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Sammanfattning 
 
Ska en vägg stå emellan dig och din kollega när ni ska arbeta i projekt? Eller att det inte finns 
rum som kan förenkla ditt arbete? Under våra tre år på utbildningen i rumslig gestaltning har 
vi lärt oss att syfte, målgruppsanpassning och behovsanalys är a och o. Vare sig det gäller att 
framställa en folder, en text, en illustration eller ett rum. Ofta skapas produkter och koncept 
utan större eftertanke om de fungerar eller inte. I vårt projekt har vi valt att se över området 
kontor. Det finns redan klara fakta på att kontoren inte uppfyller det som behövs för att 



 
 

rummet skall fungera från dessa utgångspunkter. Frågan är om de går att göra om. Och om vi 
i dag är beredda att göra om. Vårt arbete innehåller även en studie av hur människan i dag 
ställer sig till energi och hur pass medvetna vi är om den energin som förbrukas på företagen. 
Vi ville ta reda på om man på ett mer kreativt och lekfullt sätt kan få in energivisualisering i 
rummet och samtidigt skapa en mer lättförståelig bild över energi.  
 
Genom litteraturstudier, enkäter, workshops och fokusgrupp har vi fått fram information. Inte 
bara genom olika empiriska tillvägagångssätt, utan vi har även använt oss av människor med 
olika bakgrund, och olika kunskaper som informanter. Allt för att få en klarare bild och ett så 
bra slutresultat som möjligt. Resultatet blev för oss lite oväntat då vi insåg att det i första 
hand, både när de gäller kontor och energiförbrukning, handlar om att skapa en medvetenhet 
hos människor. Vi var inställda på att det skulle resultera i ett kontor för kreativa människor 
och även få fram produkter som sänker energiförbrukningen. Vi valde att ha kvar det kontor 
vi skapat för att kunna visa hur ett kreativt kontor kan utformas och vi tog fram två koncept 
för kontor, som både informerar människor om förbrukningen men även ger ett kreativt 
mervärde.   
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Inledning 
Under de tre år vi studerat vid Mälardalens högskola har ett allt större intresse för kontor som 
rum vuxit fram hos oss. Vi ser kontoret både som en intressant miljö att arbeta med, men 
också något som behöver vidareutvecklas. Går det att skapa ett optimalt kontor format för 
människor med kreativa yrken och där projektarbete ofta ingår? Vi ville försöka förstå 
bristerna, såväl som fördelarna med dagens utformning och har därför undersökt om det är 
möjligt att utforma ett kontor som passar dessa ändamål så bra som möjligt. 
 
Det är lätt att skapa ett attraktivt rum med fina möbler och modefärger, för det behövs ingen 
längre utbildning bara en snabbkurs på ett par dagar. Men det vi har lärt oss är att applicera 
informationsdesign på de rum vi skapar. Utmaningen i detta är att designa rummet som 
informationsbärare så att du enkelt förstår vad rummet skall användas till, samtidigt som det 
kan utnyttjas till fullo. 

Bakgrund 
Varje dag kommer vi i kontakt med människor, med kreativa yrken och samarbeten som sker 
i projekt. För att kunna arbeta i projekt och med uppgifter som kräver mer än en enkel 
kontorsplats, tror vi att dagens utformning inte är till fördel för arbetet och ville därför 
undersöka hur man kan omforma kontoret till att få de bästa förutsättningarna. Under året som 
gått har vi haft kontakt med forskningsinstitutet Interactive Institutet, i fortsättningen förkortat 
II. II arbetar med teknologi och konst i samverkan, med inriktning på energiförbrukning. 
Detta tar vi upp mer specifikt i nästa avsnitt. Under vår praktik på II fick vi ett specifikt 
intresse för design, konst och teknologi i samverkan. 

Uppdragsgivare Interactive Institutet 
Under projektet kom vi delvis att samarbeta med II, ett samarbete där vi tog fram idéer till nya 
produkter som riktar sig mot företagsvärlden. På II:s hemsida står det så här om vad de arbetar 
med: 

”Interactive Institutet är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat 
genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika 
forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi 
genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat 
och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv 
film, ungdomskultur och lärande. Vi samlar kreativa och tvärvetenskapliga människor 
som inte bara förstår sig på konst och teknologi utan även vad som krävs för att föra ut 
nya idéer till en bredare publik. Våra forskare är rekryterade från universitet, näringsliv, 
offentlig sektor samt konst- och kulturorganisationer. Alla områden där det finns 
individer med rätt kompetens, vision, bakgrund och erfarenhet är av intresse för oss. Vi 
har forskningsstudior över hela Sverige och vi samarbetar både med lokala och globala 
aktörer. Våra forskare utvecklar innovativa idéer och prototyper - från 
konstinstallationer och nya typer av spel till verktyg för demokrati och hjälpmedel för 
funktionshindrade. Våra resultat påverkar alla delar av samhället; näringsliv, akademi, 
och allmänhet - och genom det människors dagliga liv. Interactive Institutet är en 
forskningsorganisation som har som mål att utföra och publicera forskning av högsta 
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kvalité. Samtidigt arbetar vi med innovationer och fokuserar på att utveckla koncept för 
nya digitala produkter, tjänster och verksamheter. Det främsta målet är att utveckla 
människor, öka deras färdigheter och visioner om framtiden och därigenom deras 
möjlighet att förverkliga dessa visioner till resultat som kommer samhället till nytta.” 
(www.tii.se)  

Vi ville att deras produkter skulle finnas som ett kreativt komplement i rummet. Vi ville i 
första hand göra människor medvetna om sin och företagets energiförbrukning, och satsade 
därför mer på medvetenhet om förbrukningen än på att få människor att sänka den. 

Eftersom II enbart hade arbetat med hemmiljöer fanns det inga färdiga koncept att arbeta med. 
Vi kom därför att vara med i upp starten av den processen. 

Uppdragsformulering 
Vi hade två uppdragsformuleringar i projektet, en för kontoret och en för II och 
energiförbrukningen: 

• Att se om det går att skapa ett rum för kreativa människor med kreativa yrken, där 
kontoret mer kan ses som ett hjälpmedel än ett hinder. 

 
• Att, med hjälp av Interactive Institutet, ta fram energikoncept som kan möjliggöra för 

människan att lättare förstå sin, och företagets, energiförbrukning. 

Syfte                
Syftet med vårt examensarbete är att försöka skapa en arbetsplats för människor med kreativa 
yrken, där informationsdesignen framhävs genom rummets utformning. Det ska vara lätt att 
arbeta i projekt, men även att utföra sina egna uppgifter. Vi vill även se om energiprodukter 
med fokus på bättre elförbrukning kan vävas in och finnas som ett komplement till rummet 
och även öka den enskilda individens medvetenhet. 

Problemformulering 
• Kan man med hjälp av informationsdesign stimulera samarbetsklimatet på ett kontor 

skapat för 15 – 20 personer inom kreativa yrken där det arbetas mycket i projekt? 
 

• Kan man genom god informationsdesign få ett samspel mellan energiprodukter och 
människan, för att få en bättre förståelse och medvetenhet om energiförbrukningen? 

Kreativitet 
Vad menar vi med kreativa yrken? På Nationalencyklopedins hemsida står det så här om 
kreativitet:  
 

Kreativitet  (bildning till lat. cre´o 'skapa', 'frambringa'), förmåga till nyskapande, till 
frigörelse från etablerade perspektiv. Flertalet studier inom området visar att kreativitet 
inte är synonym med intelligens i vanlig bemärkelse. Kreativitet förbinds vanligen med 
värdefulla produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan 
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emellertid också ge termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att 
uppleva sig själv och omvärlden. (www.ne.se) 

 
Vi kan ur texten utläsa att kreativ kan man vara ur många perspektiv och i många yrken. Vi 
har utgått från yrken som innehåller någon form av design med inriktning på rum, text eller 
illustration. Vi har valt dessa yrkesformer på grund av att de ligger nära vår och vi vet därför 
vilka verktyg som efterfrågas.   

Avgränsningar 
Tio veckor går ganska fort och därför kommer vi att fått begränsa oss mycket. Vi kommer 
enbart att göra rummet som en 3D-modell. Under dessa veckor kommer vi att samarbeta med 
II och ta fram produkter och koncept med hjälp av två intensiva workshops. Vi vänder oss till 
målgruppen kreativa yrken som innefattar grafiskt arbete, text, illustration samt rum, väl 
medvetna om att detta är en bred målgrupp och att det troligtvis skulle komma många olika 
åsikter och reaktioner på det rum vi designar. 

Vi kommer att testa vårt förslag på studenter i vårt utbildningsprogram via en fokusgrupp. De 
utgör en framtida målgrupp, som ska använda kontoret, och vi ser därför deras åsikt som 
viktig. Vi kommer heller inte att gå in på konstruktion, eftersom vi inte fått någon utbildning i 
detta och det skulle ta för mycket av vår tid att lära sig under detta projekt. Det kommer heller 
inte finnas tid för att gå in på specifika möbler eller priskostnad eftersom det inte har med 
arbetet i stort att göra. vår huvuduppgift ligger i att utforma ett kreativt kontor. 

Målgrupp 
Vi har två uppgifter i vårt examensarbete, dels att formge ett kontor med utgångspunkt 
kreativt arbete, dels skapa energikoncept som visualiserar energiförbrukningen på ett 
annorlunda men informativt sätt.  Målgruppen omfattar de anställda på kreativa kontor och 
även de som kommer att komma i kontakt med energikonceptet. Målgruppen består av 
människor som är i åldern 20 till 65, men den ligger närmare 20 – 30 och den innefattar både 
män och kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Teori 

Informationsdesign 
Fem betydelsefulla delar ryms inom informationsdesign; språk, konst, information, kognition 
och kommunikation. Med språk menar vi formspråk, hur rummets design talar till anställda 
och kunder. Konst, att skapa en attraktiv miljö där val av material och möbler är genomtänkta. 
Med Information avser vi både synlig och osynlig information. Med synlig menar vi texter 
och grafiskt. Med osynlig hur rummet är uppbyggt, att man förstår vart man ska gå eller vad 
olika rum används till. Kognition definieras som att besökare och anställda lätt kan ta in 
förståelse om rummet. Kommunikation kan vara både tvåvägs och envägs; envägs att rummet 
förmedlar till sändare, som i detta fall är anställda och besökare. Tvåvägskommunikation 
betyder att de som befinner sig i rummet enkelt kan kommunicera med varandra. Språk kan 
dels vara hur rummet ”pratar” mer om image och profil, dels hur de som arbetar pratar och 
använder sig av det verbala. 

 ”Information design can be hard to define, and often goes by other names. In my view information 
design may be described in the following way: In order to satisfy the information needs of the 
intended receivers information design comprises analysis, planning, presentation and understanding of 
a message – its content, language and form. Regardless of the selected medium, a wall designed 
information sett will satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subjected matter 
requirements.” (Pettersson, 2002:1)  

Vi instämmer med Pettersson att det handlar om att informationen ska nå fram och hur vi 
väljer att förmedla den på bästa sätt. Vårt medium blir kontoret vi skapar.  

