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Sammanfattning 
 
Det projekt som redovisas i rapporten beskriver utformningen av två konceptförslag för 
mötesrum på produktionsenheten Motormonteringen på Scania i Södertälje.  
Examensarbetets syfte har varit att ta fram ett nytt konceptförslag för en välfungerande och 
mer inspirerande arbetsmiljö för de anställda. Rummet och dess miljö ska vara en av 
faktorerna som påverkar personalen och underlättar kommunikationen och på så sätt bidrar till 
ökad kreativitet i arbetet.  
För att undersöka bakomliggande problem till den upplevda otrivsamma arbetsmiljön används 
metoderna intervju, enkät och observation.  
Arbetet utgår från frågeställningarna hur färg och form kan stimulera användarna till aktivitet 
och delaktighet, hur bra funktion i rummet kan bidra till aktivitet och hur god 
informationsdesign kan göra rummet mer användarvänligt, tillgängligt och spegla företagets 
identitet.  
Jag har i förslaget eliminerat störningsmoment, i form av bland annat dålig rörlighet och 
användbarhet, och tillgodosett behov med hjälp av interiören. Grunden i förslaget bygger på 
teorier inom färg, ljus och rum tillsammans med de önskemål personalen hade. Jag har även 
rättat mig efter företagets riktlinjer vad gäller identitet.  
Resultatet visar att en interiör genom ljus, färg, form och funktion kan bidra till bättre 
arbetsmiljö som i sin tur förhoppningsvis kan aktivera användarna till mer delaktighet i 
arbetet. Genom att spegla företagets identitet i rummen får jag även användarna att känna 
samhörighet med och förtroende till sitt företag.  
 
Nyckelord: arbetsmiljö, mötesrum, kreativitet, färg, kommunikation, industri. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare för examensarbetet är Scania i Södertälje, produktionsenheten 
Motormonteringen. Med verksamhet sedan 1891 är Scania inte bara en av världens äldsta 
tillverkare av lastbilar, bussar och motorer, utan också en av de ledande. Scania är verksamt i 
ett hundratal länder och har drygt 35 000 anställda, cirka 12 000 i Sverige varav cirka 9 000 
anställda vid huvudanläggningen i Södertälje (www.scania.se, 2.4.2009).  
Motormonteringen bearbetar bl.a. motorblock, kamaxlar, cylinderhuvuden och vevaxlar. Här 
monteras också motorer för den europeiska produktionen (www.scania.se, 2.4.2009). 
 
1.2 Bakgrund 
På Scanias produktionsenhet motormonteringen i Södertälje har man, anslutande till 
kontorsplatser och verkstadsproduktionen, mötesrum. Rummen är trånga och idag finns inte 
mer än sittplatser och bord och i några av dem whiteboardtavlor. Rummen används för möten 
av olika slag, internt kallas de ”förhörsrum” och upplevs som otrivsamma.  
Dels finns det små mötesrum som man använder för personalsamtal, telefonsamtal och 
liknande. De används oftast till kortare möten men ibland upp till två timmar. Dels finns det 
lite rymligare rum som används för bland annat kreativa arbetsmöten och workshops, dessa 
används till längre möten. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att skapa ett nytt konceptförslag för två befintliga 
mötesrum i Scanias lokaler på produktionsenheten Motormonteringen i Södertälje. 
De nya rummen ska bidra till en bättre arbetsmiljö som ska öka kreativiteten i arbetet hos 
användarna. Förändringen i miljön ska öka kreativiteten vilket i Scanias fall betyder bjuda in 
till delaktighet och aktivitet.  
 
1.4 Problemformulering och frågeställningar  
Vid tiden för studien upplevdes mötesrummen av de anställda, som de själva uttryckte det, 
som avskalade och att man får en kall och hård känsla av dem (Intervju med Johanna 
Zackrisson 31.3.2009). De var inte inbjudande och hade ett mycket intetsägande uttryck. 
Rummen i sig sa ingenting om platsen eller företaget och användarna blev lätt låsta i rummen, 
det var svårt att ta sig fram och inte flexibelt nog. De var inte utformade för användarnas olika 
önskemål och arbetsområden.  
 
Med kreativa mötesrum menar Scania ett rum, en miljö som ska inbjuda alla att medverka. 
Man ska bli mer aktiv i det. De uttryckte att man lätt blir fastlåst när man sitter på sin plats i 
rummen och ville ha mer rörelse och flexibilitet och att rummen skulle vara mer inbjudande 
än vad de var (Intervju med Johanna Zackrisson 31.3.2009).  
 
Mina frågeställningar till dessa problem fokuserar på hur jag kan förändra rummet mot mer 
aktivitet och delaktighet.  
1. Hur kan jag genom färg och form stimulera användarna till aktivitet och delaktighet? 
2. Hur kan jag genom bra funktion i rummet bidra till aktivitet? 
3. Hur kan jag med hjälp av god informationsdesign göra rummet mer användarvänligt, 
tillgängligt och spegla företagets identitet? 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsades till två konceptförslag, ett för det mindre mötesrummet och ett för det 
större mötesrummet.  
Arbetet kom att resultera i en utvärdering och ett konceptförslag som består av skisser, idéer 
och textmaterial som baserades på efterforskningar, insamlat material och litteratur.  
En grundläggande avgränsning bestod i första hand av att min idé inte blir genomförd 
praktiskt i rummen. Om det finns ett intresse från uppdragsgivaren att gå vidare med förslaget 
i någon mån förs diskussion efter att examensarbetet har avslutats.  
Examensarbetet avser inte att diskutera begreppet kreativitet mer än att ta upp vad det innebär 
i rummen utifrån uppdragsgivarens perspektiv.  
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2. TEORI 
 
 
2.1 Informationsdesign 
Kommunikation är ett viktigt begrepp inom informationsdesign, begreppet är ett av de fem 
huvudområdena i informationsdesignsmodellen (Pettersson 2002:29).  
Ur informationsdesignens synvinkel menar jag att rummens utformning ska vara mer än 
attraktiv, den skall även vara funktionell och kommunikativ och den ska ge bästa förutsättning 
för samarbete.  
Kommunikation kan yttra sig på många olika sätt. När vi människor träder in i en inredd miljö 
blir effekten på våra sinnen omedelbar ordlös kommunikation. Det är våra ögon som är den 
primära mottagaren av informationen men även rummets värme, akustik, lukt och taktila 
kvaliteter upplevs samtidigt (Christiansson & Eiserman 1998:146). 
 
2.2 Färg, ljus och form 
Colin Ware beskriver hur man som designer kan nyttja olika visuella  kanaler för att göra det 
lättare för människor att hitta och förstå information. Han menar att man ska göra något 
annorlunda ifrån dess omgivning om man vill göra det lätt att hitta. Man kan framhäva något 
med hjälp av färg, storlek och form (Ware 2008:33). 
I en rumslig gestaltning kan ett medium för kommunikation vara färg. Med färg kan man 
kommunicera en enorm mängd olika variationer av meddelanden (Miller 1997:6).  
Färgseendet har också en icke-visuell sida. Upplevelsen av färg följs ofta av emotioner eller 
känslor, vilket kan ta sig rent fysiska uttryck (Hård 1995:13). 
Färgens inverkan på den mänskliga hjärnans aktivering är klart belagd men vad detta innebär i 
praktiken är mera oklart (Fridell Anter 2006:195). Man drar här också slutsatsen om att man 
vet att rummets färgsättning kan påverka människan både psykologiskt och fysiologiskt och 
kan beröra såväl perception och uppmärksamhet som beteende. Men man skriver att även 
individens egen personlighet och tillfälliga känsloläge spelar in. Hur människor påverkas 
finns det stora skillnader i (Fridell Anter 2006:195). De psykologiska reaktioner som färger 
utlöser är alltså individuell och beror delvis på vanor och erfarenheter (Ahnlund 1986:8).  
När det gäller arbetsproduktivitet är personalens prestationer i en arbetsmiljö självklart 
beroende på många fler faktorer än rummets färger. Dessa faktorer kan vara både fysiska, 
psykologiska och sociala, till exempel belysningsnivå, trivsamhet och trängsel (Fridell Anter 
2006:200-201).   
 
