zoner. För att avgränsa till ett 

våningsplan kommer jag därför rent hypotetiskt att utgå ifrån plan fyra och beskriva en 

kort sammanfattning över våningsplanet utifrån intervjun och planritningen. 

Våningsplanet kommer att ha både studentplatser och arbetsplatser för lärare, samt en 

mixad zon för möten mellan studenter och lärare. Vid utgångspunkten på våningsplan 

fyra kommer det finnas både kapprum och privata skåp. I nuläget diskuteras det om en 

väska eller verktygslåda ska finnas för att transportera sitt arbetsmaterial. Inget är 

bestämt ännu, eftersom skåpen kommer att få avgöra vad som lämpar sig bäst och 

verksamheten måste även få bestämma vad de behöver (Gulyas, 2018).  

 

  

Figur 4. Planritning AIX arkitektur 

Visualisering av områden: Jennie Frisk 

 



 26  
 
 
 

Zoner på våningsplan 4 
För att kartlägga zonerna över lärarnas arbetsyta, utgår vi nu från 3D-modellen och 

halva våningsplan fyra, eftersom den andra halvan är till för studenterna. Nedan (figur 

5) visas en översikt över platsen utifrån 3D-skalmodellen. Dom Tysta zonerna är 

avgränsade för ljud och har även en annan möblering samt stängda dörrar. Däremot är 

de semitysta zonerna lite mer öppna eftersom det finns flera ingångar. Där behöver det 

finnas gemensamma regler om vad som ska tillåtas. Zonerna kommer inte att skilja sig 

åt i färger på interiörer eller fast inredning. ”Men allt är Clean desk, när du lämnar för 

dagen plockar du ihop allt” (Gulyas, 2018). Det kommer även att finnas gemensamma 

zoner med kaffestationer och olika öppna möbleringar i anslutning till de olika zonerna.  

 

 

Figur 5. 3D-Skalmodell med markerade zoner 

Visualisering: Jennie Frisk 

 



 27  
 
 
 

Färgskala 
Väggarna och golven har bestämda kulörer. Väggarna kommer att gå i olika nyanser 

av vitt, träslaget ask och vinröda toner. I de tysta och semitysta zonerna blir det 

textilmattor och i korridoren blir det en gummimatta. Genomgående så är kulörerna 

inspirerade från tegel, som är karaktäristiskt för Eskilstuna. Inredningen kommer att 

vara mer neutral i vitt med svarta stolar. Avskärmningarna vid skrivborden kommer 

att gå i olika färger av rosa och röda nyanser. Kontrastfärgerna kommer att gå i blåa 

och turkosa toner med inspiration hämtad från det rivna badhuset. För att skapa 

värme och en välkomnande känsla kommer även ask att fungera som komplement 

(Gulyas, 2018).  

 

 

 

 

4.2.1 Metodkritik 

Det är problematiskt att bygga upp en hypotetisk 3D-modell, eftersom platsen kan 

uppfattas som vilseledande gentemot verkligheten. Det är även en plats som är under 

utveckling och mycket detaljer är inte färdigställda i nuläget. Således visualiseras inga 

detaljer så som kulör, inredning eller golvmattor i modellen. En hypotetisk vit 

skalmodell som kompletteras med text blir däremot ett effektivt sätt att förklara platsen. 

Enligt Holsanova (2010, s. 53) skapar den visuella bilden tillsammans med text en 

djupare förståelse.  

Figur 6. Fotomontage och visualisering i illustrator 

Foto och visualisering: Jennie Frisk 
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4.3 Behov och funktionsanalys 

Enligt Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind (2015, ss. 67-69) kan en analys och 

funktionsmetod inom design användas för att synliggöra vilka olika funktioner och 

behov som designen ska tillfredsställa hos målgruppen. Analysen av frågeformuläret 

och fotodokumentationen har därför gått ut på att strukturera och kategorisera 

respondenternas svar för att kunna avläsa gemensamma behov samt för att synliggöra 

bakomliggande behov. För att underlätta analysen av den insamlade empirin i denna 

undersökning, förtydligades svaren via stapeldiagram för att på så vis kunna jämföras 

mot varandra. Däremot är en analys och funktionsmetod inte fokuserad på den 

kvantitativa delen utan är endast till för att skapa en djupare förståelse för 

medarbetarnas behov (2015, s. 68). Först redogörs en kort sammanfattning av alla svar 

i löpande text. Därefter följer en stil och formalanalys utifrån de inskickade 

fotografierna. Avslutningsvis följer en diskussion och slutsats kring svaren från 

respondenterna i relation till stil och formanalysen.   

4.3.1 Resultatet av frågeformuläret 

Frågorna som skickades ut i mailet var: 

 

1. Är det viktigt för dig med en egen arbetsplats, motivera gärna varför? 

 

2. Hur gör du din arbetsplats personlig? (foton, kaffemugg, affisch, inget, 

ordningen på papper, etc.) 