Kommunikation 
Rita Mårtenson skriver: ”Ordet kommunikation kommer från latinets communis vilket 
betyder gemensam och communicare vilket betyder att göra tillsammans.” (Mårtenson, 
2004:12). Kommunikation förutsätter ett utbyte av information. I vissa fall går 
informationsflödet endast i en riktning, t ex masskommunikationen, som kännetecknas av att 
den är opersonlig och offentlig samt att många människor samtidigt nås av den. I andra fall 
går informationsflödet i båda riktningar, t ex i den personliga kommunikationen. 

Hur ska vi då applicera detta på ett rum? Vi menar att i ett rum bör det finnas en 
kommunikation som fungerar, men ska den vara en tvåvägs eller en envägskommunikation? 
Vi ser det som att rummet i sig behöver ha en envägs kommunikation, att den ska 
kommunicera rätt till medarbetare och kund. Det ska vara lätt att förstå vad rummet används 
till, såsom möten, undervisning, projektarbete m.m. Samtidigt skall människorna som vistas i 
rummet enkelt kunna ha tvåvägskommunikation och detta kan vi påverka genom att göra en 
miljö där det är enkelt att kommunicera med människor. Det ska alltså inte finnas allt för 
mycket stängda ytor som hindrar mötet mellan två personer.  

Rummets koppling till informationsdesign  
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Informationsdesign handlar inte bara om att informera korrekt med text och bild. Vi ville lyfta 
fram att rummet i sig också kan kommunicerar rätt genom hur vi utformar det. Vi ville 
undersöka om det går att skapa ett rum för 15 – 20 människor där rummet utformas genom 
informationsdesign för att ge bästa förutsättningar för samarbete. Vår mening är att design, för 
att vara fulländad, bör vara mer än bara attraktiv. Vi ser också att den bör innehålla en 
funktion och ett mervärde. ”Bra informationsdesign är den som inte syns” (Meldert, 2008, 
Muntlig källa)  
 
Detta gäller inte bara designade produkter utan även rum. För att ett rum skall vara bra 
designat skall också funktionerna med rummet fungera bra, vare sig det gäller att hitta rätt på 
ett sjukhus, förstå vart man skall ta vägen på en bank, eller hur du använder ditt kontor på 
bästa möjliga sätt för att uppnå ett bra resultat. I vårt projekt ser vi att mervärdet är en väl 
fungerande informationsdesign där projektarbeten men även enskilt arbete flyter på bra och 
får bästa möjliga spelrum. 

Interactive Institutets koppling till informationsdesign 
Vi ser att huvudsyftet med II:s produktion inte är produkterna i sig, utan snarare vad 
produkterna kan skapa för slags informationsdesign. Vi menar att människor idag har svårt att 
förstå hur mycket energi de egentligen använder. Det är lätt att ha teven på och dammsuga 
samtidigt, och det enda man egentligen ser är den räkning man får hemskickad. Vi tror istället 
att man skall visualisera informationsdesign för att få människan att förstå vad som drar ström 
och hur mycket. Alltså, första steget kanske inte är att dra ned på energiförbrukningen på 
företaget, utan snarare att göra så att människor lättare kan bli medvetna om vad som 
förbrukas och hur mycket. Vi har därför valt att i samarbete med II ta fram produkter och 
koncept, där en del av koncepten skall kunna genomföras i nutid, medan andra kan 
genomföras i en snar framtid, säg 3-5 år. Vi ser även att energianvändning är en viktig del i 
kontoret. Kan man skapa en förståelse för energi samtidigt som man skapar konst, ser vi det 
som en bra utgångspunkt i vårt rum. 
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Tidigare studier 

Kontorets utveckling  
Inom rum finns det idag mycket forskning. Då vi läste boken Rum för framgång fann vi redan 
på omslaget en mening som är värd att diskutera utifrån: ”Frågan är om det vi numera kallar 
kontor är ett missförstånd” (Nathorst - Böös, 2006). Böös skriver sedan: ”utformat efter 
industrisamhällets förutsägbarhet, där arbetskraften var en utbytbar kugge och organisationen 
ett system för kontroll. Ingen bra idé när omvärlden förändras. Kunden är i ständig rörelse och 
framgång beror på lyhördhet och nytänkande.” (2006) Det verkar uppenbarligen som om 
kontoren inte har hängt med den utveckling som skett inom produktionen. Att de statiska 
kontoren i en del arbeten faktiskt blir ett hinder. Böös tar upp många och viktiga villkor för ett 
rum för framgång, där allt inte bara handlar om vilken form rummet skall ha, utan även vad 
som bör ske i det.  

Forskning vi har tagit del av tar upp olika områden av vad som bör finnas med i en 
arbetsmiljö. "Idag är det vanligt att när företag flyttar till mindre lokaler för att spara pengar, 
passar många också på att byta från egna rum för alla medarbetare till kontorslandskap. Men 
att gå över till en sådan arbetsmiljö bara för att det blir billigare är inte någon bra 
utgångspunkt.” (Hjort, Jusektidningen, 2003). Ilona Bovin fortsätter: ”För den som jobbar 
med frågor som kräver sekretess eller med utredningsarbete där det är viktigt att få sitta ifred 
och klura är det oftast inte någon bra lösning att sitta i ett kontorslandskap.” Vi står bakom 
denna åsikt. Vi skapar ett rum för kreativt arbete, där sekretess och utredning inte är en stor 
del av arbetet, men självklart måste vi tänka på de aspekterna när vi skapar rummet. Jan Åke 
Granath, professor i arkitektur vid Chalmers, uttrycker saken: "Kontorslandskap passar inte 
alla. Öppna kontorslandskap kanske ger lägre hyreskostnader, men risken är att det leder till 
lägre effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Kontorslandskapet passar 
bättre för kreativa än för intellektuella arbeten." (Nyhetsbladet 2006:2). Vi håller med om att 
kontorslandskap passar bättre för kreativa uppgifter och arbeten, men vi ställer oss frågande 
till hans uppdelning i kreativa yrken och intellektuella yrken. Vad är det som säger att en mer 
kreativ människa inte skulle ha lika stort intellekt?  

”Det krävs mer inlevelse och nya idéer om kontorslandskapen ska bli bra” (Collberg, LUM, 
2005:3) Vi håller med Britta Collberg att dagens utformning inte är den slutliga lösningen. 
Den behöver anpassas till målgruppen och det arbete som skall ske i kontoret. Men vi tycker 
att det är viktigt att man lätt skall kunna ta del av vad de andra i gruppen arbetar med, samt att 
själv lätt kan dela med sig av sitt eget. Det skall inte kännas svårt att kommunicera med 
varandra eller att mötas, därför tycker vi att man ändå skall inspireras av den tanke som finns 
bakom kontorslandskap. Vidare i sin artikel Delaktig, men störd tar Collberg upp småfällor 
som Thomas Wikström påpekat och som vi måste ha förståelse och bättre kunskap om: "Trots 
att kontorslandskap funnits länge och en del forskning faktiskt gjorts, utnyttjas inte 
erfarenheter och kunskaper vid projektering. Arkitekterna vet ganska lite om effekten på 
individer och arbetsresultatet; ytliga trender styr.” (Wikström 2005:3). Forskningsledare 
Thomas Wikström fortsätter: ”De tysta rummen som man infört på flera företag löser inte 
problem. De är inte tillräckligt differentierade. Den oskrivna regeln är att man har mycket 
viktiga och seriösa saker för sig, för att dra sig undan dit." (2005:4)  
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Vidare tar både Birgitta Rydberg Mitchell och Tomas Wikström upp att det skall finnas en väl 
fungerande yta där avslappning är tillåten, men att få människan att tillåta sig ta en tupplur är 
lättare sagt än gjort. Det är viktigt att denna yta finns; människor är idag ”upp varvade” och 
behöver slappna av. (2005:5) Vi känner att detta är något som verkligen behövs slipas på för 
att få ett väl fungerande rum. ”Plötsligt blir det tydligt hur mycket jag jobbar; hur ofta jag 
ringer privata samtal eller unnar mig en liten tupplur på jobbet. Man blir sedd på ett nytt sätt.” 
(Hjort, 2003) Om man ser till storlek av rum, visar Christina Danielssons studier av 
kontorslandskap, att det är bättre med mindre landskap med 4 - 9 personer. Detta för att få en 
bättre ljudnivå, men även för att främja en bättre gruppdynamik. Hon tar även upp att stora 
och mellanstora landskap fungerar sämre. Detta för att människorna som jobbar där löper 
större risk att inte trivas på jobbet, såväl fysiskt som psykiskt. Oftast saknas det små 
samtalsrum. (Nyhetsbladet 2006:2) 

I en artikel från Vetenskapsrådet, Prat på jobbet ger sämre prestation, om ett experiment 
utfört av Terry Hartig och Staffan Hygge, slås det fast att koncentrationsförmågan är beroende 
av utsikt. Den ökar om ens utsikt är ett fönster, medan den blir sämre om den är en vägg. (VR, 
2005) Längre fram i artikeln, under delen kontorsutformningar, står det att läsa om de 
vanligaste kontorsformerna vi inspirerats av för att till slut kunna skapa vårt kontor. 

Kontorsutformningar 

Cellkontor 
Cellkontoret tar mer fasta på den enskilda individens behov. Den här utformningen har funnits 
som arbetsplats sedan 1800-talet. Läser man i examensarbetet på C-nivå, Krav på flexibla 
kontor står det: ”Principen för cellkontoret är att varje anställd skall förfoga över ett eget rum. 
Möten och andra aktiviteter sker på separata platser.” (Ljungberg, 1997:11) Fördelen med 
denna utformning är självklart att det blir lättare att arbeta ostört med sitt arbete, men till det 
ändamål vi skapar vårt kontor har det inte lika stor vikt. Det står vidare i detta examensarbete 
att ”Med ett cellkontor begränsas möjligheten att inhämta kunskap från kollegor, eftersom 
huvuddelen av arbetstiden tillbringas enskilt.” (1997:11) Så om arbetet sker i projektgrupp 
blir detta ett hinder och en störning i kommunikationen. Kanske skulle cellkontoret vara bättre 
om det fanns mer mötesplatser som var till för mötet? Men då är vi snart inne och travar på 
kombikontoret. Något som också blir ett problem är att det oftast inte går att ändra form i ett 
cellkontor; sitter väggarna fast går det inte att skapa andra konstellationer av rummet. Detta 
blir en kostnad som inte är värt det i långa loppet.  

Kontorslandskap 
Kontorslandskap föddes i Tyskland och de var då något helt nytt på marknaden. Huvudsyftet 
med dessa kontor var att de ansåg att det i ett vanligt cellkontor blev en försvåring av 
informationsflödet, och att det blev motarbetningar i organisationen. I dag är 
kontorslandskapen återigen på tapeten eftersom kommunikation och flexibilitet i dag är 
viktiga områden. (Nyhetsbladet, 2006:1) I boken Framtidens kontor - Kontorets framtid 
skriver bl a Wolfgang Schnelle att ”Ett kontor måste underlätta skriven och talad 
kommunikation”. Han skriver även om att talad information sakta men säkert kommer över gå 
till den mer talande mellan människor. Projekt och kreativitet i sampel handlar om 
kommunikation och då till största del muntlig. (Christiansson, C, Eiserman, M, 1998:21) 
Samtidigt kan man se på kontorslandskap som de beskrivs i Krav på flexibla kontor: ”Genom 
den öppna layouten skapas stora möjligheter vad det gäller anpassningsbarhet och ytorna i 
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kontorslokalerna kan på detta sätt användas mer effektivt. De problem som uppkommer är 
främst att genom de stora öppna ytorna kan olika medarbetare bli störda av varandra. Då 
framförallt när de arbetar med skilda uppgifter.”(1997) Som vi redan har skrivit försöker vi 
skapa ett rum för arbeten som utförs tillsammans. Men i ett kontorslandskap finns inte 
möjligheten att vara själv, som vi tycker ändå ska finnas med.   