2.3 Identitet 
Hur man som företag vill uppfattas av såväl anställda som besökare kan förmedlas genom ett 
intryck av interiören (Christiansson & Eiserman 1998:146). 
I mitt arbete har jag fått ta del av Scanias identitetsmanual där man tar upp riktlinjer för bland 
annat varumärke, logotyp, symbol, typsnitt och färger. Jag har även använt mig av manualen 
för grafiska riktlinjer som också kallas visuella riktlinjer.  
I  manualen för grafiska riktlinjerna säger man att oberoende av vem som är sändaren eller 
mottagaren ska all Scanias kommunikation ha följande fem karaktärer: ärlighet, 
uppriktighet/förtroende, respektingivande, trygg/säker, exklusiv (egen översättning). 
De beskriver själva karaktärerna på följande sätt:  
 

“All Scania’s communications should have the following five characteristics, 
independent of who the communicator and the intended recipient are: 
Honest - Everyone who Scania deals with must feel that he or she can believe and 
trust Scania. 
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Sincere - Buying a truck, a bus or a coach, an engine or becoming a business 
partner with someone, accepting a job offer, welcoming a Scania facility in one’s 
local community are major decisions for those involved. Scania communications 
must show that we understand this and want to build lasting partnerships. 
Respectful - Communications work two ways and involve both listening and 
talking. To establish and sustain a dialogue requires both feeling and showing 
respect for and understanding the concerns of those with who Scania 
communicates. 
Confident - Scania makes excellent products, provides good services, offers top 
value for money, is profitable and is a long-term partner. Scania is a leader and 
must act like one. 
Exclusive - The way Scania communicates with someone should make that 
person feel he or she is truly part of a select group of people who share strong 
common values, are proud of these values and can rely on Scania to promote and 
defend them.“ 

(Scanias graphical guidelines, inget årtal, s. 6-7) 
 
Dessa karaktärer är något jag tar fasta på i utformningen av rummen för att förmedla Scanias 
värderingar eftersom det är en så viktig del av varumärket Scania.  
 
Scania beskriver även sina riktlinjer för färger i det grafiska materialet, där skriver man bland 
annat att färg är det som sätter igång våra känslor. Rätt färg kan förstärka vårt budskap på ett 
effektivt sätt. På samma sätt kan ett ofördelaktigt val av färg hindra viktig information genom 
att ta över eller helt enkelt vara estetiskt fel.  
Så vilka är de rätta färgerna enligt Scania? Primärt, färgerna som är del av Scanias logotyp - 
blått, rött, silver och guld. I alla andra avseenden används diskreta färgpaletter (Scanias 
graphical guidelines, inget årtal, s. 14-15). 
Även om dessa riktlinjer till stor del gäller för Scanias grafiska material menar jag att det är 
stor betydelse att de måste börja redan på insidan, för att stärka företagets identitet inifrån hela 
vägen ut. Riktlinjerna är något som är av stor betydelse för varumärket Scania och jag 
använder mig av dem för att skapa en starkare identitet av varumärket även i rummen inne på 
Scania.  
På följande sida presenteras Scanias identitetsfärger som förekommer i deras logotyp  
Scania-gripen och även Scania-gripen symbolen, här för dekoration.  
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The Scania colours 

 
(Scanias identity manual 2006:20) 

 
 

 
The Scania Griffin half 

 
 

(Scanias identity manual 2006:15) 
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3. METOD 
 
 
3.1 Metod för datainsamling 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder (Holme & Solvang 1997:89-146) för mitt 
examensarbete. Kvalitativa metoder är ett tillvägagångssätt för den forskning som har som 
syfte att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder. Man är angelägen om att försöka 
utforska vad det är som sker, snarare än att bestämma omfattningen av någonting som är på 
förhand klarlagt (Svensson & Starrin 1996:55).  
 
Arkitekten och docenten i miljöpsykologi vid Lunds tekniska högskola, Jan Janssens, 
poängterar den personliga åsikten i arbete med färg, ljus och rum i artikeln ”Om belysning 
och färgsättning på kontor” (Fridell Anter 2006:197-212).  För att kunna få en bra bild av 
användarna, målgruppen, anser jag kvalitativa metoder lämpar sig bäst för mitt 
undersökningssyfte eftersom de är personliga och individuella. Jag ser kvalitativa metoder ha 
utmärkande drag vilka har betydelse för mitt arbete. De har bland annat riklig information om 
få undersökningsenheter, det vill säga att de går på djupet. De har också en närhet till det 
levande: insamlingen av information sker under betingelser som ligger nära den verklighet 
man vill undersöka (Holme & Solvang 1997:78).  
 
Konceptförslagen för rummen ska anpassas för användarna och användningsområdet. Det är i 
första hand de anställda som ska använda miljön. Jag har alltså primärt haft deras behov och 
önskemål som utgångspunkt. Kvalitativa metoder har bland annat studiesubjektets perspektiv 
som utgångspunkt, medan utmärkande för kvantitativa studier är att de i högre grad utgår från 
forskarnas idéer om vilka dimensioner och kategorier som ska vara i fokus (Alvesson & 
Sköldberg 1994:10). Studiesubjektets perspektiv menar jag är en bra utgångspunkt för mina 
undersökningar i examensarbetet.  
 
Inom begreppet kvalitativa metoder har jag använt mig av teknikerna enkät, intervju och 
observation. Detta för att förstå vad som efterfrågades och få information från olika håll vilket 
jag sedan kan använda som en bred grund att basera mitt arbete på. Jag har även använt mig 
av litteraturgenomgång och arbetsmetoden för att ta fram förslaget (se punkt 3.1.5) som 
metoder för arbetet.  
 
3.1.1 Intervju  
Intervjun genomfördes med min kontaktperson på Scania, Johanna Zackrisson (se bilaga I) 
som är produktionsledare på enheten motormonteringen. Syftet var att få en djupare förståelse 
för varför man i första hand hade bett om hjälp och vilka kriterier som efterfrågades på 
rummet samt att få en uppfattning om målgruppen. Intervjun gjordes också för att jag skulle 
kunna få reda på en annan persons tolkning av det de sett, hört och upplevt (Kylén, 1984:14). 
Johanna Zackrisson är en av dem i målgruppen som använder rummen varje vecka.  
 
3.1.2 Enkät 
Jag valde att göra en liten enkätundersökning dels för att det var en bra metod för att få fram 
grundläggande åsikter om de två rummen och dels för att det inte är lika tidskrävande som 
intervjuer. Frågorna handlade om både upplevelsen och användandet av rummen (se bilaga 
II). Jag gjorde enkäten för de i målgruppen, personalen, som använde rummen mest i sitt 
arbete, det var också de som svarade på dem. Detta för att få en grundlägganfde och bred bild 
av de olika användningsområdena och kraven på rummen utifrån målgruppens perspektiv. 
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Syftet med enkäterna var att ta reda på hur de som svarade värderade olika situationer och 
förslag (Kylén, 1984:14).  
 