 
 

Antalet respondenter var tolv personer från akademin inom innovation, design och 

teknik på Mälardalens högskola. 83% av respondenterna svarade att det var viktigt med 

en personlig arbetsplats. Många var mitt uppe i en arbetsprocess och hade behov av ett 

eget utrymme. Övriga svarade att de var flexibla och mindre beroende av en fast plats. 

Det som även framkom i svaren var att många upplevde att arbetet var effektivt 

eftersom deras arbetsmaterial fanns tillgängligt. Nästan alla har böcker som är 

personliga och behöver förvaring för det. Andra har ett behov av specialskärmar och 

speciell elektronik för att kunna utföra sitt arbete. En del hade många möten och samtal 

med studenter och behövde ha tillgång till en avskild plats. Utifrån Wikberg Nilsson, 

Ericson, & Törlinds (2015, s. 68) metod kan svaren från respondenterna omvandlas 

från funktioner som designen ska klara av till behovet bakom funktionen. Således 

kunde behoven sedan kategoriseras i två övergripande ämnen. Det landade i rumsliga 

behov och känslomässiga behov. Tydligast var att funktion och förvaring är ett stort 

behov kopplat till rummet. Känslomässiga behov visade sig genomgående vara känslan 
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av kontroll och trygghet. Således kan det tänkas att rumsliga behov är kopplade till de 

känslomässiga behoven. Analysen förtydligas med ett stapeldiagram nedan, antalet 

syftar till hur många i målgruppen som beskrev de olika behoven. Se figur 7 för 

rumsliga behov och figur 8 för känslomässiga behov. För samtliga svar se bilaga 2. 

 

 

 

 

Målgruppen svarade även på frågan om vilka artefakter som de personifierar sin 

arbetsplats med, svaren visas nedan via ett stapeldiagram.  
Resultat per försäljare för event

ARTEFAKTER ANTAL 

Foton 6

Skisser 3

Personlig prägel/ordning 5

Papper 3

Böcker 3

Elektronik 1

Verktyg 2

Tavlor 1

Kaffemugg 4

Askar 1

Personliga artefakter 2

Affischer 1

Scheman 2

Växter 1

Kontorsmaterial 1

Stående och liggande stapeldiagram gör det möjligt 
att jämföra värden i en enda kategori. Du kan till 
exempel jämföra antalet produkter som sålts av varje 
försäljare.

Foton

Skisser

Personlig prägel/ordning

Papper

Böcker

Elektronik

Verktyg

Tavlor

Kaffemugg

Askar

Personliga artefakter

Affischer

Scheman

Växter

Kontorsmaterial

0 2 3 5 6

Antal 

1

Figur 7. Visualisering av målgruppens rumsliga behov 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 8. Visualisering av målgruppens känslomässiga behov 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 9. Visualisering av målgruppens olika artefakter på arbetsplatsen 

Visualisering: Jennie Frisk 
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4.3.2 Stil och formalanalys av fotografier på arbetsplatsen 

Eriksson och Göthlund (2012, s. 33) beskriver formalanalys som ett första steg i en 

bildanalys, genom att definiera vad vi ser skapas en grund inför den senare stilanalysen. 

På samma sätt kunde formalanalysen användas för att definiera vilka objekt som 

målgruppen personifierar med. För att senare undersöka kontinuiteten hos målgruppen 

genom en stilanalys. Överlag så fanns det en hel del papper på arbetsplatserna. Pennor 

och anslagstavlor fanns på varje arbetsplats. Det var olika illustrationer, teckningar och 

almanackor som prydde anslagstavlorna. Många hade kontorsmaterial på skrivbordet 

som pennor, post-it och diverse objekt som stödjer arbetet. Böcker var även något som 

förekom mycket på fotografierna. Antalet respondenter som hade personliga små 

plastgubbar var nästan lika många som hade en personlig kaffemugg. Diagrammet 

nedan visar vilka olika artefakter som fanns på fotografierna.  

 

Nu följer stilanalysen för att avläsa eventuella mönster hos målgruppen. På det hela 

taget kunde arbetsplatserna upplevas som ostrukturerade för en utomstående. Det var 

mängder med olika böcker, papper och elektronik. Dessutom såg ingen av 

arbetsplatserna likadan ut som en annan. Arbetsplatserna informerade om hur många 

olika personer det faktiskt finns och hur olika de organiserar för att underlätta sitt 

arbete. Oavsett om det fanns personliga artefakter eller inte. Det fanns en ordning, en 

personlig struktur som blev tydlig på de olika bilderna.  

 

 

Figur 10. Visualisering av målgruppens olika artefakter på arbetsplatsen från fotodokumentationen 

Visualisering: Jennie Frisk 
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Diskussion 
En av de intressantaste aspekterna med metoden var att målgruppen skulle fotografera 

sin arbetsplats i befintligt tillstånd. Det skulle inte var städat eller tillrättalagt på något 

sätt. Eftersom tanken var att det skulle skildra verkligheten så mycket som möjligt. Det 

som var intressant var att svaren inte alltid stämde överens med fotografierna. Vissa 

menade att de inte alls personifierade sina kontor medan bilderna visade på en hel del 

personliga artefakter. Kan det vara ett så grundläggande beteende att vi inte ens 

reflekterar över att vi gör det? En respondent svarade att en egen arbetsplats inte var 

viktig men berättade samtidigt om sin problematik med att hitta en arbetsplats som 

fungerar i dagsläget. Personen arbetar både på högskolan i Eskilstuna och i Västerås. 