Flexkontor  
”Flexkontoret som idé är en följd av den moderna informationsteknologin, en kontorsform 
som är oberoende av tid och rum”. (1998:36) Vi ser detta som en bra utgångspunkt för 
projektarbete, dels för att man ofta är ute på olika angelägenheter som rör projektet, dels för 
att man lätt kan ändra om för de utgångspunkter som krävs för ett vist projekt. Vidare står det 
att ” i flexkontoret möts man för att göra det gemensamma arbetet. Medarbetarna har inga 
egna arbetsplatser på kontoret, utan förflyttar sig till de arbetssituationer de behöver nyttja.” 
(1998:36) Detta håller vi inte med om fullt ut, eftersom det kan bidra med en osäkerhet och 
otrygghet. Människor vill oftast ha sin fasta plats för att känna sig säkra. ”Den eventuella 
tryggheten med en egen arbetsplats försvinner. Tryggheten är en av de viktigaste punkterna 
som förknippas med fixa arbetsplaster. ” (1997) 

Multiflexkontor 
Multiflexkontoret har tagit det ett steg längre där kontoret i stort sett ska fungera som en 
mötespunkt. Där handlar det mer om att tillsammans lösa de problem som uppstår på vägen, 
än att jobba med sitt eget. De förberedelser som krävs innan grupparbetet sköter man från sitt 
eget hem. Det är enligt oss en mycket negativ punkt, vi anser att hemmet ska vara en fristad 
där arbete inte ska förekomma. Läser man i Flexibla organisationslösningar står det att ”då är 
det väsentligt att utforma kontoret, så att kostnaderna för kontorets lokaler hålls nere, 
samtidigt som kommunikationen i och mellan grupper på kontoret blir effektiv”. (Rapp, 
1999:65) Det vi finner positivt i denna utformning är att man lägger tyngd på samarbete, dock 
finns det inte så mycket mer som känns genomtänkt med den utformningen.  

Kombikontoret 
”Enators filosofi var att inget bolag inom koncernen fick bli större än femtio personer, det är 
gränsen för vad en människa klarar av att lära känna menade man. I varje sådant 
femtiomannabolag var ständigt ungefär hälften av medarbetarna ute hos kund och hälften 
hemma på kontoret” (1998:31) Vi ser detta som en bra sak att tänka på. Vi kommer dock inte 
att skapa ett kontor för så många medarbetare, men tänker man på arbetsklimatet på det 
personliga stadiet, tror vi att man kommer långt. Det spelar ingen roll hur bra en miljö är 
designad om det inte funkar på det personliga stadiet.  

Behövs det ett speciellt kontor? 
Man kan ställa sig frågan om det egentligen är så viktigt med att utforma ett rum. Det kanske 
bara är så att det är vi som blivit arbetsskadade och tror det? Idag finns det koncept och 
lösningar för allt. Är det så at vi ligger i en trendepok? Eller är det så att det faller sig naturligt 
att det är dags att börja tänka mer på människan, gruppen och vad deras uppgifter är? En 
anledning till att vi inte skapar en helt ny utformning är att det är lätt att uppfinna hjulet igen. 
Därför har vi valt att ta det bästa av de olika utformningarna, för att få ett resultat som passar 
vår målgrupp. Samtidigt har vi lagt mer energi på att skapa en rumslighet som fungerar för de 



 
 

människor som ska arbeta i rummet. Ofta finns varken pengar eller tid att bygga nytt, därför 
kanske mer fokus bör läggas på de inre för att få det att fungera. 

 

Rummets utformning kan generera ett större värde 
Som vi tagit upp tidigare i rapporten, fick vårt arbete en vändning under arbetets gång. Vi vill 
därför ta med ett textavsnitt som handlar om de faktorer som kan göra rummet – kontoret, till 
ett vinnande koncept. Vi har studerat boken från OK till WOW av Lena Mossberg. Boken 
handlar om hur man lyckas med marknadsföring; den tar i flera fall upp rummet som 
marknadsförare och vi ser därför att dessa texter har stor relevans för oss. 
 
I boken skriver författaren Lena Mossberg: ”Kommunikationen till kunderna med hjälp av 
upplevelserummet kan ske både före och under besöket. Kunderna vill självklart inte köpa i 
blindo utan önskar påtagligt bevis av något slag. Eftersom de ofta inte kan se eller ta på 
tjänsten får de påtagliga faktorerna i tjänstekonceptet stor betydelse”. (Mossberg, 2003:121) 
Vi håller med detta uttalande: har kontoret rätt image och profil, får kunden ett större 
förtroende. Är det rumslig formgivning kontoret arbetar med och använder sig av 
miljövänliga material eller arbetar de med sterila miljöer men inslag av formkontraster, gäller 
det också att kunna visa en sådan profil på kontoret, utstråla det du vill förmedla och kunden 
har ditt förtroende. Mossberg skriver sedan ”För företaget gäller det att medvetet utforma och 
styra faktorerna i omgivningen, till exempel musik, parkering, design, teknisk utrustning, för 
att nå de rätta kunderna och för att kunderna ska få en bra upplevelse”. (2003:121) Det 
intressanta med denna mening är att om du inte skapar en helhet av din omgivning räcker det 
inte ända fram: att enbart fokusera på en del bitar ger inte ett komplett pussel, något vi tycker 
är mycket relevant att tänka på.  Hon tar även upp att man ska använda kontoret som en 
kommunikations bärare: om man baserar sin verksamhet på upplevelser ska rummet i sig 
kunna tala om det.  
Men hon skriver sedan ”Det som framförallt påverkar är vilken sorts tjänst företaget erbjuder 
och hur stor interaktionen med kund är”, (2003:122) Detta är något vi har fått lära oss under 
våra tre år på Mälardalens högskola, underskatta aldrig syftet och målgruppen.  
 
Mossberg tar upp att för att möta den alltmer krävande kundens behov av nya upplevelser kan 
idéer från andra branscher ge värdefulla insikter vid nya produkter. Vi tolkar denna mening att 
tvärvetenskaplighet är på frammarsch, kan du ge kunden ett större utbud med blandad 
kompetens har du lättare att fånga kunden. Under åren på Mälardalens högskola, har vi fått 
lära oss att arbeta över gränser, textare, illustratörer och rumsliga. Kan man även få in sådana 
koncept på kontoret finns det mer att erbjuda. Mossberg tar upp O. Anderssons bok Rum och 
ljus, som pratar om att människan har ett stort grundläggande behov av att få klarhet i vilken 
rumslig situation hon befinner sig i. (2003:133) Vi instämmer i att kunden måste få ett rätt 
intryck när de kommer till kontoret 
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Metod 

Arbetsfördelning 
Vi har lagt upp arbetet jämbördigt. Vi har båda gjort enkäterna, varit med i fokusgrupp och 
workshop, att skriva rapporten samt att utforma 3D-modellerna. Detta för att lära oss inom de 
olika områdena och att känna oss delaktiga under hela processen. Malena Larsson har av 
praktiska skäl dock gjort mer på affischen. 

Metodval 
Vi har använt oss av olika metoder för att komma fram till vårt resultat. Rummet visualiseras 
med hjälp av ett datorprogram och har inte färdigställts i verkligheten. Detta är en 
begränsning som gör att vi inte vet med säkerhet om det kommer att fungera eller inte. Därför 
var det viktigt att göra våra utprovningar så noggranna och effektiva som möjligt, eftersom de 
lade grunden för det slutliga resultatet. Vi utformade rummet efter det fakta vi samlat in. De 
metoder vi valde att använda oss av presenteras närmare här.  
 

Sless & Shrensky´s Informationsdesigns process 
                     
                                     

 
 

Informationsdesigns process steg (Sless, D, Shrensky, R, 2005) 
 

Steg ett: Scoping  

Kontoret     
Vi började med en analys av vilka kontoret skulle skapas för. Efter det gjorde vi en 
målgruppsanalys över vad de kan tänkas behöva och hur de arbetar. Vi letade även upp 
information om kontorsformer och relevant fakta om kontor. Vad som kan påverka och vilka 
som är för- och nackdelarna med olika kontorsformer.  

9 



 
 

Energikoncept               
Därefter gjorde vi två enkätundersökningar. Med den första ville vi se hur människor arbetar 
och hur de ser på miljön i sitt kontor, men även hur de ville att den skulle vara. Via den andra 
enkäten ville vi få fram hur människors inställning till energi såg ut och om de var medvetna 
om sin inställning. Vi valde att använda oss av enkäter för att kunna få så bundna svar som 
möjligt, men också för att nå många. Intervjuer skulle ha tagit alltför lång tid och är svårare att 
sammanställa kvantitativt. Vi arrangerade även en workshop för att ta fram olika koncept till 
hur man kan visualisera energiförbrukning på, ett annorlunda, men informativt sätt. 

Steg två: Benchmarking 

Kontoret                            
I detta steg samlade vi ihop information från litteraturstudier, enkäter och workshops. Utifrån 
först och främst litteraturstudier och enkäter idégenererade vi fram fyra olika kontorsformer 
som skulle utformas. 

Energikoncept             
Koncepten bearbetades för att komma ett steg längre och vi pratade även här hur vi skulle 
designa koncepten så att de skulle passa in i det kontor vi skapade. Vi diskuterade för- och 
nackdelar med alla koncepten och vilket som var mest informativt. 

Steg tre: Designing 

Kontoret                        
Det var under detta steg vi designade  de fyra kontoren med underlag från det samlade 
materialet. Till detta använde vi oss av 3D-programmet Sketchup för att lättare kunna 
visualisera våra idéer, men också för att det är ett snabbt verktyg. 

Energikoncept                      
Det slutliga energikonceptet placerades på den bästa och mest informativa platsen i kontoret. 
Vi valde en plats där både de anställda på kontoret, men även besökare och kunder, kunde se 
det.   

Steg fyra och fem: Testing och Refining 

Kontoret  
Det fanns fortfarande brister under detta stadium. Det var här vi tog in de fyra kontoren till en 
fokusgrupp för att få höra deras åsikter om de olika kontoren, för att kunna se deras för- och 
nackdelar och för att sedan kunna skapa ett slutligt kontor. Vi tog även med olika delar i olika 
kontor. En del av kontoren var utrustade med reception andra inte. En del kontor hade mer 
natur i sig än andra. Detta gjorde vi medvetet för att se vad fokusgruppen skulle 
uppmärksamma.  

Energikoncept 
Under detta stadium hade vi ett samtal med vår kontaktperson på II, Frida Birkelöf, för att 
tillsammans ta ett beslut om vilket koncept som kändes mest relevant. Det blev energiklockan 
som är utformat som ett träd, samt väggen som visualiserar en skog.  