3.1.3 Observation 
Observationen av rummen gjorde jag för att få en egen bild av dem och för att kunna 
analysera dem ur rumslig synvinkel för mitt fortsatta arbete. Observationen är mitt underlag 
för att kunna beskriva rummet och redovisa mina egna värderingar och bedömningar (Kylén, 
1984:14). Några saker jag tittade på var volymer, riktningar, belysning och disposition. 
Observera gjorde jag genom att iaktta omkringliggande faktorer och användarna, fotografera 
och studera rummet.  
 
3.1.4 Litteraturgenomgång 
Genom att söka i främst litteratur har jag hittat relevanta källor för arbetet. En källa kan 
definieras som “skriftligt nedtecknat material” (Holme & Solvang 1997:125). Källorna som 
används i arbetet är till största del forskare och praktiker inom området färg, ljus, rum, 
arkitektur och informationsdesign. Den största delen av litteraturen som utgör källorna har vi 
haft som kurslitteratur under de tre gångna åren på utbildningen rumslig gestaltning. De 
används för att ha en, för mig, tillförlitlig grund att av källor att utgå ifrån.  
Ett av syftena med litteraturstudierna var att samla in användbar information om teorier.  
De böcker jag i första hand fördjupade mig i var Forskare och praktiker om färg, ljus och rum 
(2006) av Karin Fridell Anter, Visual thinking for design (2008) skriven av Colin Ware och 
Framtidens kontor – kontorets framtid (1998) av Carl Christiansson & Martin Eiserman. 
 
3.1.5 Arbetsmetod för förslaget 
Arbetet med förslaget följer en iterativ utvecklingsprocess (Kuniavsky 2003:31) som vi har 
lärt oss att arbeta efter under utbildningen på rumslig gestaltning och som jag själv tycker 
passar mitt arbete. Den innebär att problemet undersöks, lösningen definieras och den möjliga 
lösningen skapas (Kuniavsky 2003:31-32). I detta arbete börjar jag med att undersöka 
problemet med hjälp av observation, intervju och enkät för att sedan göra en analys av dem. 
Det erhållna materialet används sedan för att skissa på förslag till utformningen. Under 
skissarbetet hålls en kontinuerlig kontakt och avstämningar med uppdragsgivaren. Efter denna 
process tas ett förslag fram som presenteras för uppdragsgivaren som i sin tur ger feedback på 
förslaget. Denna feedback kan sedan användas för eventuellt fortsatt arbete. Hela arbetet 
grundas även på litteraturen som jag använt mig av.  
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4. RESULTAT 
 
 
4.1 Resultat av intervjun  
Intervjun visade att man från Scanias sida inte riktigt visste vad man var ute efter i ett nytt 
förslag för rummen men att man ville ha bättre, mer användbara och finare rum. Några av 
informanternas kommentarer var att man ville ha glada rum, färg och ljus (se bilaga II). 
Kommentarerna sammanfattar jag till att man vill få en bättre arbetsmiljö.  
Intervjun gav en bra helhetsbild av uppdraget och vad problemen var idag, jag fick också 
några förslag på vad man önskade sig i ett nytt rum. Några av svaren på frågorna ledde också 
vidare till följdfrågor och egna spontana kommentarer. Detta gav en bra inblick i hur 
personalen själva såg på en önskad förnyelse.  
De största problemen i rummen, utan inbördes ordning, idag är avsaknaden av: 
 Förvaring 
 Färg/form 
 Bättre rörlighet 
 Ljus  
 Arbetsytor 

 
Den huvudsakliga målgruppen består av produktionsledare som i första hand använder de små 
rummen och produktionsteknikavdelningen som i första hand använder de stora rummen. 
Även personal från verkstadsgolv och andra områden kan vistas i rummen på möten, 
personalsamtal och liknande, en grupp om cirka 500 personer (Intervju med Johanna 
Zackrisson 31.3.2009).  
 
4.2 Resultat av enkät 
Enkäterna tycker jag har varit ett mycket bra hjälpmedel även om de som kom in inte var så 
många. De fylldes i vid ett mötestillfälle och jag fick då 6 stycken enkäter tillbaka av anställda 
som använde rummen mest i sitt arbete. Kontakten med Scania har varit svår att hålla 
kontinuerlig vilket är en orsak till att enkäterna blev så få. Från företagets sida kan det ha varit 
att man inte tog sig tiden till att fylla i enkäterna och att ämnet inte ansågs viktigt. 
Arbetet med att sammanställa dem blev inte så omfattande på grund av antalet. Jag tycker mig 
ändå ha fått en del viktig och användbar information av användarna som kan vara en del av 
det jag grundar mitt förslag på.  
Att några av svaren, på till exempel frågan om hur rummets storlek upplevs, var relativt 
spridda ser jag som ett tecken på att mina frågor kanske inte var så bra formulerade, att de 
blev en aning tvetydiga. Men det kan också vara så att dessa frågor inte är lika relevanta för 
användarna.  
 
Sammanställningen av enkäterna gav mig en bra grund till hur man uppfattade rummen och 
vad man saknade.  
En av de viktigaste kommentarerna för det lilla rummet var att det kändes som ett förhörsrum.  
Detta kan bero på att rumsligheten i det lilla rummet har en liten volym, det är trångt på grund 
av många stolar och dålig framkomlighet i rummet. Atmosfären är trist och avskalad vilken 
gör den statisk. Man var inte helt nöjd med ljuset men uttryckte inte vad  man ansåg 
problemet var. Något som ansågs viktigt var att det förblev tyst och avskärmat.   
Det stora rummets viktigaste enkätkommentarer var att det saknades funktion i rummet och 
material att arbeta med. Man saknade fler användningsområden än det finns idag. Fönstren är 
en viktig del av rummet, man uppskattade dagsljuset i rummet mycket. 
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Gemensamt för rummen var mycket spridda svar för både upplevd ljudvolym och önskad 
färg. Ljudvolymen uppskattades som både mycket bra och mycket dålig. Den önskade färgen 
i rummen hade också relativt spridda svar men de flesta önskade ljusa färger.  
Informanterna utryckte många önskemål men på grund av bland annat rummens storlek 
kommer jag att inte ta med allt för många av de önskade funktionerna i rummen. Jag kommer 
att i första hand att se till de huvudsakliga användningsområdena och till arbetsmiljön.  
 
4.3 Resultat av observation 
Observationen gav mig en första förståelse för miljön i och utanför rummen men också de 
upplevda problemen. Rummen upplevdes av mig vid en första anblick som mycket anonyma, 
trånga och icke välkomnande. 
 
Rummen vid tillfället för observation på Scania den 31.3.2009 
 

 
 
 

1. Det lilla mötesrummet sett            2. Det lilla mötesrummet med         3. Taklampan i det 
    från dörren.       vy ut mot dörren.   lilla mötesrummet. 
 