En annan respondent beskrev att det inte var ett problem att ta hem alla personliga 

artefakter som fanns på arbetsplatsen idag och att ABW inte var något bekymmer. Det 

som var intressant var att respondenten hade en hel del personliga artefakter som 

informerade om både humor och personlighet. Det framkom även en väldigt personlig 

historia kopplad till varje artefakt som gav en djupare kontext.  

Slutsats 
Genom metoden kan det konstateras att det finns ett behov av en rumslig funktion med 

förvaring av papper och böcker. Eftersom samtliga visade att papper är en stor del av 

deras arbete tillkommer även diverse kontorsmaterial som behöver förvaras i närheten 

av arbetsytan. Det är alltså ingen papperslös arbetsform som bedrivs på högskolan. 

Generellt så såg behoven olika ut vad gäller vilka artefakter som finns på arbetsplatsen 

men att en personlig struktur av sitt arbetsmaterial gav en känsla av kontroll och 

underlättade för arbetsuppgifterna. Responsen från målgruppen var även väldigt positiv 

överlag eftersom det ansågs vara ett högaktuellt ämne, vilket även tyder på att det finns 

ett behov av att ha en egen yta på sin nya arbetsplats.  

4.3.3 Metodkritik 

Vad som är personligt är högst individuellt och svårt att mäta via ett svar på mail. 

Dessutom är det ett komplicerat ämne som inte många reflekterar över och som då 

skulle behöva förklaras ytterligare. Däremot fanns en bestämd målgrupp i den här 

undersökningen, varpå deras åsikter kan ge ett bra underlag för utformningen av min 

design. Eftersom den kunde visa på gemensamma nämnare som målgruppen avser 

viktiga för personifieringen av arbetsmiljön. Det kan även tänkas att antalet 

respondenter var ett för lågt antal ur målgruppen för att kunna dra några generella 

slutsatser. Däremot så går undersökningen ut på att identifiera olika personliga behov 

som finns hos målgruppen vilket gör att varje enskilt svar är lika värdefullt.    
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4.4 Slutsatser av empiri och tidigare forskning  

Sammantaget från tidigare forskning visade att förlusten av kontroll över sin arbetsplats 

leder till försämrade interaktioner, både med den fysiska miljön och socialt kollegor 

emellan. Zonerna kommunicerar inte vilka funktioner som finns och används i flera 

fall inte som det var tänkt. Insamlad empiri bekräftade behovet på att zonerna behöver 

förtydligas för att underlätta användningen om medarbetare ska kunna interagera med 

miljön. Designen behöver alltså kommunicera om vart medarbetaren befinner sig, vilka 

funktioner som kan utföras och hur. Empirin visade även att förvaring och funktion 

leder till upplevd ökad kontroll och effektivitet enligt målgruppen. För att fortsätta 

designprocessen utvecklades ledorden som designen skulle tillfredsställa. 

 

  

Figur 11. Visualisering av ledorden som designprocessen utgår ifrån 

Visualisering: Jennie Frisk 

 



 33  
 
 
 

5 Designprocessen 

Det här kapitlet beskriver hur designprocessens olika faser har fortskridit under 

undersökningens gång. Det har varit en iterativ process där designen har utvecklats 

under tiden med insamlingen av empiri, tidigare forskning och teori. Således blir 

designen även vetenskapligt förankrad (Martin & Hanington, 2012, s. 76).  

 

5.1 Fas 1 

I den inledande fasen av designarbetet ligger den tidigare forskningen kring att 

personifiera sin arbetsplats till grund för idéerna. Första idéerna baserades på hur 

målgruppen snabbt och enkelt skulle kunna personifiera sin tillfälliga arbetsplats. 

Genom att utföra en tyst brainstorming och samtidigt skissa kring andra personliga 

uttryck som vi använder oss av, resulterade metoden i ett ord som fastnade, text. En 

skriven text är personlig, den ger igenkänning genom vilken stil den är skriven i och 

det är något som många använder som uttrycksmedel. För att utveckla text till något 

fysiskt i rummet, och som även är flexibelt och lätt att applicera, fortsatte skissandet 

kring hur text tar sitt uttryck i ett rum. Det landade i bokstavstavlor (som lätt går att 

ändra) och magneter. Tavlorna skulle kunna finnas på avskärmningarna vid 

skrivbordet. Medarbetare skulle då kunna lämna små meddelanden till varandra, 

rebusar eller annat.  