Steg sex: Implementing 

Kontoret  
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Under steg sex producerar man en klar prototyp. Det gjorde vi inte i detta examensarbete, dels 
för att det inte fanns någon investerare, dels för att det inte fanns tid. Vi ser emellertid att, om 
det i framtiden skulle finnas ett intresse av att skapa rummet i verkligheten, vi gärna vill vara 
med i den processen. Vi använde därför detta steg till att färdigutveckla det slutliga kontor 
som vuxit fram ur de fyra första. 

Energikoncept 
Det gäller även energikoncepten; det finns inte någon klar prototyp, bara ett första steg som i 
detta fall var att ta fram koncept. Här finns det sannolikt en framtid för ett fortsatt arbete med 
koncepten, eftersom Interactive Institutet med stor trolighet kommer att vidareutveckla dem. 
Under examensarbetet fanns det dock inte tid att göra mer än att arbeta fram koncept och att 
börja utveckla dem.  

Steg sju: Monotoring 

Kontoret  
Steg sju tar upp övervakning, något som inte är inräknat i vårt projekt, eftersom det i dag inte 
har en bestämd framtid. Skulle det komma på tal att designa kontoret i verkligheten, kommer 
vi självklart att få uppdatera projektet. Även om vi skriver att kontorsdesignen ska hålla i 15 
år, vet man aldrig hur marknaden i framtiden ser på kontor. ”Todays design may not 
work tomorrow” (Sless, D, Shrensky, R, 2005). 
 

Energikoncept 
Ser vi till koncepten med energi finns det en stor möjlighet att vi tillsammans med II kommer 
att vidareutveckla dem. Dock kommer vi inte ha något ansvar för dessa koncept, eftersom de 
enligt avtal tillhör II, men ska de senare in i kontor är vi mer än gärna delaktiga i det fortsatta 
arbetet. 

Material 
När vi kommer till material och val av inredning till kontoret, har vi inte bara använt oss av 
litteratur och fakta, utan även av de kunskaper vi har fått i vår utbildning.  Vi har valt att lägga 
vår tonvikt på miljövänliga material och kreativa val av material och inredning. Det är svårt 
att skapa något som alltid kommer att ligga i tiden, trender förändras och detta också 
självklart inom området rum. Vi har i stället försökt ta fasta på val som ska fungera en längre 
period, med det menar vi minst 15 år.  Vi har även försökt använda oss av material och 
inredning som ska ge ett mervärde för rummet, alltså inte bara ett attraktivt utseende utan 
medföra någon funktion, vare sig de gäller informationsdesign eller för att hjälpa arbetaren 
med uppgifter. Vi har valt att inte gå in på detalj i inredning då detta inte är det som är 
meningen med vårt projekt, utan vårt syfte är att skapa ett rum som fungerar.  Så efter studier 
valde vi att använda oss av dessa material. Men när det de gäller interiören till kontoret, har vi 
valt att använda oss av de svar vi fått på enkäterna angående kontor, detta för att lyfta fram de 
områden och produkter, samt utformning, folk saknar, efterfrågar eller har i sina kontor i 
dagens läge.  

Golv  
Vi har valt att använda oss av olika material till golvet, detta för att skapa en kontrast men 
även för att det ska kunna fungera som en vägvisare så att kunden vet vart han/hon ska ta 
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vägen när han/hon ska på möte. De huvudsakliga materialen är våt slipad betong och 
trämaterial. Vi vill använda oss naturmaterial i kontoret för att skapa en mer levande effekt. 
Men för att minska akustiken har vi även valt att använda oss av heltäckningsmattor i en del 
av rummen; idégenereringsrummet och konferensrummet. Mattor har många fördelar, till 
exempel så minskar de ljud ifrån stolar och människor i rörelse, samt att de dämpar de höga 
och de högsta frekvenserna i rummet. (Munker, 1992:36) Lasse Frank skriver” Genom att låta 
mjuka runda former kontrastera mot raka och hårda, uppnås spänning i ytorna.”(Pettersson, 
2004:203) Det är något vi har använt oss av i utformningen av golv. Något som vi har märkt 
är att mönster på golv används mer och mer.  

Väggar 
När man ska sätta upp väggar är det viktigt att tänka på hur pass ljudisolerat rummet i fråga 
ska vara. En redan existerande vägg, med för hög ljudgenomföring, kan lätt åtgärdas med 
hjälp av mineralull. Det många kanske inte heller tänker på är att dörrar, ventiler och dåliga 
fogar kan ha en påverkan vid ljusöverföring. (1992:27)  

Om vi tittar rent utseendemässigt på de väggar vi har valt till kontoret så är nästan alla 
neutrala, med det menar vi i färgskala vit. Det finns inslag av fondväggar med natur- och 
kreativa mönster. Vi anser att, för att ett kontor ska hålla i cirka 15 år, så är det onödigt att ta 
in modefärger på statiska material, såsom golv, väggar och tak, i stället kan man fokusera på 
att använda färg på möbler. Detta för att det är lättare att byta ut möbler efter slitage och 
därmed kan man skifta färg efter mode eller profil på företaget. Om det skulle uppstå ett 
akustik problem är det lättare att även tillämpa akustikplattor på väggarna. Idag finns det 
många olika plattor på markanden, av olika former och färger. Även här kan vi använda oss 
av Franks formkontraster vad gäller väggar. Där vi kan använda oss av olika svängningar för 
att skapa spännande ytor, men man kan även använda former för att leda besökande på rätt 
väg; människor följer gärna former och vägar.  

Tak 
För att åtgärda den höga akustik som kan uppstå på kontor, och främst vid öppna landskap, 
kan användning av ljudabsorberande takplattor vara ett bra material, främst över de platser 
som har hög ljudnivå, exempelvis över ett stort projektbord. En viktig del som bör tänkas på 
är att desto högre taket är desto längre tid tar det för ljudplattorna att dämpa ljudet. (1992:33) 
För att sänka den horisontella ljudnivån i stora rum rekommenderas ett effektivt akustiktak. 
Fördelen med ett sådant val av takmaterial är att det är lätt att gömma undan ledningar och 
sladdar.  

Interiör 
Efter att ha sammanställt svaren i enkäterna har vi valt att använda oss av färger och former 
på möbler och material i rummet, istället för de statiska materialen, väggar, tak och golv.  Vi 
har även tagit in naturen i de olika rummen. Oavsett om kontoret har fönster eller inte så 
ansågs det vara kreativt och inspirerande. Vi märkte att det efterfrågades spel och har därför 
applicerat detta i ett rum. Vi tror att det är nyttigt för människor att få komma ifrån arbetet en 
sekund och hämta ny energi. En annan fördel kan vara att de anställda kommer närmare 
varandra och nyanställda har lättare att lära känna de andra på kontoret. Det som vi även fick 
fram var att de absolut viktigaste och inspirerande sakerna var böcker och tidningar. Sådant 
placerades i idé rummet för att kunna finna inspiration inför en idégenerering. Whiteboard var 
även en viktig sak att ta med och som även vi tycker det är viktigt att ha tillgång till. Vi har 
även tagit inspiration av det Frank tar upp i styrkekontrast stycket: ”En annan variant är att 



 
 

använda olika mörka och ljusa partier för att skapa en kontrast” (2004:203).  Man kan leka 
med färgade möbler i klara färger för att visa platser men även använda mer neutrala färger på 
väggarna. Vi har i vårt kontor valt vitt, detta för att det håller länge och kan då i stället lägga 
fokus på modefärger inom möblemang. ”Genom att sätta färg på visa delar av innehållet, till 
exempel ett ord i en rubrik eller genom att ha ett färgat fält för att markera specifika delar av 
innehållet, skapas kontrast mot det övriga” (2004:203) Vi anser att detta resonemang kring 
text kan även appliceras på rum: använder sig företaget av ett idégenereringsrum, kan 
möblerna använda sig av färgen grönt och på så vis informera om vad rummet ska används 
till.  

 Empirisk undersökning  
”Stabil grund med många spännande element” – kvinna under enkätundersökning 

Enkätundersökning 
Vi valde att skapa två olika enkäter för att få fram den information vi behövde för att kunna 
genomföra projektet. Vi använde oss av enkäter i olika stadier av projektet. Vårt mål var att 
dela ut 100 av varje enkät för att få ett mer sannolikt och rättvist slutresultat. ”En tumregel är 
att ju större urval desto större sannolikhet att det skall vara representativt för populationen” 
(Trost, 2007:37) 

Enkät I 
Den första enkäten använde vi oss av för att se hur människor som arbetar på kontor upplever 
sin arbetsmiljö i dag, samt att se hur de tycker att ett kontor bör vara utformat. Vi tog inte med 
allt som skrevs och sades i enkätsvaren när vi sedan skapade rummet, men vi fick riktlinjer att 
stödja oss mot; annars blir det lätt så att man bara väver in sina egna personliga tycken och 
smak i projektarbetet. Det har varit svårt att hela tiden tänka bort det man själv tycker är en 
bra utformning, först och främst för att vi lärt oss mycket på vår utbildning och som sedan 
följer med i tankarna. För oss kan det bli en självklarhet som kan vara svåra att motivera. (Se 
bilaga 1) 

Enkät II 
Den andra enkäten gjorde vi för att se hur människor i dag ställer sig till energiförbrukning. 
Om de är intresserade av den, om de bryr sig om den eller om de struntar i den. Vi ville även 
se hur de ställer sig till energiförbrukningen på sina företag, om det finns saker som kan få 
dem att bry sig mer eller att ändra sitt beteende. (Se bilaga 2) 

Workshop 
Under projektets gång har vi haft en workshop som handlade om människan och hur vi ska få 
henne att ta in information om energiförbrukning. Från början var det meningen att vi skulle 
ta fram nya koncept där vi fick in smarta energilösningar på allt från datorskärm till väggar, 
men vi insåg snart att det varken fanns kunskap eller tid att designa detta inom vårt 
examensarbete. Så vi valde att låta första steget vara att göra människor medvetna om sin 
energiförbrukning, men på ett annorlunda och kreativt sätt. För att skapa olika koncept valde 
vi att göra persona till de olika koncepten, detta för att inte bara hålla oss inom ramarna för 
vad vi själva tycker är bra och dåligt. Nedan presenteras det koncept som kändes mest 
informativt och lättast att gå vidare med. (Se bilaga 3) 

Forest mod 



 
 

Det koncept som vi efter workshopen valde att vidareutveckla var Forest mod som är en 
tavla. Tavlan visualiserar en bild på en skog, som i sin tur avspeglar hur kontoret ”mår”. 
Har kontoret en bra energiförbrukning avspeglas det också i tavlan. Den är grön och 
blommor växer upp, himlen är blå och fåglar kvittrar glatt. Mår ditt kontor dåligt förändras 
bilden till en mörk avbild av skogen, med avgaser i luften, ljuden försvinner, träd vissnar 
och blommor dör. Det är meningen att du snabbt ska se vad som händer. En knapptryckning 
i något av rummen, till exempel att tända eller släcka en lampa, ger direkt respons på tavlan. 
Det är även meningen att tavlan ska synkroniseras med tiden på dygnet, på dagen är det dag 
även i tavlan och på natten är det natt i tavlan.  

• Fördelar: Den ger på ett intressant sätt direkt respons på vad som sker i kontoret. Man 
vill vårda sin tavla så den ger ett bra ansikte utåt, man vill inte vara sämre än någon 
annan. 