De små rummen, tre stycken på rad, gränsar till ett landskap kontorsplatser och har en 
öppnare och bättre ingång men de känns ändå, som personalen själva uttrycker det, som 
förhörsrum. De är placerade bredvid varandra som bås, med lika dana dörrar.  
Den vitmålade tegelväggen i det lilla mötesrummet (bild 1 och 2) har en textur som ger en 
antydan till en ytterfasad. Teglets textur hör inte hemma i sammanhanget, i detta fall inomhus, 
i ett mötesrum.   
Ytfärgerna ser stela och livlösa ut i rummet. Ljuskällan (bild 3) ger ett klart, kallt intryck 
vilken också bidrar till att rummet känns som ett förhörsrum.  
Golvet är en parkett och är en fortsättning på golvet utanför, det är välbehållet och passar till 
den omkringliggande miljön.  
Rummet innehar många hårda material vilket bidrar till att det uppkommer ett lätt eko i dem.   
Möbleringen vid besökstillfället består av ett runt bord och fem stycken stolar. Framför 
dörren, på insidan, hänger ett mönstrat draperi som kan dras åt sidan, även fönstret i dörren 
har ett draperi med samma tygmönster.  
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4. Det stora rummet sett från ingången        5. Det stora rummet sett från  
                 insidan ut mot dörren 
 
De större rummen ligger i en korridor vilket gör att de inte har en bra in- eller utgång eftersom 
de gränsar direkt till en, vad jag väljer att kalla det, förbifart. Funktion är något jag saknar i de 
större rummen. Det går inte att använda på olika sätt, så som önskas. De ser rätt slitna ut och 
det verkar inte ha skett en uppfräschning eller förbättring någonstans i rummen på ganska 
länge.  
Rummet behöver ganska många sittplatser på den relativt lilla ytan, dessutom måste det finnas 
bra framkomlighet eftersom man använder rummets långsidor (bild 4) för att skriva på 
whiteboardtavlan och sätta upp papper och liknande på väggarna.  
Dagsljuset medför att blanka ytor kan reflekteras och bli ett störningsmoment. På 
vinterhalvåret kan det dra kallt ifrån fönstren, vilket en av informanterna uttryckte (Enkät 
stora mötesrummet, se bilaga).  
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5. FÖRSLAGET 
 
 
5.1 Utgångspunkt för formgivningen 
Utgångspunkten i förslaget har varit att finna medel för att få användarna mer aktiva och 
delaktiga genom färg, form och funktion. Likaså att få rummet mer användarvänligt och 
tillgängligt med hjälp av god informationsdesign samtidigt som företagets identitet speglas.  
För att ta fram formgivningen har jag utgått ifrån företagets grafiska riktlinjer (Scanias 
graphical guidelines, inget årtal) och identitetsmanual (Scanias identity manual, 2006) 
tillsammans med de teorier jag använt mig av i arbetet. Informanternas åsikter och önskemål 
har till stor del format användningsområdena. Det har för mig varit viktigt att kunna ge dem 
som arbetar på kontoret en känsla av att det är utformat åt dem, för deras behov och med 
tanke på deras (företagets) identitet.  
Kapitlet är uppbyggt efter att de tre underliggande punkterna ljus, färg, form och funktion tas 
upp i de två konceptförslagen för att förklara de olika delarna i utformningen.  
 
5.1.1 Ljus  
Både känsloläget, stressnivån och arbetskapaciteten påverkas av otillräcklig eller i övrigt dålig 
belysning inomhus. Vår biologiska klocka tycks påverkas av såväl naturligt som artificiellt 
ljus, men starkt ljus är effektivare än svagt. Belysningens styrka och fördelning i rummet är 
viktiga, för optimal effekt skall det vara ljust i hela rummet och inte bara i det centrala 
synfältet (Fridell Anter 2006:191).  
Ljus är ett stort och komplext område som omfattar många delar. Med den kunskap jag från 
utbildningen på rumslig gestaltning har kan jag endast tillgodose det huvudsakliga, allmänna 
ljuset. Jag har utgått ifrån vad teorin om ljus säger och applicerat detta i rummen, vilket tas 
upp och fördjupas under förslagen.  
 
5.1.2 Färg 
Om rummens användares aktiviteter och arbete är anledningen till inredningens utseende kan 
färg vara en mer eller mindre viktig aspekt av inredningen. Miljön kan vara mindre viktig än 
den pågående företeelsen i deras arbete. Av vissa ignoreras bakgrundfärgen, väggfärgen, och 
möbleringen tas för given. Även om detta är fallet kan den generella atmosfären fortfarande 
djupt påverka humör, interaktioner och beteende (Miller 1997:100).  
Vi har ett stort stimulansbehov av bland annat färg men det är det viktigt att färgen fungerar 
som bakgrund åt användarna och inte tvärt om. Färgerna är i förslaget genomgående 
anpassade efter Scanias identitetsfärger, jag har använt mig av deras rekommendationer som 
riktlinjer i mina val av accentfärger i rummen och deras möblering.  
 
5.1.3 Form och funktion 
Formen i rummen ska framhäva Scanias kommunikations fem karaktärer vilka är; ärlighet, 
uppriktighet/förtroende, respektingivande, trygg/säker, exklusiv (egen översättning) (Scanias 
graphical guidelikes, inget årtal, 6-7).   
Karaktärerna framträder och kommuniceras med hjälp av bland annat materialval och möbler 
men också genom att rummen är unikt utformade åt Scania. Jag valde materialen främst 
utifrån dess olika egenskaper och funktion men de måste även överrensstämma med 
identiteten.  
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5.2 Det lilla mötesrummet 
I detta rum är viktigt att användarna känner förtroende och trygghet. Jag har valt att utforma 
ett lugnare mer stillsamt mötesrum för samtal. Enkäterna visade bland annat att det 
efterfrågades olika typer av mötesrum och att det var viktigt att det fanns möjlighet till ett 
lugnt och tyst rum (Enkät lilla rummet, se bilaga). Idag används det lilla rummet ibland av 
upp till fem personer vid samma tillfälle.  
Vid mitt besökstillfälle för observation (31.3.2009) stod det fem stolar i rummet. Jag anser att 
detta inte är en god arbetsmiljö då varken syre eller yta  är tillräckligt för fem personer, detta 
uttrycktes även under intervjun (Intervju med Johanna Zackrisson 31.3.2009). Den trängsel 
som uppstår när det vistas många personer samtidigt i rummet bidrar till att man låses fast på 
sin plats och blir orörlig. Orörligheten kan lätt bidra till att användarna blir passiva då det är 
svårt att ändra position. Jag har genom att bland annat planera för mer plats åt användarna 
skapat bättre arbetsmiljö men också ett tryggt och respektingivande rum.  
 
Planritning och beskrivning av det lilla mötesrummet 
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5.2.1 Ljus  
Det bästa ljuset inomhus får vi genom ett samspel mellan artificiell belysning och 
dagsljusbelysning (Christiansson & Eiserman 1998:144). I det lilla mötesrummet som inte har 
dagsljus är det därför viktigt att skapa bra belysning som är jämnt fördelad så att man också 
upplever hela rummets yta. Bra ljus gör oss mer intresserade av vad vi arbetar med, mer 
koncentrerade och piggare medan ljusbrist kan orsaka motsatsen (Christiansson & Eiserman 
1998:144). Mer och bättre ljus var också något som personalen efterfrågade (enkät, se bilaga). 
För att föra in mer ljus i rummet sätts en stor, exklusiv ljusvägg in. Man ska kunna välja att ha 
ett fast ljus eller att väggen ska kunna pulsera i olika färger för att ge lokalen mer liv. Till 
detta används LED-ljus i RGB-färgerna rött, grönt och blått, vilket gör att det kan lysa i 
nästan alla färger. Hela LED-systemet styrs via så kallad DMX-styrning som kan reglera 
ljusstyrka och färg. På ett regelverk sätts vita akrylskivor, som är lätt ”mjölkigt” för att ljuset 
ska spridas så mycket som möjligt och fördelas på hela väggens yta. 
Även en takhängd lampa sätts in ovanför arbetsbordet så att ett mer riktat ljus kan användas.  
 