 

 

 

  

Figur 12. Visualisering av bokstavstavla  

Visualisering: Jennie Frisk 
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5.2 Fas 2 

I denna del av processen började resultatet från intervjuerna tillsammans med den 

tidigare forskningen förtydliga problemet med otydligheten och brister kring 

gemensamma spelregler vid olika zoner. Eftersom färgskalan på väggar och golv redan 

är bestämda, kan min design inte modifiera kulören på den fasta inredningen. Som 

Gulyas (2018) beskrev kommer zonerna heller inte att differentieras via olika kulörer. 

Vilket skapar en svårighet att separera zonerna, eftersom Bergström (2015, s. 259) 

menar att färg kan användas för att strukturera och organisera. Däremot kan 

symbolerna för zonen differentieras via olika kulörer för att skapa tydlighet. Human 

centered design som tidigare nämnts bygger på att det finns en tydlig kommunikation 

mellan människa och design. Norman (2013) menar att en bra design består av en god 

insikt inom både psykologin och teknologin. Om vi lyfter in human centered design i 

ett ABW sammanhang skulle det kunna tolkas som att zonerna inte kommunicerar 

affordance och det finns heller inga signifiers som visar oss hur medarbetare ska 

interagera med miljön. Då började idéerna formas kring hur zonerna skulle kunna 

skiljas åt genom att lyfta ut den digitaliserade modellen även till den fysiska miljön. 

Norman (2013, s. 14) beskriver att signifiers härstammar från läran om semiotik och 

symboler. När vi använder datorer så är vi beroende av signifiers för att kunna 

interagera med en skärm. Så genom att koppla zonernas funktion till funktioner som vi 

använder vid datorn, kan liknande signifiers från skärmen informera om det fysiska 

rummet. När vi sitter vid datorn lär vi oss olika kortkommandon för att effektivisera 

vårt arbete. Symbolerna i den här fasen föreställde därför olika kortkommandon för 

zonerna, där ljudnivån illustreras direkt på symbolen för zonen. Eftersom ett annat 

problem på energimyndigheten var otydlighet kring zonernas ljudnivåer (Bruno, 2018). 

Nedan visas de första skisserna på symbolerna, där semitysta zoner istället fick 

kortkommandot som betyder ”klistra in” och mötesrum fick ”gruppera” och ”save”. 

Genom att applicera en signifier i direkt anslutning till varje zon kan det bidra till att 

kommunicera vilken zon användaren befinner sig i och vilka sociala koder som gäller 

där.  

Figur 13. Första skissen på skyltar 
för olika zoner 

Visualisering: Jennie Frisk 
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Efter diskussioner med oberoende parter visade det sig att kortkommandon kunde 

upplevas som otydliga för att kommunicera ett rums funktion. Eftersom det är olika 

kortkommandon beroende på om det är Mac eller PC. Men att ljudsymbolen var 

tydlig och indikerade på en viss ljudnivå. Nu började arbetet med att hitta vilka 

datafunktioner som ansågs tydliga nog att förstå men som även kunde kopplas till 

zonernas funktioner. Samtidigt som slutsatsen från målgruppens behovs och 

funktionsanalys fick ligga som grund till början på gestaltningen av en egen arbetsyta 

som både kan vara flexibel och funktionell.  

 

5.3 Fas 3 

När Norman (2013) beskriver signifiers i en digital kontext, menar han att det är 

visuella ledtrådar som visar på funktioner. I en digital värld är navigeringssymbolen 

för vart du befinner dig på en karta en signifier. Således blir den symbolen för vilken 

zon du befinner dig i. Som komplettering skapades en symbol som även kommunicerar 

om vilken ljudnivå som gäller i just den zonen. För att särskilja och förtydliga ljudnivån 

för zonen, har ljudsymbolen placerats i en cirkel ovanpå navigeringspilen i en annan 

kulör. Bergström (2015, s. 288) menar att en bildkommunikation styrs av hur text och 

bild kompletterar varandra och är kongeniala. Han lyfter att i de fall där text och bild 

säger samma sak finns en harmoni som skapar en totalkommunikation. På samma sätt 

kan harmoni inom bildkommunikation användas i detta gestaltningsförslag. Symbolen 

vid zonen ska förtydliga rummets ljudnivå i syfte att stärka kommunikationen mellan 

medarbetare och arbetsyta. Om vi översätter bilden till rummet och texten till symbolen 

för zonen. Tillsammans skapar de en kontext som fungerar i harmoni med varandra och 

ger en effektiv visuell kommunikation.  

 

 

  

Figur 14. Zonsymbol  

Visualisering: Jennie Frisk 
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6 Designförslag 

I det här kapitlet presenteras först konceptet för zonindelningen som följs av 

gestaltningen av mitt förslag som möjliggör förvaring och personifiering av en egen 

arbetsyta.  