• Nackdelar: Kan tavlan bli tråkig om man sett allt som kan ske med den? Det krävs 
många olika delar för att den aldrig skall bli ointressant. Man ser inte heller vem det är 
som slarvar, utan bara att det slarvas med energin.  

Vi tror att tavlan är ett bra koncept som skulle kunna accepteras av människor som hjälp för 
att förstå sin energiförbrukning, detta för att den är dekorativ och enkel att förstå. Den ger 
ett intryck av att man är mån om sin energiförbrukning och företag visar ett gott ansikte 
utåt. 

 

Klocka med gränser 
Detta är en enorm klocka som har en central plats i rummet. Det skall alltså vara lätt 
överskådligt för alla som jobbar. På själva urtavlan så finns det symboler i stället för siffror. 
Klockan indikerar när det finns vissa områden som drar mycket ström eller vatten och att 
man bör snåla lite med de ställena.   

• Nackdelar: Det kanske finns dem som inte ens vågar gå på toaletten på grund av att 
inte vilja slösa vatten och energi. Kan ha tendenser till att se ut som en mat och sov 
klocka. 

• Fördelar: Den är lätt att förstå och är en informativ produkt kring energiförbrukning. 
Eftersom att den är så stor är den även svår att missa eller förbise.  

 
Efter ett möte med vår uppdragsgivare på II, Frida Birkelöf, blev klockan aktuell igen, från 
början var det meningen att bara tavlan skulle vara med. Men efter en snabb idégenerering 
mellan oss två och henne, fick fram tillslut att klockan inte skulle ha formen av en klocka 
utan av ett träd. De olika delarna på trädet symboliserar olika delar i kontoret. Knopparna på 
trädet är idégenering och process rum, medan rötterna ska symbolisera lunchrum. Med 
denna form vill få fram att kontoret är något som växer och är man sparsam och energisnål 
kommer trädet att visa en sådan respons genom att lysa upp ock knoppar spricker. Är 
energiförbrukningen sämre, vissnar trädet ner och förfaller. Hur vi ska lösa de tekniska med 
trädet är inget som vi kommer ta upp under dessa veckor, utan det kommer i så fall att bli i 
framtiden.  

Ny inriktning 

14 



 
 

Under projektets gång för att vara precisa så innan vi skulle ha vår fokusgrupp fick arbetet en 
ny inriktning och vi började inse att det inte är att skapa ett kontor som är steg ett i detta 
projekt, och inte heller är detta huvudsaken. Vi började inse att det finns, redan i dag, en 
uppsjö av bra fakta och litteratur, angående kontorsformer och deras för- och nackdelar. Så 
vårt arbete gick över till att fastställa att det faktiskt behöver ske en förändring i hur man ser 
på utformningen av kontor. Man kan tycka att vårt arbete med att ta fram ett kontor känns 
förgäves, men så tycker inte vi! Vi ser snarare på det med ögon att, ja, projektet tog en ny 
vändning, men vi har ett bra kontor att visa upp, med en bra utformning, och att det faktiskt 
går att skapa mer än ett statiskt rum.  
 
En stor del i att projektet fick en vändning var att vi började läsa mer litteratur och speciellt 
boken Rum för framgång, av Thomas Böös. Som vi redan tagit upp var det en av hans texter 
som började få in oss på vägen om att förmedla budskapet om kontor och om att vi måste 
börja ändra våra utformningar på dem. Texten löd ”frågan är om det vi numera kallar kontor 
är ett missförstånd” han fortsätter sedan direkt efter och skriver ”utformat efter 
industrisamhällets förutsägbarhet, där arbetskraften var en utbytbar kugge och organisationen 
ett system för kontroll. Ingen bra idé när omvärlden förändras. Kunden är i ständig rörelse och 
framgång beror på lyhördhet och nytänkande.” (Böös, 2006) Varför vi citerar Böös ytterligare 
en gång i vår text, är för att det var den meningen som fick oss att tänka om, och har därför 
varit en viktig punkt mot vart projektet kommer att landa i slutändan. På sidan fem i 
Framtidens kontor - Kontorets framtid står det: ”Dagens intresse för kontorsplanering har 
naturligtvis sin grund i de kraftiga förändringarna i arbetslivet som informationsteknologin 
medfört. Därtill har de 1980-talets ofta spektakulära kontorsbyggnader följts av en mer 
insiktsfull inställning till lokalernas betydelse för företagets effektivitet och ekonomi.” 
(1998:5) Vi funderar på om det inte, i första hand, är ekonomin som har haft mest utrymme 
och betydelse, än effektiviteten, på företag? Det står även att ”planering av nya lokaler utgår 
naturligtvis ifrån verksamhet. Det finns inte några genvägar eller några färdiga lösningar. Det 
finns inga kontorskoncept man enkelt kan applicera. Företagen är tvungna att arbeta sig 
igenom det hela själva” (1998:93) Vi håller inte riktigt med om det, för idag läggs inte fokus 
på att helt och hållet utforma en lokal efter syfte och användnings område, det är fortfarande 
ekonomin som styr. Frågan är om förtagen inte har insett att om de lägger mer pengar på att få 
ett bra utformat kontor efter syfte, målgrupp och behov, kan detta i slutändan generera mer 
vinst än vad de har lagt ut för att bygga kontoret? 

Fokusgrupp 
För att kunna få en så rättvis bild som möjligt av vad ett bra kontor är, valde vi att lägga in 
en fokusgrupp under projektet. Vi tog med fyra olika kontor som vi designat som 
fokusgruppen sedan fick diskutera utifrån vad som var bra och vad som var dåligt med de 
olika utformningarna. Vi valde att centrera vår fokusgrupp kring personer som har 
grundkunskaper i rumslig gestaltning. Den som har kunskap om rum kan ge en befogad 
kritik som lätt går att använda men även se sådana brister som vi inte sett.  

”I en fokusgrupp deltar oftast mellan fem och tio personer för att diskutera ett ämne. Under 
diskussionen uppmuntras deltagarna att lyfta fram sina synpunkter, motivera sina argument 
och fundera över nya aspekter på ämnet. Genom att gruppdeltagarna kan komma fram med 
olika uppfattningar uppstår diskussioner där alla har möjlighet att motivera varför de 
reagerar, tycker och tänker som de gör.” (sifo.se) 
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Resultat och analys 

Enkät I 
Sammanställningen av enkäten om kontor gav svar som vi tyckte var viktiga att ta fasta på. 
Viktigaste punkten var att det var många som ville ha fler mötesplatser på sina kontor än 
vad de har idag, men även att kontoren bör vara mer flexibla än de som de idag arbetar i. 
Alla som arbetade i projekt tyckte att det fungerade bra. Frågan kvarstår om detta beror på 
att det var kontoret som fungerade bra, eller om det var deras projektgrupp som fungerade 
bra, detta är något vi inte kan svara på eftersom vi utformade frågan för öppet.  Många 
valde att skriva om saker på deras arbetsplats som inte fungerade som de borde. Några av 
åsikterna var:  

 
• Saknar telefon för privata samtal  
• För hög ljudvolym 
• Förvaringsutrymmen 
• Dåligt ljusinsläpp 
• För liten yta att röra sig på 
• Saknar externa rum för skrivare 
 

Vi har försökt att i största mån ta fasta på de synpunkter som kom fram. Många av de 
synpunkter som togs upp behöver man tänka på om man skall skapa ett kontor för personer 
som ofta kommer att samarbeta i projekt.  

Enkät II 
Det första vi märkte när vi hade sammanställt enkäterna, var att många inte är medvetna om 
vad deras företag förbrukar i energi, men att de är villiga att förminska energiförbrukningen. 
Vi hade i enkäten ett åldersspann mellan 20 och 60 år och nästan alla gav samma svar. De 
vill förändra, men har ingen aning om hur mycket energi företaget gör av med. Vi finner det 
intressant att svaren är desamma oberoende av ålder och kön. Hur kommer det sig att vi 
fortfarande än i dag som enskild person, inte vet hur mycket energi vår arbetsplats gör av 
med? Eller hur jag, som enskild person kan vara med och påverka? Vill inte företagen att vi 
ska veta vad de förbrukar i energi? Eller har företagen inte insett att de med hjälp av sina 
anställda kan sänka energikostnaden? 
De tillfrågade ser gärna att man kan få någon form av belöning om man aktivt deltar för att 
minska energiförbrukningen. Det verkar alltså som att människan inte gör det av fri vilja, så 
länge hon inte får något i gengäld. Svaren skilde sig åt när det gällde vad man ville ha som 
belöning. Flera av männen ville ha påökad lön, medan kvinnorna hellre tog en massage. 
Däremot var det få som kryssade i gåva. Vi tror att det beror på att alternativet var diffust. 
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Tolkade respondenterna alternativet som att de kunde ge bort en gåva, eller som att de 
kunde få en gåva?  Därför kan den frågans svar inte räknas som säkra.  
 
En fråga var ”Vad skulle få dig att bry dig mer om företagets elförbrukning?” Av 28 
tillfrågade svarade 20 på frågan, exempelvis: 

  
• Printing the last bill of the electricity and hanging it on the wall, to  
      remind me about it  
• Redovisad uppföljning  
• Tävling och pris  
• Att få tillverkande företag att tänka på energiförbrukningen på sina produkter. 
• Enkelt, kortfattat faktum, på hur vi kan tjäna på att spara på olika saker. 
• Lätt, överskådlig panel som visar färger så som, grönt, rött eller gult. 
• Möjlighet att få mer information om nuvarande läge 
• Tydlig prislapp på varje förbrukare 
• Om jag fick större kontroll och bättre översyn  
 

Svaren varierar utifrån yrkeskategori. De som arbetade inom kreativa yrken kunde se mer 
”öppensinnat” på frågeställningarna, än de som arbetade med administrativa och logistiska 
arbeten. De senare såg hellre att man med siffror och uppföljning kunde se vad som händer 
på företaget. Detta bör man ta hänsyn till när man skapar ett energikoncept. Bara för att 
konceptet är kreativt utformat betyder inte att det kommer att fungera på en arbetsplats med 
andra arbetsuppgifter, än de vi avser att skapa vårt kontor för. Men människor med 
administrativa yrken kanske skulle se värdet i ett visuellt hjälpmedel om de förstod att det 
var ett alternativ? Det är lätt att man faller in i det vanliga mönstret och inte ser andra 
tillväga gångs sätt som kan finnas som hjälpmedel.  

Workshop 
Vi är positiva till de koncept som kom fram, eftersom att de på ett mer lekfullt sätt både 
sätter prägel på kontoret men även ger människan en ärlig chans att förstå hur mycket hon, 
respektive kontoret, gör av med i energi. Vi står fortfarande fast vid att det är viktigare att 
skapa en medvetenhet än att designa ett kontor med produkter som drar mindre energi.  
Vi anser att de persona vi skapade var ett mycket effektivt sätt att få fram olika koncept 
med, annars är det lätt att man faller i egna banor med tycke och smak. (Se bilaga 3) Men vi 
tror också att det beror på den sammansatta gruppen som var med vid workshopen, då alla 
har mycket olika tillvägagångssätt för att komma fram till resultat. Vi som var med under 
workshopen har relativt olika sätt att tänka och att komma fram till idéer, på så vis 
förhindrade vi en idétorka. Dock tror vi att koncepten skulle kunna ha varit ännu mer 
utvecklade om vi hade satt ihop en grupp som var mer tvärvetenskapligt utformad. Man kan 
då verkligen ta inspiration från andras kunskaper och kan se på idéer med helt andra ögon.   