5.2.2 Färg 
De målade väggarna i rummet är vita för att vara så neutrala som möjligt och inte ta över de 
andra färgerna i rummet. Vita färger är ultimata färger att använda om man inte vill att de ska 
skära sig med rummets möblers färger (Miller 1997:106). Har vi för många färger omkring 
oss upplever vi det som brokigt och tröttsamt. Då känner vi behov av att söka lugn (Ahnlund 
1986:8). Rummets färger är anpassade efter att ha en neutral, naturnära och lugn färgskala.   
Vi har ett stort behov av stimulans som gör att vi ofta längtar efter en förändring när det gäller 
färg (Ahnlund 1986:8). Ljusväggens färg är därför anpassningsbar och ger färg efter behov, 
den kan även ge vitt ljus eller stängas av.  
Tegelväggen i rummet täcks över och målas vit, väggen får på så sätt ett mer enhetligt 
utseende tillsammans med de övriga väggarna.  
 
5.2.3 Form och funktion 
De tre fåtöljerna (bild 6) i rummet ger ordentligt med sittyta för användaren, de är även 
roterbara vilket gör att man enkelt kan vända på sig i en sittande position. Sittplatserna är 
anpassade efter vad jag tycker är rummets kapacitet för hur många som borde vistas i rummet 
för att kunna ha en god arbetsmiljö. Den största andelen, 90 procent, av den luft vi människor 
behöver under en dag inandas inomhus. En av de stora orsakerna till besvär i kontorsmiljö är 
luften. I en dålig inomhusmiljö drabbas vi ofta av bland annat huvudvärk och irriterade ögon. 
(Christiansson & Eiserman 1998:85).  
Min hypotes är att tygfåtöljerna dämpar ljud, dessutom förmedlar de ett budskap om hög 
standard och exklusivitet utifrån sitt material. Material precis som färg kan säga mycket om 
ett företags identitet, vi har en erfarenhet av material som ger en uppfattning om vad det är vi 
ser och hur vi ska uppfatta det. Men material kommunicerar inte bara utifrån dess visuella yta 
utan även genom dess taktila kvaliteter (Christiansson & Eiserman 1998:147).  
Lampan (bild 7) ger ett  mer riktat ljus över bordet för optimal arbetsbelysning på det.  
Formspråket och framförallt materialet knyter an till platsen, byggnaden och arbetet i den med 
den borstade metallen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19

Möblering 
 

         
 
6. Fåtölj Jefferson,                   7. Lampa Bumling,              8. Ljudabsorbent Swell Soundwave 
    Skandiform                         Ateljé Lyktan                          Holmberg Partner 
 
 

                          
 
9. Hylla d´shelf     10. Bord Slitz 
    Johan Sandström         Skandiform, Mattias Ljuggren 
 

(Möbelbilaga fås på begäran av författaren) 
 
 

Ljudabsorbenten (bild 8) fungerar som en extra dämpare av ljud då det fanns önskemål om att 
rummet skulle hållas lugnt och avskärmat. Även om de flesta informanterna (enkäter se 
bilaga) inte upplevde ljudvolymen som störande uppfattade jag rummen som så pass kala att 
det hördes ett lätt återkastat ljud i dem. Det finns i vår miljö en hel del låga ljudnivåer som 
kan uppfattas som märkbara bakgrundsljud vilka kan bli störande, påfrestande och tröttande. 
Vi människor accepterar bara en låg ljudnivå, i bullersammanhang, när vi utför ett 
intellektuellt arbete än vad vi gör vid manuellt arbete men gränsen för när man blir störd är 
individuell. När vi upplever att vi blir störda tappar vi koncentration och effektiviteten i det 
intellektuella arbetet sjunker (Christiansson & Eiserman 1998:135).  
Hyllan (bild 9) används för arbetsmaterial i rummet, till exempel pennor och papper, den är 
till för att hålla ordning. Det ska även kunna upprätthållas en säker miljö i rummet, där man 
inte snubblar äver material och dylikt. Tillgängligheten av material som är samlat på ett ställe 
ska underlätta störningsmoment i arbetet så som att inte veta var material finns eller behöva 
leta efter det.  
Bordet (bild 10) överrensstämmer i formspråket med fåtöljerna vilket gör att stolarna och 
bordet blir en helhet i rummet. Det fanns önskemål om en mindre whiteboardtavla i rummet, 
jag löste detta genom att sätta in en bård whiteboardtapet som smälter in färgmässigt i 
väggpartiet. 
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5.2.4 Visualisering av det lilla mötesrummet 
 

 
Vy från dörren. 
 

 
Sett från rummets innersta vägg. 
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5.3 Det stora mötesrummet 
Flertalet informanter uttryckte att de inte kunde använda det större rummet till den grad de 
önskar. Jag såg till användningsområdena och försökte skapa bättre flöde och framkomlighet i 
rummen. Både bordet och de två långsidornas väggar användes flitigt. Jag ville skapa större 
fält att arbeta på för att inte stänga in användarna på ett inrutat område, de ska ha möjligheten 
att uttrycka sig mer fritt och ohämmat.  Även i detta rum stod det många stolar i rummet vid 
besökstillfället (31.3.2009) vilket gjorde det svårt att röra sig i det.   
Genom att använda fler ytor än golvet i rummet har jag gjort det mer tillgängligt och 
användarvänligt då det är lätt att förändra och då ytorna skapar god förutsättning för arbete, 
aktivitet och delaktighet. Rummet har fått en säkrare arbetsmiljö, då bland annat delar som 
golv och belysningar har förbättrats, vilket gör att det är lättare att ha större förtroende för det. 
 
Planritning och beskrivning av det stora mötesrummet 
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5.3.1 Ljus  
Som tidigare nämns är både känsloläget, stressnivån och arbetskapaciteten påverkade av 
otillräcklig belysning inomhus (se punkt 5.1.1.) Ljuskällan idag består av en allmänbelysning 
centrerad i mitten av rummet över bordet. De två långsidorna i rummet används som 
arbetsytor, den ena har en whiteboardtavla och den andra används för upphängning av papper. 
Dessa två väggar har inget direkt ljus utan får indirekt ljus av lampan och av dagsljuset, när 
detta finns, men dagsljus är ofta ojämnt fördelat i rum. Dagsljus är en viktig ljuskälla men kan 
också vara ett störningsmoment i form av bland annat reflektion och bländning, detta kan 
förhindras med bland annat gardiner (Christiansson & Eiserman 1998:144). 
Spotlights (bild 11) placeras på var sida om en allmänbelysning som även den är fäst i taket, 
detta för att belysningen inte ska stjäla utrymme av rumsvolymen.   
Lamellgardinerna i fönstren skyddar både mot en del drag och kyla men huvudsakligen mot 
störande ljus och även möjligheten till avskärmning.  
 
5.3.2 Färg 
Precis som på det lilla rummets väggar (se punkt 5.2.2) har jag här valt att hålla färgen 
neutral. Väggar och tak i rummet är vita, väggarnas två långsidor är tapetserade med 
whiteboardtapet som i rent läge är vita.  
Även om enkätundersökningen visade att man önskade mer färg i rummen var dessa svar så 
pass individuella att jag valde att gå på teorin. Teorin säger att det finns stora skillnader i hur 
människor påverkas och när det gäller färgsättning i praktiken rekommenderas en viss 
återhållsamhet. Inte minst när det gäller arbetsmiljöer där många olika människor vistas under 
längre tid (Fridell Anter 2006:195-196). Kommunikationen, som är förutsättningen för 
aktiviteten i rummet, skulle inte få störas av omkringliggande faktorer såsom färg som kan bli 
ett störningsmoment.  
Färg kan däremot informera oss om hur vi ska orientera 
oss i ett rum, den kan hjälpa oss att framhäva föremål som 
är viktiga för användarna (Ware 2008:33). Genom 
kontrastverkan har jag framhävt användningsområden, så 
som de vita väggarna och de svart möblerna i kontrast 
emot varandra. På så sätt kan man snabbt urskilja två 
olika arbetsytor.  
 