6.1 Konceptet för zonerna  

Utifrån den planerade zonindelningen på nya campus får zonerna nya benämningar och 

symboler som förtydligar zonens sociala koder angående ljudnivån. För att förenkla 

förståelsen för kortkommandot blir namnet på funktionen av kortkommandot en 

tydligare beskrivning av zonen. Yttersta färglagret utgår ifrån Mälardalens högskolas 

grafiska profil (Mälardalens högskola, 2011) medan den inre cirkeln inspirerats från 

kulören på avskärmningarna som kommer att vara på skrivborden. Även typsnittet ITC 

Avant Garde Pro är från högskolans grafiska profil.  

 

 

 

De tysta zonerna har avskilda platser och högre avskärmningar. Zonens främsta syfte 

är att ge möjlighet till att gå undan och arbeta mer ostört, vilket kan liknas med 

Figur 15. Symboler och namn för zoner 

Visualisering: Jennie Frisk 
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datafunktionen Escape. På de semitysta zonerna behöver gemensamma regler sättas, 

men vi utgår rent hypotetiskt från att en viss ljudnivå kommer vara tillåten. Rummets 

främsta användningsområde är ett öppet kontorslandskap med Clean deskpolicy, därav 

skapar namnet copy & cut en symbolik för rummets regler. På gemensamma zoner 

finns möjligheter till olika mötesplatser, en mer öppen yta för kafferast och en del har 

även avskiljare. I de ytorna skulle det kunna finnas möjlighet till transformering. Rent 

hypotetiskt skulle det vara tillåtet att ändra på möbleringar för att anpassa utrymmet 

efter olika användningsområden. Zonen fick namnet Transform, eftersom det är ett 

verktyg som du använder för att modifiera objekt i olika dataprogram. Sedan har vi 

grupprum och enskilda rum. Grupprummens namn talar för sig själv, här kommer en 

del även att vara bokningsbara. Inom informationsdesign använder vi oss ofta av 

funktionen Group för att sätta samman olika objekt till en grupp. Enskilda rum får 

däremot namnet Save eftersom det diskuteras om det ska vara tillåtet att boka rummen 

en längre tid. Sedan har vi kopieringsrum, trappor och hissar, se nedan.  

 

 

 

 

 

Figur 16. Symbolerna på dörrar och väggar 

Visualisering: Jennie Frisk 
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Symbolerna kan sättas på väggen intill övergången till en ny zon eller på dörrar. Genom 

att placera text och bild intill varandra minskar den kognitiva belastningen i ett 

multimodalt budskap (Holsanova, 2010, s. 94). I detta fall är rummet bilden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 17. Symbolen på väggen 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 18. Symbolen på dörrar 

Visualisering: Jennie Frisk 
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I zonen copy & cut skapade jag en yta på väggen för kreativitet. En stor yta som är 

inspirerad från Adobes program, som får heta Document. Men med mer taktila och 

fysiska element (än vad en skärm kan erbjuda) som tillgodoser medarbetares olika 

behov av att modifiera miljön. Namnet anspelar på ett tomt dokument, men även på att 

dokumentera. Här kan en grupp eller en individ skapa fritt efter överenskomna 

spelregler. Väggen är målad i magnetfärg och övermålad med kritfärg, vilket gör att 

den går att modifiera på flera sätt. Intill väggen finns en Tool palette med olika attribut 

som kan användas för att kreera på väggen. Det finns linjaler, magneter, symboler, 

pennor, emojis, och bokstäver. Syftet är att låta medarbetare forma sin fysiska 

arbetsmiljö och uppmuntra till kreativitet i en form av deltagande design. Hanington 

(2012, s. 128) beskriver Participatory design som en metod inom designprocessen som 

består av flera olika tillvägagångssätt, men att det går ut på att inkludera och ge 

utrymme för användarnas synpunkter på designen under hela processen. I fallet med 

nya campus i Eskilstuna finns det redan ett designkoncept, men på det här viset kan 

medarbetarna ändå tillåtas att påverka designen av deras fysiska arbetsmiljö. Genom 

att ytan är under ständig förändring och varje medarbetare tillåts att personifiera 

väggen, så skapas samtidigt en bestående workshop som kan bidra till det sociala 

samspelet.  

 

  

Figur 19. Den kreativa väggen, Document 

Visualisering: Jennie Frisk 
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6.2 Den flexibla vagnen Copy & Paste 

Enligt resultatet av den insamlade empirin från målgruppen behöver designen 

tillfredsställa behovet av förvaring och funktion. Samtidigt ska designens affordance 

möjliggöra flexibilitet och interaktion med den fysiska miljön. Idén om en flexibel vagn 

skapades således för att ge medarbetare en personlig förvaring av böcker, papper, 

verktyg, pennor, och kaffemugg. Copy & Paste ger även utrymme för personifiering 

eftersom att medarbetare kan dekorera vagnen med illustrationer, artefakter och 

fotografier.  