Fokusgrupp 
Från början var det tänkt att ha en fokusgrupp på fem personer, men på grund av sjukdomar 
och arbeten föll det bort två, trots detta genomförde vi den. Gruppen bestod av Karin 
Gustavsson, Camilla Lännström och Petra Samryd. Alla går sista året på rumslig 
gestaltning.  
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Gruppen började med att titta på de fyra olika kontor som vi har utformat. (Se bilaga 6) 
Efter det blev det en öppen diskussion om vad som är för- och nackdelar med dem. Till vårt 
stöd hade vi några fokusfrågor som vi utgick ifrån (Se bilaga 4). De frågor de fick titta på 
var kontorets helhet, olika delar av rummet, samt hur pass tillgängligt allt är. Det 
fokuserades främst på informationsdesignen i kontoret: hur man som besökare uppfattar 
kontoret och hur de som arbetar använder sig av kontoret.  

Efter diskussionen fick de själva välja vilken som var deras favorit och redan då föll ett 
kontor bort. Det som lockade, i de andra tre kontoren, var främst att två av dem hade 
nivåskillnader och gav ett spännande intryck i rummet. Formerna och mönstren kändes 
kreativa och inspirerande. Det sista hade bra planering.  
 
Utifrån deras kunskaper och erfarenheter har vi hittat fram till en klar bild om hur vi ska gå 
vidare och utforma det slutliga kontoret. Det vi måste ta hänsyn till är att, även om 
deltagarna i fokusgruppen har studerat informationsdesign och rumslig gestaltning i tre år, 
har de alla personligt tycke och smak. Detta är något som kan påverka synpunkterna på våra 
kontor. Anledningen till att ett kontor föll bort ganska snabbt, kan vara för att det inte hade 
samma attraktion som de andra och inte var lika kreativt genomarbetat. Neutrala färger på 
möblerna, och hur rummen var strukturerade, kan ha stor betydelse. Det är något som kan 
ha påverkat utgången. Vi får heller inte glömma att vi själva har en viss stil, men att vi hela 
tiden, i grund och botten, har utgått ifrån informationsdesignen. På detta har vi även 
tillämpat Lasse Franks olika kontraster för att stärka rummets innehåll. Vi har fått mycket 
information som underlag till arbetet, men som sagt var är dessa inte vetenskapliga och 
kanske inte helt korrekta påståenden och det har vi i åtanken inför nästa etapp. 

Metod och källkritik 
Vi fick sammanlagt in 31 stycken enkäter om kontoret och 28 stycken om 
energiförbrukningen. Detta var inte det resultat vi hade hoppades på. Vi hade som mål att få 
in 100 stycken av varje. Men i stället för att gå på mängden information, valde vi istället att 
fokusera på ålder för att få in ett bredare spann av människor. Vi tittade på om svaren 
skiljde sig åt mellan åldrarna. Dock fick vi här vara lite försiktiga med att dra slutsatser, 
eftersom svara blev så få. Men de svar som var övervägande kvalitativa, använde vi oss av. 
Frågorna där de fick uttrycka sig med egna ord, var lättare för oss att använda som underlag 
till våra slutsatser.  
 
Den litteratur och övriga källor, vi har granskat för att hitta information, känns relevant och 
äkta. Detta för att de flesta av källorna är tryckta men också för att vi hittat samma svar och 
information i många olika referenser och de flesta överensstämmer med varandra. Vi vill 
också tillägga att vi under vår studietid på rumslig gestaltning har haft ett flertal av 
böckerna som kurslitteratur. De källor vi har använt oss av från Internet anser vi också är 
äkta, då de kommer från Interactive Institutets, Nationalencyklopedins, samt Sifos, 
hemsidor. 

Generell beskrivning av kontorsutformning 
Under de tre år som vi har studerar rumslig gestaltning på Mälardalens Högskola, har ett 
intresse för möten och kontor vuxit fram, både inom skolan men även inom det företag vi 
har startat upp. Vi såg examensarbetet som ett perfekt tillfälle till att öka vår kunskap om 
både möten och kontor, så vi valde att använda oss av målgruppen designers med kreativa 
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yrken. Med det menar vi yrken som webbdesigners, illustratörer, rumsliga formgivare, 
textdesigners, grafiska formgivare och människor som ligger nära dessa områden. När vi 
startade projektet var vi redan inställda på att det var kontorslandskap som skulle vara den 
bästa kontorsformen för vår målgrupp, detta helt utan några grunder. Troligtvis kände vi så 
för att vi ser väggar och inneslutna rum som ett hinder för kommunikation. För att skapa 
vårt rum var vi tvungna att ta in en stor del information som finns i litteraturen, men vi har 
även gjort utprovningar. Vi insåg ganska snart att det fanns en mängd olika kontor som 
hade både för- och nackdelar i vårt arbete och som vi använde oss av för att kunna skapa ett 
kreativt kontor.  

Kontor vi har valt  
Vi får inte glömma att, hur vi än utformar vårt kontor, finns det alltid grupper som faller 
bort och inte blir 100 % nöjda. Men efter vad vi har läst och fått fram genom de olika 
kontoren, verkade det som en smart lösning att kombinera kombi- och flexkontor. Så det 
var först och främst dessa typer av utformningar vi använde oss av för att få fram kontoret. 
Det som tilltalade oss var att kombikontoret har både öppna och slutna rum, och utgör den 
utformning som mest tillgodoser olika människors behov. Flexkontoret är ett rörligt kontor 
som fungerar väldigt bra i projektarbeten. Det var med dessa två i kombination vi utformade 
fyra nya kontor, vilka sedan testades på målgruppen studenter på MDH.  

Utformning av fyra kontor 
Alla kontor som vi har skapat är till för människor som arbetar i projekt eller med 
designyrken. Vi har däremot lagt fokus på olika delar i utformningarna, detta för att i 
fokusgruppen kunna få fram vad som är relevant. Vi har även lagt till vissa delar på en del 
kontor medan de inte finns på andra, såsom reception, självklara mötesplatser, inslag av 
natur och en del av rummen har nivåer medan andra saknar denna del. Vi ville med det se 
hur fokusgruppen reagerade. Bilder på de olika kontoren finns i bilaga 6 

Idén i fokus  
Detta rum handlar mer om idéer, kanske för ett företag som arbetar med idé- och 
konceptutveckling i första hand. Självkart har de möten med kunder och plats att ta emot 
dem. Men i första hand är ytorna disponerade för att sätta idén i fokus.  

Mötet för den anställda i fokus 
Här handlar det mest om de anställda, att det ska finns bra ytor för dem att kommunicera 
med varandra på. Troligtvis har de ett yrke där de ofta är ute på fält och behöver bara 
komma in på kontoret för att sammanställa, eller arbeta ihop under vissa delar av arbetets 
gång. 

Projekt i fokus 
Detta kontor har en fokus på projekt och behöver därför ytor som är justerbara efter 
ändamål och projekt. Här står det flexibla i fokus för att kunna underlätta arbetet. 

Fältarbete i fokus 



 
 

I detta kontor sker arbetet oftast ute på fält, därför krävs det inte allt för stora ytor och rum 
på kontoret. Men det finns ett flertal enskilda kontor för att kunna arbeta med sina 
uppgifter, vi vill inte att människor ska ta med sig sina jobb och utföra det i hemmet.  

Slutlig utformning 

Av de fyra kontoren vi designade blev det en kombination mellan projektkontoret, fältarbete 
och idén i fokus, som fick föra arbetet framåt. Vi sammanställde de positiva åsikterna som 
kom upp under fokusgruppen men tog till oss de negativa. Det slutliga kontoret är ca 500 
kvm. Det kan låta ganska stort men slås det ut på 15 personer blir det ca 35 kvm per person. 
Enligt oss är det en rimlig yta då alla rum för gemensamt arbete också ingår, så som 
projektrum, idérum, konferensrum och lunchrum. Vi har även valt att använda oss av en 
utformning på kontoret som inte är helt omöjligt att genomföra. Rummet är 20 x 30 m och 
det är fullt möjligt att skapa ett sådant kontor i en byggand som redan finns i dag. Ett av 
resultaten i vår kontorsenkät var, som även 24 av 31 stycken anmärkte, vikten av att tänka 
på att kontoret är luftigt. Även mötesplatser fick många kryss, det var närmare bestämt 22 
stycken som ansåg att det är viktigt att ta hänsyn till att de finns mötesplatser. De två andra 
punkterna, som hade mest antal ikryssade, var ljust och färg. Det är i första hand dessa fyra 
områden vi har tagit hänsyn till när vi sedan skapade det slutliga kontoret, och vi märkte 
även på fokusgruppen att dessa fyra områdena diskuterades flitigt och att de alla ansågs var 
viktiga. Något vi också märke var att cirka hälften av de tillfrågade i kontorsenkäten ville ha 
fasta platser, detta för att skapa en trygghet och inte behöva flytta runt sina tillhörigheter. Vi 
har tagit fasta på detta, till en viss del, inte fullt ut eftersom det då skulle bli ett cellkontor 
eller liknande. 
   
Vi har använt oss av Lasse Frank i Rune Petterssons bok Bild och form, och tänkt in 
storlekskonstrast. Genom att variera storlekarna på olika rum skapas en tydligare 
information och association till vad rummen ska användas till. Det som kan uppfattas är att 
ett större rum för möten kanske inte lämpliga att ringa sina telefonsamtal i, men att de små 
rummen då kanske mer är lämpade för ett sådant ändamål. 