På den ena långsidan är en stor väggmålning föreställande 
Scania-Gripen placerad, den är målad i guld- och 
silverfärg vilka är två av Scanias identitetsfärger. Syftet 
med den är just att signalera Scanias identitet och att säga 
något om platsen, var det är vi befinner oss. Den framhävs 
med hjälp av framförallt storleken och formen (Ware 
2008:33). Storleken ger ett respektingivande intryck och 
den signalerar exklusivitet då den är speciellt anpassad för 
rummet. Figuren är placerad i riktning mot fönstren vilket 
leder oss in i rummet.  
 
 
 
 

 
Scania-Gripen väggmålning (Scanias identity manual 2006:15) 
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5.3.3 Form och funktion 
Fällstolarna (bild 12) gör det lätt att förändra rummet och att få mer rörlighet och yta när 
arbetet kräver det. De kan lätt hängas upp på väggen eller ställas fram runt bordet.  
I dag sitter vi ofta mycket i vårt vardagliga liv, framförallt rör vi oss för lite på arbetet. Det är 
lätt att få problem i rygg, nacke, skuldror och ben på grund av detta. Det är viktigt att kunna 
variera sittandet, att inte sitta för länge och att omväxlande stå och arbeta. Det är fysiskt bra 
att arbeta stående eftersom det ökar blodcirkulationen och fördelar belastningen på kroppen, 
sedan säger benen till när det är dags att sitta ned (Christiansson & Eiserman 1998:155).  
Bordet (bild 13) är långt och smalt vilket gör det lätt att arbeta och röra sig längs väggarna. 
Det kan även lätt placeras längs kortsidan vid fönstret om en öppen fri golvyta önskas.  
Golvet (bild 14) är ett ljuddämpande gummigolv som är ergonomiskt och ger användarna den 
komfort de behöver vid längre stående och rörelse i rummet.  
Elementskyddet (bild 15) skyler elementet vilket satt relativt högt upp och var direkt 
iögonfallande när man trädde in i rummet, ovansidans bänkskiva fungerar även som en 
avlastningsbänk för mindre föremål.  
Whiteboardtapeten (bild 16), som även innehar magnetfunktion, är placerad över båda 
rummets långsidor och ger användarna en frihet till att breda ut sig och inte behöva 
koncentrera sig på en inramad yta. Den större ytan gör det lättare för användarna att se vad 
som skrivs och de har större möjlighet till att dela upp arbetet på olika områden. 
Informationen blir tillgängligare och detta gör i sin tur rummet mer användarvänligt.  
Hyllan i guld (bild 17) kommunicerar Scanias identitetsfärger och gör det lätt för personalen 
att förvara material så att det är enkelt att finna hjälpmedel för arbetet i rummet.   
Projektionsduken (bild 18) hänger ovanför fönstren för att användarna ska får ett bra 
betraktelseavstånd.  
 
 
Möblering 
 
 

               
 
11. Spotlight Spoon             12. Fällstol Mini    13. Bord Bestå Burs   
      Ateljé Lyktan                       Form o Miljö         IKEA 
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14. Gummigolv Checker Stud               15. Elementskydd Sida 
      Trelleborg             Lundbergs 
 
 

            
 
16. Whiteboardtapet Mag rite II                17. Hylla 1112 
      Walltalkers             Montana 
 
 

 
 
18. Projektionsduk deluxe 
     Abstracta 
 
 

(Möbelbilaga fås på begäran av författaren ) 
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5.3.4 Visualisering av det stora mötesrummet 
 

 
Vy från dörren. 
 

 
Vy från fönstren.  
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6. DISKUSSION och SLUTSATS 
 
 
6.1 Kreativa mötesrum   
Jag menar att ett rum i sig inte kan vara kreativt, så som titeln på examensarbetet kort säger, 
dels krävs användare av rummet och dels krävs det kommunikation i det. Däremot kan 
rummet undanröja hinder för användarna vilket förenklar kommunikation och på så sätt gör 
det lättare för dem att vara mer aktiva och delaktiga i arbetet. 
Med en stor målgrupp för rummen var det svårt att anpassa dem utseendemässigt grundat på 
de svar jag fick fram, svaren fick bli grunden till användningsområdena och funktionen i 
rummen. Eftersom det är användarna som ska känna sig aktiverade och delaktiga var det 
viktigt att tillgodose deras önskemål och behov. Att få vara del av och skapa sin egen 
omgivning är jag övertygad om viktigt för att trivas i sin arbetsmiljö vilket i sin tur gör 
användarna mer engagerade.  
 
6.2 Process och resultat  
I arbetet med förslaget har jag haft mycket fria händer, dels för att det inte fanns några direkta 
riktlinjer för det och dels för att uppdragsgivaren inte riktigt visste vad den var ute efter. Det 
har varit svårt att hålla kontinuerlig kontakt med min kontaktperson då hon har varit mycket 
upptagen. Jag har formgivit ett förslag i vilket jag har tagit med teori, Scanias identitets- och 
grafiska manualer och informanternas önskemål som riktlinjer för utformningen. De 
designmanualer som Scania försett mig med kunde jag inte överföra direkt till utformningen 
av rummen. Jag har därför gjort en egen tolkning av hur färger och grafiskt material ska 
användas.  
Mitt syfte med examensarbetet var att skapa ett nytt konceptförslag för två mötesrum på 
produktionsenheten Motorverkstaden åt Scania i Södertälje. Rummen skulle bidra till en 
bättre arbetsmiljö vilken skulle öka kreativiteten i arbetet hos användarna. Förändringen i 
miljön skulle öka kreativiteten vilket i Scanias fall betyder bjuda in till delaktighet och 
aktivitet. Jag eftersträvade att skapa ett förslag som skulle stimulera användarna och andas 
Scanias identitet. Jag ville även ge rummen ett estetiskt tilltalande intryck vilket kunde ge ett 
högre värde på dem.  
 
1. Hur kan jag genom färg och form stimulera användarna till aktivitet och delaktighet?  
Det finns en svårighet när det gäller färgsättning då den är högst individuell, det 
rekommenderas en viss återhållsamhet inte minst när det gäller arbetsmiljöer där många olika 
människor vistas (Fridell Anter 2006:195-196). Vi har dels ett behov av stimulans när det 
gäller färg men har vi för många färger omkring oss upplever vi det som brokigt och tröttsamt 
(Ahnlund 1986:8). Färg kan däremot hjälpa oss att framhäva föremål som är viktiga för 
användaren och informera om hur vi ska orientera oss i ett rum (Ware 2008:33). Denna hjälp 
gör det lättare för alla att vara delaktiga och och aktiva i arbetet. 
I rummen användes främst en återhållsam färgskala och identitetsfärger för att skapa ett 
enhetlig uttryck som också säger något om var det är man befinner sig, på Scania. Delar i 
rummet märktes ut och sattes i kontrast till varandra för att visa olika användningsområden.  
 