 

 

 

  

 

 

 

  

Figur 20. Vagnen framifrån 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 21. Vagnen bakifrån 

Visualisering: Jennie Frisk 
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Genom att vagnen har hjul som ben och handtag som signifiers, blir vagnens 

affordance rörlighet. Även på anslagstavlan övre kant finns även ett handtag som ger 

en affordance av att anslagstavlan går att fälla ner så att vagnen går att placera under 

ett skrivbord. Innehållet på anslagstavlan kommer inte att påverkas av att den fälls upp 

och ner, eftersom det finns ett tomt utrymme på båda sidorna inuti vagnen. Efter 

avslutat arbetspass ställs vagnen på en parkering vid utgångspunkten som finns på varje 

våningsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 22. Vagnen med nedfälld anslagstavla 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 23. Vagnen under skrivbordet 

Visualisering: Jennie Frisk 
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Möbleringen påverkar upplevelsen av ett rum, om möbler placeras längs med väggen 

leder det till minskad social interaktion (Sjövall & Gospic, 2017, s. 40). Genom vagnen 

kan rummen bli mer flexibla och skapa andra möbleringar som blir mer 

individanpassade. Lätta möbler som är flexibla anses även främja social interaktion 

(2017, s. 40). Det är även något som skulle öka möjligheterna för medarbetare att 

interagera mellan olika zoner. Både för att avskärma och arbeta individuellt samt 

genom att skapa andra möbleringar med Copy & Paste för att ytterligare möjliggöra 

för möten mellan kollegor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Vagnen har använts som avskärmning och skapat en gruppering 

Visualisering: Jennie Frisk 
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På vagnen Copy & Paste finns det plats för två stycken ihoprullade pappersmattor på 

en av vagnens sidor. Förvaringen för lösa papper har inspirerats ifrån pusselmattan. 

Målgruppen hade en stor mängd papper på skrivborden som låg utspridda under 

arbetets gång. Genom denna pappersmatta kan papperna sättas fast i flikar så att alla 

papper kan vara framme, men i en ordnad form. Den är även flexibel och kan lätt rullas 

ut på ett skrivbord för att senare snabbt och smidigt rullas ihop när dagen är slut och 

skrivbordet ska rensas. På den andra sidan av vagnen täcks sidan av perforerad corten, 

det är även ett material som är karaktäristiskt för Eskilstuna. Anledningen till att den 

är perforerad är för att möjliggöra förvaring av olika verktyg, hörlurar eller liknande på 

ett lätt och smidigt sätt. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 25. Pappersmattan utfälld 

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 27. Vagnens sida med 
plats för pappersmattan  

Visualisering: Jennie Frisk 

 

Figur 26. Vagnens sida med 
perforerad corten  

Visualisering: Jennie Frisk 
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6.3 Fördelar och nackdelar med gestaltningen 

Designförslaget erbjuder en kompromiss mellan medarbetare och den flexibla miljön, 

som både främjar verksamhetens och medarbetarens behov. Genom resultatet av den 

insamlade empirin såg målgruppens behov av förvaring olika ut, men vagnen kan 

tillgodose allas olika behov av förvaring (i en viss mängd). En vagn tar däremot upp 

mer utrymme i jämförelse mot ett delat skåp på höjden, eftersom förvaringen av 

vagnarna kräver dubbelt så mycket plats. En lösning skulle kunna vara att kapprummen 

tas bort till fördel för mer utrymme åt vagnarna. Om varje medarbetare istället fick ett 

helt avlångt skåp, kunde både vagnen förvaras nedtill och jackan hängas ovanför. 

Vagnen kan dock anses vara för dyr att köpa in till varje medarbetare. Angående 

tillgänglighet behöver vagnen vara smidig att köra runt på högskolan, storleken 

motsvarar därför inte hela förvaringsbehovet för målgruppen. Vagnen har anpassats 

efter skrivbordens placeringar och storlek för att kunna smälta in i miljön utan på 

bekostnad av golvyta.  I ett fortsatt designarbete skulle materialval och ergonomi vara 

nästa steg i utvecklingen av copy & paste.  

 

Det här en lösning som riktar sig till en konstnärlig och teknisk verksamhet och för 

andra mindre teknikorienterade verksamheter skulle zonernas namn kunna vara svåra 

att förstå. Att namnge zoner utefter funktioner som även kopplar till funktioner på 

datorn är dock ett globalt språk som många kan ta till sig, oavsett om funktionerna är 

något som medarbetaren använder i dagsläget så handlar det om att lära sig förstå fyra 

till fem funktioner för att kunna avläsa en zons användningsområde. Dessutom bidrar 

det till bättre interaktion med det digitaliserade arbetet eftersom det används även där. 