Rummen i kontoret 
I enkäten som handlade om kontor, tog vi med en fråga om vilka rum som skulle kunna 
vara ett bra hjälpmedel för deras arbete. Rummen var; idérum, projektrum, öppna rum och 
slutna rum. Alla rum fick kryss och det var många som svarade att en kombination av flera, 
eller alla rum, i ett kontor var den bästa lösningen. Det rum som fick minst kryss var slutna 
rum. Antingen är det för att människor i dag är trötta på att sitta enskilt och i stället vill sitta 
mer tillsammans men det kan också ha varit ett misstag av oss och att, i enkäten, skriva 
slutet rum, då det känns som att vi kanske borde ha valt ett annat ord - slutet låter negativt.  
Dock fick alla rum så pass mycket ikryssningar, av dem som gjorde enkäten, att alla rum nu 
kändes mer relevanta än förut. Vi ansåg redan innan vi gjorde enkätundersökningen, att de 
olika utformningarna av rummen borde vara med och vi fick nu svar på att det var fler som 
delade våra åsikter. Visst kan det utföras sysslor i samma rum, men vi anser att det bör 
finnas speciella ytor och rum för möten, idégenerering och projekt, samt sluta rum, därför 
kommer alla utvalda rum få en plats i kontoret. 
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Slutsats 
 
Under projektets gång har vår inställning ändrats och vi har kommit fram till mycket olika 
saker, och vändningar. Men det vi, till sist, insåg var att projektet i sig inte handlande om 
att skapa ett nytt kontor, utan snarare vår insikt i att de krävs nya kontor. I dag används de 
för administrativt och logistiskt arbete. Det borde egentligen handla om att designa 
kontoren efter syfte och målgrupp, inte för att placera in folk i rum. Vi har gått långt i 
utvecklingen och likaså har våra arbetssätt - dock har inte rummets utformning gjort detta. 
Det är svårt att skapa ett rum där alla blir nöjda och får sin vilja igenom; när människan 
får val blir hon oftast girig och vill få ut det som bäst gagnar hennes möjligheter och läge. 
Att skapa ett rum avsett för ett visst arbete och dess funktion, är lättare, det handlar bara 
om att verkligen ta sig tid och lyssna på det som sägs och skrivs, vad de är som 
efterfrågas och vad det finns behov av.  så kan man med hjälp av informationsdesign 
stimulera samarbetsklimatet på ett kontor skapat för 15 – 20 personer inom kreativa 
yrken? Enligt oss går det, efter som det finns relevant fakta på att visa kontorsformer är 
bättre än andra när de kommer till arbetsuppgifter och utförande och när man läser om 
projekt arbete och samarbeten är en form av kontor som inte innehåller till stor del 
statiska ytor till fördel för arbetet. Det som står i vägen för denna utveckling är människan 
själv, vi måste börja inse att när vi utformar kontor, så ska vi göra de efter syfte, målgrupp 
och behov. 
Vi har även under dessa veckor förstått att det inte, i första hand, handlar om att sänka 
energikostnader, utan att först och främst försöka skapa hjälpmedel som får människor att 
förstå energiförbrukningen. Kan man då även få in detta på ett annorlunda sätt, till 
exempel med koncept, blir det mer än bara svårförstådda siffror. I dag har människor 
svårt att relatera till sådant som inte visualiseras; varför inte hjälpa dem på traven med 
något som också syns och även har en dekorativ del i rummet? Så på frågan, kan man 
genom god informationsdesign få ett samspel mellan energiprodukter och människan, för 
att få en bättre förståelse och medvetenhet om energiförbrukningen? Så svarar vi att det 
går, men man måste tänka på vilken grupp av människor det är som arbetar på 
arbetsplatsen och att alla människor inte tar in information på samma sätt. Vi har riktat 
oss mot människor med kreativiteten som yrke och de visade sig att de är mer öppna för 
att skapa visualiseringar på annorlunda tillvägagångssätt. Så även här handlar det om att 
tänkta efter syfte, målgrupp och analys.  
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Diskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att skapa ett väl fungerande kontor för människor med 
ett kreativt yrke. Vi ville även se om det gick att ta fram ett koncept åt II, på en 
energiprodukt som skulle kunna öka människors medvetenhet om energiförbrukning i 
kontor. Det slutliga kontoret blev enligt oss ett bra resultat att kunna visa upp att de finns 
andra sätt att utforma kontor på och att de är viktigt att tänka på vad de är för arbete som 
ska uträttas i kontoret. Självklart ligger en stor brist i att det inte kunde genomföras på 
riktigt. Trots att vi gjort undersökningar, läst litteratur, enkäter och belyst frågorna i 
fokusgrupper, vet vi att rummet bara fungerar i teorin och inte i praktiken. Själva grunden 
till kontoret har arbetats fram med hjälp av bra informationsdesign och kontraster, detta är 
en viktig del att börja med vid utformningen. Vi tror att om man gör det på rätt från 
början så blir det sällan större åtgärder i efterhand. På de kontor där det brister med 
formen har arkitekten förmodligen inte haft någon förståelse för vad som egentligen sker i 
rummet, eller vilka behov som finns. Därför är det viktigt med syfte och målgrupp, och 
det tåls att upprepa. Men även att en kommunikation sker mellan de som beställt kontoret 
och de som utför arbetet att sedan bygga det. 
Vi har, under dessa veckor som gått, lärt oss att det finns ett behov för rum som ”hjälper 
till” med de aktiviteter som sker inom de fyra väggarna. Frågan är bara om dagens 
samhälle är beredd på att betala mer än för ett ”vanligt” rum? Lösningen ligger i att få 
människor att förstå att det mervärde de kan tjäna på att utforma kontoret genererar i 
något mer, vare sig det är pengar, en bättre profil eller image. Men är då dagens kontor ett 
missförstånd, som vi tog upp i rapporten? Det kanske egentligen inte är ett misstag: det 
kan vara att människan inte förstår att då det sker en utveckling inom arbetsområdet 
måste även rummet hänga med i samma utveckling och takt. Det räcker inte med att 
kontinuerligt byta ut inredningsdetaljer, utan det är dags att börja tänka på rummets 
utformning i det stora hela. Det som inte heller får glömmas bort är att målgruppen är 
kreativa människor som behöver en inspirerande plats att arbeta i, men även att hämta 
energi ifrån. Det kan, enligt oss, vara tillräckligt svårt idag att finna sin inre kreativitet 
och om då arbetsplatsen inte återspeglar någon form av kreativitet eller har hjälpmedel att 
få igång den tror vi att det lätt kan vara hämmande. Vad det gäller energikoncepten som 
vi tog fram, så tror vi att den kan skapa en medvetenhet om energiförbrukning och det 
viktigaste ligger nog inte, enligt vår mening, i att informera i siffror hur mycket ett företag 
förbrukar; snarare i att få människor att intressera sig för det. Vi tror att det, med hjälp av 
god informationsdesign och en intressant design, går att skapa detta. Det som även är 
viktigt, och som framkommit under workshopen, är att det måste ske något i rummet eller 
med produkten. Det som även skulle kunna få människor att bry sig mer enligt enkäterna 
är belöningar, det kan vara ett bra sätt för dem som egentligen inte orkar bry sig. Många 
vill ha det lätt för sig, helst ska det ske av sig själv. Men det som är nyttigt att veta är att 
människor vill kunna vara med och påverka och att många faktiskt bryr sig om 
energiförbrukningen.  Båda uppgifterna vi skulle lösa fick en ny inriktning under arbetet 
då vi insåg att både när det gäller energiförbrukning och kontorsutformningar handlar om 
att i dag börja få upp ett intresse och en medvetenhet och att faktiskt inse att vi ligger efter 
utvecklingen på båda områdena. Vi har även insett under detta projekts gång att syfte, 
målgrupp och behovsanalys är tre områden som är viktiga att alltid arbeta efter. Detta är 
något vi informationsdesigners har en fördel av på arbetsmarkanden då det är en 
självklarhet för oss att tänka in de i våra projekt., vare sig det gäller, text, illustration eller 
som i vårt arbete rum.  



 
 

 

Framtida forskning om kontor och 
energiförbrukning 

Det sker i dag stora förändringar på energimarknaden, och den kommer troligtvis inte att 
avstanna. Människor börjar bli medvetna om hur de kan spara pengar och det gäller inte 
minst företag. Vi ser att konceptet som skapats under detta projekt, skulle kunna 
vidarearbetas och troligen komma ut på marknaden. De handlar inte bara om att skapa en 
energivisualisering, utan även göra din arbetsplats mer inspirerande. 
 
Eftersom vårt arbete i detta projekt inte kommer att genomföras i verkligenheten, ser vi 
gärna att de skulle kunna ske i framtiden. Att bygga upp rummet och låta människor få 
arbeta där under ett år, för att sedan göra en undersökning hur det har fungerat, är 
förmodligen det enda sättet för att se om rummet uppfyller kraven. Det finns redan så 
mycket forskning som tyder på att de bör ske förändringar innanför de fyra väggarna och 
vi ser att vårt arbete skulle fungera bra till ett sådant ändamål.  
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Bilaga 1 
 
Enkät I                 

Vi är två tjejer som studerar på Mälardalens Högskola. Vi gör denna enkätundersökning till 
vårt examensarbete, där vi ska utforma ett kontor för människor med kreativt arbete. 

Vi skulle vara tacksamma om du ville svara på några frågor! 

 

 Är du?  

Man 

Kvinna 

 

Ålder 

20 – 25 

26 – 31 

32 – 37 

38 – 43 

44 – 49 

50 – 55 

56 – 61 

62 – 67 

 

Hur många arbetar på ditt kontor? 

   1 – 5 

6 – 10 

11 – 15 
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16 – 20 

20 – 25 

25 eller fler 

 

Hur är ditt kontor utformat? 

Enskilt rum 

Kontorslandskap 

Annat_______________________ 

 

Hur ofta gör ni om er kontorsmiljö? 

Ofta  

Sällan 

Aldrig 

Varför? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tycker du att din arbetsplats är utformad kreativt? 

Ja  

Nej 

 

Beskriv kort om vad en kreativ och inspirerande miljö är för dig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Arbetar ni mycket i projekt? 

Ja  

Nej 
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Om ja!  Fungerar det bra? 

Ja  

Nej 

Finns det något i din kontorsmiljö som inte fungerar?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats när det gäller rummets utformning? 

Mötesplatser Luftigt 

Färg  Form 

Avskalat  Neutralt 

Ljust  Enskilt rum 

Gemensamt Tyst 

Flexibelt  Fast plats 

Annat__________________________________________________________ 

  

Vad skulle du tycka var bra hjälpmedel för ett effektivare arbete? 

    Olika former av rum   

 Idérum   

 Projektrum    

Öppna rum    

Slutna rum   

Annat__________________________________________________________ 

 

   Inspirations prylar 

Tidningar/ Böcker  

Färg pennor 
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Lego  

Whiteboard 

Annat__________________________________________________________ 

 

 

Tack för att du besvarade enkäten. Vi sätter stort värde på  

att du ville ta dig tid att göra det 

 

Än en gång: Tack för din medverkan! 

 

Malena Larsson & Zeona Hed Westerlund 

Studenter på Mälardalens Högskola  
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Bilaga 2 
 
Enkät II  
               
Vi är två tjejer som studerar på Mälardalens Högskola. Vi gör denna enkätundersökning till 
vårt examensarbete, där vi tittar på intresset för energiförbrukning på företag. 
Vi skulle vara tacksamma om du ville svara på några frågor! 
 
 
Är du?  

Man 
 
Kvinna 

 
Ålder 

20 – 25 
 
26 – 31 
 
32 – 37 
 
38 – 43 
 
44 – 49 
 
50 – 55 
 
56 – 61 
 
62 – 67 

 
Tycker du att det är viktigt att tänka på företagens energiförbrukning? 
  

Ja 
 
 Nej 
 
Är DU medveten om ditt företags energiförbrukning? 
 
 Ja 
 
 Nej 
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Tycker du att det borde vara lättare att påverka ditt företags energiförbrukning? 
 

Ja  
 
Nej 

 
Vad skulle få dig att bry dig mer om företagets elförbrukning? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Tycker du att det borde införas någon form av belöningssystem för de anställda som 
engagerar sig i företagens elförbrukning? 
 

Ja 
 
Nej 

 
Om Ja! Vilka av dessa belöningar skulle intressera dig? 
 

Ledig dag  Massage 
  
Presentkort  Gåva 
 
Gymkort  Påökad lön 
 
Annat___________________________________________________________ 
 

 
 
Tack för att du besvarade enkäten. Vi sätter stort värde på  

att du ville ta dig tid att göra det 

 

Än en gång: Tack för din medverkan! 