2. Hur kan jag genom bra funktion i rummet bidra till aktivitet?  
Det finns många faktorer som bidrar till personalens arbetsproduktivitet i en arbetsmiljö. 
Dessa faktorer kan vara både fysiska, psykologiska och sociala, till exempel belysningsnivå, 
trivsamhet och trängsel (Fridell Anter 2006:200-201).  
Jag menar att en bra inredning känns och en sämre till högre grad syns, därför har jag lagt stor  
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tyngd på att anpassa rummen för användarnas behov och utformat dem exklusivt för arbetet i 
dem. Miljön ska bidra till att det är en plats där man mer än gärna arbetar och som också 
inbjuder till delaktighet och aktivitet. Jag anser att mitt arbete med att ta fram material, färger 
och planeringen av ytan i rummen gör att miljön känns då den i är anpassad speciellt för 
arbetet i dem. Funktionen framträder i form av planering av rumsvolymen, där bland annat 
fler olika delar av rummet används som arbetsyta, belysningen riktas mot olika arbetsytor för 
att hålla en god ljusnivå i hela rummet och möblerna är anpassade för rummen och arbetet i 
dem.  
 
3. Hur kan jag med hjälp av god informationsdesign göra rummet mer användarvänligt, 
tillgängligt och spegla företagets identitet?  
Det är våra ögon som är den primära mottagaren av informationen när vi träder in i ett rum 
men även rummets värme, akustik, lukt och taktila kvaliteter upplevs samtidigt (Christiansson 
& Eiserman 1998:146). Det finns många områden att tillgodose när det gäller informationen 
vi får i ett rum. Vissa delar har jag inte tagit med i förslaget, så som värme och lukt, eftersom 
det skulle bli ett för omfattande arbetet. Men de delar jag har arbetat med menar jag 
underlättar kommunikationen, gör rummet mer tillgängligt och är en miljö som gynnar 
användarna i arbetet.  
Idag finns det riktlinjer för identitet som används utåt av Scania, vilka jag använde mig utav 
för formgivningen. Utformningen i rummen skulle framhäva Scanias kommunikations fem 
karaktärer vilka är ärlighet, uppriktighet/förtroende, respektingivande, trygg/säker, exklusiv 
(egen översättning), något jag inte kände speglades i dem idag.  
Genom en trygg och säker arbetsmiljö vill jag få användarna att känna ett förtroende och 
respekt för rummen vilket skall få användarna att uppskatta rummen och arbetet i dem mer.  
Exklusiviteten betonades med hjälp av form och den individuella anpassningen för Scania.  
 
Vid återbesöket för presentation av förslaget den 15.5.2009 på Scania Motormonteringen gav 
min kontaktperson Johanna Zackrisson sina synpunkter.  
Det lilla mötesrummet uppfattades som en god arbetsmiljö eftersom det ingav en lugn och 
stimulerande miljö som var anpassningsbar med bland annat ljuset. Ljusväggen ansågs 
spännande, då det går att välja ljusfärg efter ändamål, och lite utöver det vanliga. 
Whitebordtapeten var uppskattad eftersom den här ofta behövs för arbetet men i mindre 
utsträckning än i det större rummet.  
I det stora mötesrummet var flexibiliteten med bland annat stolarna något som lyftes fram då 
arbetet i det ofta varierar. Det som efterfrågades var en visualisering på hur det skulle se ut 
med alla stolarna borttagna från golvytan vid ett möte med många deltagare.  
Whiteboardväggarna sades vara mycket användbara då de även har magnetfunktion och inte 
begränsar användarna på en mindre begränsad yta. Väggmålningen i form av gripensymbolen 
knöts an till den stolthet de anställda känner över sitt yrke och sin arbetsplats.  
En plats för projektor i rummet diskuterades och olika lösningar kom på tal, bland annat att 
projektionen skulle kunna ske på den ena whiteboardväggen. Lösningen i förslaget, med 
projektionsduken ovanför fönstren, är en av lösningarna på problemet vilken jag anser skapar 
minst trängsel och bra betraktelseavstånd.  
 
Jag har kunnat dra slutsatsen att är det många delar som måste överensstämma i utformningen 
av rum för att de ska bli ultimat utformade för användarna. Tyvärr går det inte att 
tillfredsställa alla till hundra procent eftersom tycke och smak är högst personlig. Vad man 
däremot kan göra är att understödja våra kognitiva och fysiska förmågor på olika sätt genom 
rum, för att hjälpa kommunikationen och på så sätt göra det lättare för aktivitet och 
delaktighet i dem.  
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En svårighet jag känt under arbetet är hur informationsdesign, av den kunskap jag har inom 
området från utbildningen, kan förmedlas i en rumslig gestaltning som denna. Det har även 
varit relativt svårt att hitta litteratur och forskning vilken ligger inom området 
informationsdesign i rum.  
 
6.3 Förslag på fortsatt arbete  
Mitt intresse har vuxit, min nyfikenhet har väckts och många nya frågor har dykt upp under 
examensarbetets gång. Jag känner en vilja till att arbeta vidare med frågor kring betydelsen av 
miljön på arbetsplatsen och människans samspel med miljön i min kommande yrkesroll, 
mycket tack vare denna studie.  
Det finns många delar som skulle kunna arbetas vidare på i förslaget, men detta skulle då 
behövas göra i ett ännu närmre samarbete med Scania och framförallt användarna av rummen.  
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BILAGOR 
 
 

Bilaga I 
 
Intervju 
Datum:  31.3.2009 
Respondent:  Johanna Zackrisson  
Intervjuare:  Julia Söödi 
 
 
Kan du berätta lite om vad du anser är målet med uppdraget? 
Se över rummen och hitta en bättre lösning för dem. 
Det lilla mötesrummet behöver en lösning för hur det skulle kunna användas bättre. En mer 
behaglig plats eftersöks som också känns trygg och lugn. 
Det större mötesrummet vill vi använda som ett kreativt arbetsrum där det är viktigt att kunna 
röra sig mer fritt. Det ska finnas whiteboard, magneter, upphängningsmöjligheter och 
arbetsmaterial som pennor och post-it lappar och förvaringsmöjligheter för dem.  
 
Kan du beskriva vad kreativa i kreativa mötesrum betyder för er? 
Man blir idag “fastlåst” i i rummet så fort man sätter sig ned, detta gör att man lätt blir passiv 
på mötet på grund av detta skulle det behövas en förändring i miljön.   
Med kreativt mötesrum menar vi att miljön ska inbjuda till medverkan och delaktighet, alla 
ska vara med helt enkelt. 
Rummet ska vara lätt att röra sig i, vara flexibelt och inbjudande.  
 
Vilka är rummens olika användningsområden? 
Det lilla rummet används tex. för utvecklingssamtal och kortare personliga samtal samt 
telefonsamtal och kortare möten. Rummet kännas obehagliga att vistas i, idag kallas de små 
mötesrummen intern för “förhörsrum”.  
De stora rummen används idag för arbetsmöten där man använder väggarna i stor utsträckning 
för bland annat aktivitetslistor. På mötena används det post-it lappar, whiteboardtavla, bord 
och väggar.  
 
Vad associerar du till varumärket Scania? 
Framförallt Scanias logotyp Skåne-Gripen, och dess färger. Även så den trekantiga 
kedjehjulet (som sitter i vevpartiet på en cykel) i bakgrunden till griphuvudet.  
 
Vilka färger associerar du till Scania? 
De färger som finns i logotypen; marinblått, ljusgrått, lite rött och vitt och en gnutta guld. 
 