Hur en bild upplevs beror på betraktares mentala bild och den bygger på tidigare 

upplevelser, förväntningar och minne (Eriksson, 2009, s. 38). Det finns således en 

problematik i designförslaget kring zonindelningen. I det här fallet blir symbolerna 

bilden som ska styra medarbetarnas perception och underlätta förståelsen för de olika 

zonerna. Eriksson (2009, s. 38) menar att om bilden överensstämmer med betraktarens 

mentala bild skapas en förståelse. Men om bilden avviker från våra tidigare upplevelser 

kan det ge olika reaktioner, både nyfikenhet på sammanhanget men kan även resultera 

i en ignorans av bilden. Om medarbetare inte använder funktioner på datorn som 

namnen bygger på, kan symbolerna för zonerna därför bli svåra att förstå. I en fortsatt 

utveckling skulle symbolerna och namnen behöva diskuteras och utvecklas 

tillsammans med målgruppen. Hela syftet med en symbol är att den ska ge en direkt 

uppfattning kring betydelsen. Däremot så tror Toivanen (2018) att vi kommer att se 

mer av digitaliseringen inom arbetslivet framöver, vilket kan främja valet av att införa 

digitala symboler och funktioner till den fysiska miljön.  Färgerna på symbolerna skulle 

även behöva anpassas och tonas ner i en eventuell realisering när bygget av nya campus 

är klart. För att inte riskera ett rörigt intryck tillsammans med den övriga färgrika 

inredningen. 
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7 Diskussion 

Det här kapitlet inleds med en diskussion kring undersökningens slutsatser. Därefter 

följer en övergripande diskussion om den tidigare forskningen samt den insamlade 

empirin.  

7.1 Slutsatser 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad personifiering innebär för 

målgruppen. Men även att skapa rumsliga förutsättningar för att personifiera sin 

arbetsplats på ett aktivitetsbaserat flexkontor. Utifrån insamlad empiri visade resultatet 

att behovet ser olika ut hos olika personer. Personifiering handlar om en känsla av 

trygghet och kontroll. Hos en del yttrar sig behovet i att veta vart deras arbetsplats 

kommer att vara under dagen, andra vill ha sitt arbetsmaterial tillgängligt, och en del 

har behov av att omge sig med personliga artefakter. Utifrån den insamlade empirin, 

tidigare forskning och teorin human centered design skapades en designlösning som 

kan förvara både arbetsmaterial och personliga artefakter. Så istället för att motarbeta 

den flexibla arbetsplatsen blir den genom copy & paste ännu mer flexibel. Däremot så 

kan tryggheten och kontrollen öka hos medarbetaren, eftersom vagnen fungerar som 

en fast punkt trots sin flexibilitet. Oavsett vart medarbetaren placerar sig kan vagnen 

genom sin affordance skärma av, ge uttryck för personlighet och samtidigt förvara en 

mängd arbetsmaterial.  

 

Genom att både förtydliga zonerna genom signifiers och samtidigt skapa 

kontorslösningar som inbjuder till interaktion och flexibilitet genom sin affordance. 

skulle det i sin tur kunna stärka interaktionen mellan medarbetare och den fysiska 

miljön, men det behöver utvärderas i varje enskilt fall. I en fortsatt utveckling skulle 

både designen av copy & paste och zonernas signifiers behöva utprovas och utvärderas 

tillsammans med målgruppen. Informationsdesign och rumslig gestaltning skulle 

däremot i en förändringsprocess till ABW i framtiden kunna fungera som en länk 

mellan verksamheten och arkitekterna.  
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7.2 Övergripande diskussion 

Flexibilitet är som nämnt en förutsättning för aktivitetsbaserade kontor, att anpassa 

utrymmet utefter vilket arbete och behov som krävs. Rummet utformas efter arbetets 

behov och de som utformar arbetet är människor med mänskliga behov. Möjligtvis 

handlar personifiering inte om enskilda objekts betydelse utan i själva verket om 

möjligheten att tillåtas interagera med miljön. Att medarbetare känner sig delaktiga, 

individuella och betydelsefulla är sammankopplat med trivseln på arbetet. Att vi 

människor påverkas av vår fysiska miljö är allmänt känt sen länge. Däremot hur vi 

påverkas av det aktivitetsbaserade kontoret på längre sikt, är ännu inte utforskat i någon 

större utsträckning. Vi har olika individuella behov som behöver tillgodoses för att 

utföra vårt arbete, alla fungerar inte på samma sätt. Så hur vi utformar kontorsmiljöer 

utgår från arbetets aktivitet men påverkar oss som människor på helt andra plan. Vi blir 

allt mer flexibla överlag, den flexibla arbetsplatsen, den flexibla personalen som lever 

det flexibla livet. På vilket sätt yttrar sig behovet av trygghet och kontroll i en 

multiflexibel tillvaro?  

 

Något som även kan diskuteras är om det verkligen är personlig kontroll att arbeta på 

ett flexkontor. Är personlig kontroll att välja vart vi ska arbeta, eller är det att veta vart 

vi ska arbeta? Om vi tänker oss att personlig kontroll även kan ses som förlust av 

kontroll i en flexibel kontorsmiljö. Känslan av kontroll grundar sig i att vi kan styra 

över våra val och i det här fallet blir det valet av arbetsplats från en dag till en annan. 