 

Malena Larsson & Zeona Hed Westerlund 

Studenter på Mälardalens Högskola  
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Bilaga 3 
 
Workshop - Persona och koncept  

Här nere presenteras de persona som kom fram under workshopen, samt vad de ledde till 
för koncept och produkter. 

Martin 37, bor i Wasastan och trivs mycket bra där. Tror han är fortfarande 25 fast han är 
37. Går gärna ut på Stureplan men dricker då hellre vin än öl, flirtar gärna med tjejer, men 
vill inte ha något fast förhållande enbart något för kvällen. Har alltid på sig några 
suspekta glasögon inte för att de är snygga, för oftast är de fula, men det är ju mode! Och 
det är det som räknas i hans värd. För han handlar det om att kunna visa upp saker, att 
man ligger först i något och har de senaste och så vidare. Han gick på Beckmans i 
Stockholm och fick där ett brett kontaktnät, nu sitter han som marknadschef på företaget 
han jobbar och trivs bra med det, eftersom han blir ansiktet utåt.  

Klara 23, studerade på samhällsprogrammet inriktning kultur. Hon reste direkt efter hon 
tog studenten och fick då upp ögon för samhällets problem med miljön. Bestämde sig då 
för att aktivt ta ställning emot miljöförstörelse. Hon bor på söder där hon trivs bra, hon är 
singel men vill heller inte ha något förhållande, hon ser inte de relevanta att vara 
tillsammans med någon.  Hon går gärna ut och klubbar och ser på liveband. Men hon äter 
och dricker bara sådant som är 110 % vegan mat och dryck. Hon är väldigt medveten om 
vad som är rätt och fel och håller sig gärna till underground kulturen och skulle själv kalla 
sig alternativ. Hon har ofta baggy byxor och sina röda dreads i en tofs. 

Patrik 29, gick ut högskolan där han studerade programmering, öppnade ett företag med 
de polare han hänger med, de är sex stycken. Jobbar mest med webbsidor och trivs bra 
med det. Bodde hemma länge tills han var klar med högskolan och då var han 26. Då han 
gjorde sitt examensarbete på ett företag och jobbar nu där. Går gärna inte ut på krogen, 
och dricker heller inte alkohol, ska det vara något ska de vara jolt cola. Nej på fredagen 
vill han hellre vara med sin flickvän, som är jätte söt och snäll. 

Emil Edvardsson 25 år jobbar som webbdesigner och illustratör. På sin fritid tittar han 
mycket på film och läser serietidningar, det ska vara anime och manga. Han är väldigt 
social och fikar mycket men helst av allt skulle han bara vilja jobba. Han hatar söndagar, 
mest för att han inte tycker om att vara själv. Då tar han till tecknandet som en tröst. Sport 
är inte något som står högt på listan utan engagerar sig mest i Green Peace. Han gör sitt 
bästa för att spara på miljö, genom källsortering och sunt förnuft angående energi. Hans 
favorit kläder består av en mossgrön t-shirt, lite lätt hängiga jeans, en färgglad halsduk 
och ett par slitna converse skor. Han köper sällan något nytt utan shoppar mycket second 
hand. 

Mikaela Von Zeskenhof, 29 år, barnlös och singel, jobbar som formgivare. Hon är en 
kvinna som utstrålar mycket självförtroende men är lite osäker innerst inne och lyssnar 
därför mycket på sin omgivning. Hon har många men få bra vänner som hon tycker om 
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att resa mycket med. Hon älskar långa skogs promenader och vill ha det tyst runt omkring 
sig när hon är hemma i sin lilla lägenhet på sjunde våningen. Detta har blivit en 
vanebildning som singel efter fyra år. Hon har flammande rött hår och bär mycket 
modemedvetna och dyra kläder. Som formgivare söker hon inspiration på olika mässor 
där av hennes många resor utomlands. Hon tycker att det ska vara lätta att påverka miljön, 
hon själv är alldeles för lat att bry sig utan vill att det ska ske av sig själv. 

Karl-Fredrik Holmlund är 33 år och har alltid bott i Stockholm. Han är en trendigt, 
bortskämd kille i kostym. Jobbar på Hope där han ansvarar för deras hemsida. Han är 
känd för sin känsla för detaljer och noggrannhet. Han gå på gymmet regelbundet och är 
väldigt mån om sin hälsa. Han har en pojkvän i USA som han sällan träffar på grund av 
att han inte gillar att flyga. Det som skulle får han att välja bra och miljövänliga 
produkter, måste den ha en snygg design och vara häftig, annars får det vara. 

Motion 

Det här konceptet handlar om att du får en bonus genom att motionera, den energin du 
kan skapa genom att träna får du och dina arbetskamrater sedan använda för att kunna 
göra något kul tillsammans. De hela handlar om att försöka kunna samarbeta för att få 
något gemensamt i slutändan. De ”pengar” som tjänas ihop, väljer de anställda själva vad 
de vill göra med.  

• Nackdelar: Kommer folk att träna? Gör man något som inte är enbart för sig själv? Är 
man så pass bra vän med sina arbetskamrater att man skulle göra detta?  

• Fördelar: Man skapar något tillsammans. Du bidrar till en bättre hälsa för dig själv. 
Du gör något fysiskt som både märks p energiförbrukningen och för hoppnings vis på 
din kropp. 

Ett rum utan ramar (Håll dig inom ramen) 

Detta är en produkt för den enskilda individen på kontoret men som skall betraktas av 
alla. Det är en jätte stor tavla som har en central plats i rummet. Den fungerar som sådant 
att den summerar veckans energiförbrukning för var och en. Den som har varit duktigast 
på att spara får bestämma veckans bild. Veckans bild kan vara antingen en förvald bild 
(för dem som inte riktigt bryr sig) Eller så får du ladda upp din favorit bild. Det kan även 
vara så att man kan få sitt huvud placerad på någon av kungafamiljens kroppar. I tavlan 
finns det även "visste du att" texter som rullar och "Veckans spartips"  

• Nackdelar Det kan lätt gå över styr om det finns skojfriska personer i rummet. Det 
kan även störa omgivningen eftersom alla inte har samma smak och tycke. Så frågan 
är om den skall placeras centralt eller kanske vid en fika del så att det inte tar för 
mycket fokus om det är något som kan vara provocerande.  

• Fördelar: Det är en rolig grej och man kan bli lite stolt att få sätta sin prägel i rummet. 
Eftersom att den ändrar bild endast en gång i veckan så spar man in energi i stället för 
en konstant förändring.  

Väggen i förändring  

Detta kan vara vilken vägg som helst, men bör vara något som ändå är synligt och många 
som passerar där dagligen. Kan även vara tak eller fristående. Den ändar mönster efter 
dagens förbrukning. Så det är något som sker hela tiden. Det kan till exempel vara en 
blomstrande skog vs vissnande skog, eller dag vs natt.  



 
 

• Nackdelar: Eftersom att detta är en gemensam satsning så kan det lätt bli så att folk 
slutar bry sig, ”det kan de andra göra!” Det kan även bli lite dystert om en "negativ" 
bild av förbrukningen blir kvar en längre tid  

• Fördelar: Där kan man tydligt se åt vilket håll förbrukningen går åt. Ett plus är också 
att det kan vara dekorativt att ha en "förvandling" som sker i rummet 
 

Spår 

Det här konceptet handlar mest om att visa information och vägleda människor. När du 
kommer in till kontoret möts du av en tavla med olika djur. Dessa djur ”ägs” av någon på 
kontoret nästan som ett masskot djur. Den som tänker på den energi han/hon gör av med, 
får också ett djur som lyser starkare. När du ska på möte med någon på kontoret, tänds 
spåren till rätt djur och du kan enkelt följa dem till vart personen är. Om personen så är på 
kontoret eller om personen är ute i kontoret någonstans. Även inne på kontoret finns en 
gestaltning av djuret så att den som arbetar ser hur han/hon ligger till i 
energiförbrukningen. 

• Nackdelar: Kanske mer informationsdesign än att förstå energi. Kan det bli för rörigt 
om fler spår tänds? Dyrt att genomföra. 

 
• Fördelar: Skapar en lekfullhet som medför ett mervärde. Ger personlighet åt 

företaget. Lätt att bry sig om något som är sitt eget.  
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Bilaga 4 
 

Fokus frågor 

 

Titta på de olika rummen och försök att hitta för och nackdelar med dem! 

 

Förstår ni alla delarna i rummet? 

 

Ligger fokus på dem som arbetar i rummet eller på besökarna? 

 

Är det självklart hur man ska röra sig i rummet, både som besökare och arbetare? 

 

Tycker ni att det är något som fattas i rummen? 

 

Finns det något kontor som ni fastnar för och varför? 

 

Vad skulle du kunna tänka dig använda för material i rummen? 
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Bilaga 5 

 
Sammanfattning av fokus grupp: 

Kontor 1 
I detta kontor kändes det härligt att vi hade tagit in naturen både i form av tapeter och 
stora träd. De tyckte att det tillförde lugn och harmoni i rummet. Förutom naturen i 
rummet var även nivå skillnaderna det bästa med rummet. Entré var inte tillräckligt tydlig 
och den enskilda kontor delen kändes bortglömd och alldeles för privat.   

Kontor 2 
I detta rum tycke det att det kändes stort och luftigt med härliga färger på möblerna. 
Entrén kändes väldigt tydlig. Främst på grund av formerna i golvet som gjorde det tydligt 
hur en besökare ska röra sig i rummet och vilka rum som är viktigt för just dem. En 
förbättring som skulle kunna göras var att flytta spelet till ett hörn för att inte störa dem 
som arbetar. Även i detta rum diskuterades positivt kring nivå skillnaderna. 

Kontor 3 
I detta rum skulle de vilja ha en öppen passage mellan enskilda kontor och matplats på 
båda sidorna. Matplatsen känns för öppen och kan ha tendenser till att störa dem som 
sitter i det öppna delen av rummet och arbetar. All lunchar inte samtidigt. Fördelen med 
detta kontor är att det finns många stora fönster med mycket ljusinsläpp. Det är en väldigt 
bra och informativ entré som man direkt som besökare uppfattar. Det som lättade upp 
rummet mycket är den lilla blomster hörnan som även känns tilltalande som besökare att 
sätta sig i. Att kopiatorer och skrivare stod i ett rum för sig uppskattades även. 

Kontor 4 
Detta kontor är den enda som har en fysisk aktivitets del och detta gillades starkt. Det 
fram komma att det hellre ska finnas någon form av fysiskt spel en exempelvis tv-spel. En 
trodde även att det skulle vara lättare att kunna knyta kontakter för de nyanställda och 
komma in i gemenskapen. Formerna på golvet kändes roligt och kreativt. Process rummet 
fick mycket bra respons och det kan vara bra att ha alla dess olika delar att gå igenom och 
vidare i ett och samma rum. Telefon kurerna kändes alldeles för öppna för dess ändamål. 
Vill man ha privata samtal ska man även kunna känna sig privat. Enkel lösning på 
problemen kan vara att använda sig av frostat glas. Öppet men ändå slutet.  

 
 
 

41 



 
 

 
 
 

 
 
 
Bilaga 6 

42 



 
 

 
  

43 



 
 

  
 
 
 
 

44 



 
 

Kontor 3 
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