Men det förutsätter även att vi hittar en plats som vi kan arbeta på och att den platsen 

finns tillgänglig. Således kan det tänkas att det upplevs mer som en förlust av kontroll 

snarare än ökad kontroll. Det skulle även kunna tolkas som att de individer som passar 

bäst in i en ABW flexibel arbetsmiljö är de som har extroverta och sociala 

personligheter. Däremot visade tidigare forskning på att de som dekorerar sin 

arbetsplats mest är de som inte har lika stort behov av integritet. Att det finns ett behov 

av att personifiera, det visar både tidigare forskning och min undersökning. Eventuella 

konsekvenser av att inte tillgodose det behovet får framtiden utvisa. Att endast införa 

aktivitetsbaserade kontor för att snåla på kvadratmetern och spara in pengar kan vara 

långsiktigt ohållbart. Varje arbetsplats bör tillgodose enskilda behov och utforma 

arbetsplatser som fungerar för olika personer att arbeta på. Med tanke på vad psykisk 

ohälsa genererar i omkostnader för både samhället, företaget och individen.  

 

”Det här är ändå mänskliga behov som vi har, att boa in oss och vad det är som får oss att må 

bra. Kan vi komma underfund med dom frågorna och få in dom i aktivitetsbaserade miljöer så 

är mycket vunnet” 

(Toivanen, 2018)  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag är att utvärdera långsiktiga effekter på arbetsplatser där ABW flexkontor 

implementerats. Ett annat förslag är att fortsätta utprova metoder som visar behovet 

bakom och varför vi personifierar vår miljö. Kan det behovet tillgodoses utan att 

modifiera den fysiska miljön? Trygghet, kontroll, tillhörighet och personliga uttryck 

kan gestaltas på flertalet sätt, i både fysiska miljöer men även med mer organisatoriska 

strategier. Ytterligare ett förslag är att fortsätta ta fram metoder som kan inkludera 

medarbetare i designlösningen för deras nya arbetsplats, för medarbetaren är grunden 

till att verksamheten ska fungera. Många olika mänskliga behov ska tillgodoses och 

utformningen kan inte endast utgå från verksamhetens ekonomiska behov. Eftersom 

verksamheten inte kommer att utföra arbetet i den fysiska miljön, utan medarbetaren.  

 

” We have to accept human behavior the way it is, not the way we would wish it to be” 

 

(Norman, 2013, s. 6) 
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8.4 Figurförteckning 

Samtliga figurer är visualiserade eller fotograferade av Jennie Frisk, om inget annat 

anges. 

Figur 2. Personifierad strandbag 

Figur 2. Personifierad strandbag 

Figur 3. Vision för nya campus Eskilstuna, Fotomontage. Mälardalens högskola. URL: 

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.59118!/Menu/general/column-

content/attachment/MDH_torget.pdf. [Hämtat 2018-05-23] 

Figur 4. Planritning från AIX arkitektur (se bilaga 3), visualisering i Illustrator 

Figur 5. Skalmodell med zoner, visualisering i SketchUp och Illustrator 

Figur 6. Fotomontage och visualisering i Illustrator 

Figur 7. Målgruppens rumsliga behov, visualisering i Numbers 

Figur 8. Målgruppens känslomässiga behov, visualisering i Numbers 

Figur 9. Målgruppens olika artefakter på arbetsplatsen, visualisering i Numbers 

Figur 10. Målgruppens olika artefakter på arbetsplatsen från fotodokumentation, 

visualisering i Numbers  

Figur 11. Ledorden som designprocessen utgår ifrån, visualisering i Illustrator 

Figur 12. Bokstavstavla, visualisering i Illustrator 

Figur 13. Första skissen på skyltar för olika zoner, visualisering i Illustrator 

Figur 14. Zonsymbol, visualiserad i Illustrator 

Figur 15. Symboler och namn, visualiserad i Illustrator 

http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.59118!/Menu/general/column-content/attachment/MDH_torget.pdf
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.59118!/Menu/general/column-content/attachment/MDH_torget.pdf
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Figur 16. Symbolerna på dörrar och väggar, visualiserad i SketchUp, Photoshop och 

Illustrator 

Figur 17. Symbolen på väggen, visualiserad i SketchUp, Photoshop och Illustrator 

Figur 18. Symbolen på dörrar, visualiserad i SketchUp, Photoshop och Illustrator 

Figur 19. Den kreativa väggen, Document, visualiserad i SketchUp, Photoshop och 

Illustrator 

Figur 20. Vagnen framifrån, visualiserad i SketchUp, Photoshop och Illustrator 

Figur 21. Vagnen bakifrån, visualiserad i SketchUp, Photoshop och Illustrator 

Figur 22. Vagnen med nedfälld anslagstavla, visualiserad i SketchUp och Illustrator 

Figur 23. Vagnen under skrivbordet, visualiserad i SketchUp, Photoshop och 

Illustrator 

Figur 24. Vagnen har använts som avskärmning och skapat en gruppering, 

visualiserad i SketchUp, Photoshop och Illustrator 

Figur 24. Pappersmattan utfälld, visualiserad i Illustrator 

Figur 26. Vagnens sida med perforerad corten, visualiserad i SketchUp, Photoshop 

och Illustrator 

Figur 27. Vagnens sida med plats för pappersmattan, visualiserad i SketchUp och 

Illustrator 
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