Tar du ofta emot kunder/gäster i mötesrummen? Och är det viktigt för dig hur de 
uppfattar mötesrummen? 
Nej inte direkt, det sker mer ute i produktionen. Det kan hända att leverantörer av utrustning 
kan tas emot i dem. Självklart är det viktigt men det finns andra delar som är viktigare. 
 
Hur många vistas oftast samtidigt i mötesrummen?    
I de små rummen vistas omkring två till tre personer åt gången men det händer att det blir fler. 
I de stora vistas cirka två till fem personer åt gången men även här blir det ibland fler än så.  



 

 32

 
Hur länge åt gången brukar de användas? 
De små rummen används oftast till kortare möten men ibland upp till två timmar. 
De stora rummen används till längre möten. 
 
Vad anser du fattas i dem idag? 
I det lilla rummet i störst utsträckning att det inte känns inbjudande, det är för avskalat. Det 
känns kallt och hårt. En liten whiteboardtavla skulle kunna vara bra.  
I det stora rummet behövs en större yta att skriva på, möjlighet att hänga upp tex. stora 
papper.  
Ett basutbud på material och förvaring för det.  
 
På vilket exponeringssätt skulle du vilja se det färdiga konceptförslaget? 
Det som du är mest bekväm med, ditt eget sätt att arbeta.  
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Bilaga II 
 
 
Enkät - nya mötesrum på Scania i Södertälje.  
 
Jag heter Julia Söödi och är student på Mälardalens högskola i Eskilstuna där jag läser en  
3-årig utbildning som heter Informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. 
Under utbildningen arbetar vi med bland annat  med inredningsarkitektur, information 
och kommunikation.  
Jag gör denna enkätundersökning till mitt examensarbete som är att arbeta fram ett förslag till 
en ny inredning/miljö för era mötesrum.  
 
Jag skulle vara tacksam om du ville svara på några frågor. 
Svara gärna så utförligt som möjligt. Det går bra att skriva på papprets baksida om 
så behövs. 
 
1. Hur många gånger per vecka använder du i snitt mötesrummen? 
 
2. Hur tycker du att mötesrummen fungerar för era olika ändamål? 
 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
 
3. Hur upplevs rummens storlek? 
 
Dåligt    1    2    3    4    5    6    Bra 

 
 
4. Hur viktiga är borden i mötesrummen? 
 
Lite    1   2   3   4   5   6    Mycket 

 
 
5. Finns det tillräckligt med sittplatser? 
 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 

 
 
6. Är ni nöjda med ljuset i rummen? 
 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
 
7. Hur fungerar ljudvolymen? 
 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 

 

 

8. Vilken färg skulle du vilja ha i ett nytt mötesrum? 
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9. Skulle det vara bra/mer användbart med rum som var olika utformade och kunde användas 
för olika slags möten/ändamål? 
 
10. Om ja, hur kunde dessa rum kunna  skilja sig ifrån varandra? 
 
11.Vad för slags rum tror du skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för ditt arbete? Tex. Idérum, 
vilorum, lekrum, projektrum, öppna rum, slutna rum, enskilda rum. 
 
12. Finns det idag tillräckligt med verktyg för att visa information och idéer på i 
mötesrummen, så som whiteboardtavlor, papper, pennor osv.? Om inte, vad anser du fattas?   
 
13. Vad i ett rum tror du skulle inspirera dig att bli mer kreativ i ditt arbete? Tex. möjlighet 
till mer rörlighet, bättre sittplatser, inga sittplatser, färg, form osv. 
 
14. Vad tycker du fungerar bra i rummen och vad är viktigt att ha kvar i dem? 
 
15. Vad tycker du fattas eller inte fungerar bra i rummen?  
 
Tack för din medverkan! 
Julia Söödi 
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Bilaga III 
 
 
Sammanställning av enkätresultat - Stora rummet  
 
1. Hur många gånger per vecka använder du i snitt mötesrummen? 
Kommentarer: 2-3 gånger. 3-5 gånger. Varje dag.  
 
2. Hur tycker du att mötesrummen fungerar för era olika ändamål? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 3: 1 stycken  
Gradering 4: 2 stycken 
Gradering 5: 1 stycken 
 
Kommentarer: Avsaknad av dator och projektor gör att man ibland måste boka ett större rum 
(vilket jag tycker är onödigt).  
 
3. Hur upplevs rummens storlek? 
Dåligt    1    2    3    4    5    6    Bra 

 

Gradering 1: 1 stycken  
Gradering 2: 1 stycken 
Gradering 4: 1 stycken  
Gradering 6: 1 stycken  
 
 
4. Hur viktiga är borden i mötesrummen? 
Lite    1   2   3   4   5   6    Mycket 

 
Gradering 4: 1 stycken  
Gradering 5: 3 stycken  
 
 
5. Finns det tillräckligt med sittplatser? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 2: 1 stycken 
Gradering 3: 1 stycken 
Gradering 4: 1 stycken  
Gradering 6: 1 stycken  
 
 
6. Är ni nöjda med ljuset i rummen? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 3: 1 stycken 
Gradering 5: 2 stycken 
Gradering 6: 1 stycken  
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7. Hur fungerar ljudvolymen? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 

 

Gradering 1: 1 stycken  
Gradering 4: 1 stycken 
Gradering 5: 2 stycken  
 
 

8. Vilken färg skulle du vilja ha i ett nytt mötesrum? 
Kommentarer: Vit: 2 stycken. Blå. En ljus färg som gärna reflekterar solljus.  
 
9. Skulle det vara bra/mer användbart med rum som var olika utformade och kunde 
användas för olika slags möten/ändamål? 
Kommentarer: Ja, men storleken behöver inte nödvändigtvis vara större. Ja, det skulle vara 
bra att ha olika rum beroende på vilka möten som är planerade. Ja. Nej.  
 
10. Om ja, hur kunde dessa rum kunna  skilja sig ifrån varandra? 
Kommentarer: Passande möbler. Rätt belysning. Storlek. Olika förutsättningar, t.ex. dator i 
något rum. Dator och projektor i något rum och whiteboard i ett annat till exempel.  
 
11.Vad för slags rum tror du skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för ditt arbete? Tex. 
Idérum, vilorum, lekrum, projektrum, öppna rum, slutna rum, enskilda rum. 
Kommentarer: Projektrum: 3 stycken. Idérum: 3 stycken. Enskilda rum: 2 stycken.  Lekrum, 
öppna rum. Vilorum är viktigt att ha. Projektrum är oftast rum som saknas på Scania.  
 
12. Finns det idag tillräckligt med verktyg för att visa information och idéer på i 
mötesrummen, så som whiteboardtavlor, papper, pennor osv.? Om inte, vad anser du 
fattas?   
Kommentarer: Verktyg finns, men saknas ofta förvaringslådor/möbler att förvara dem i.  
Projektor bör anskaffas. Whiteboard i alla rum. Dator i något rum, blädderblock. Projektor 
och whiteboardtavla.  
 
13. Vad i ett rum tror du skulle inspirera dig att bli mer kreativ i ditt arbete? Tex. 
möjlighet till mer rörlighet, bättre sittplatser, inga sittplatser, färg, form osv. 
Kommentarer: Större rum för bättre rörlighet. Möjlighet till mer rörlighet, färg, form. 
Möjlighet att på ett enkelt sätt möblera om rummet efter typ av möte/uppdrag sen t.ex. någon 
form av utsmyckning. Kanske rätt bild på vägg.  
 
14. Vad tycker du fungerar bra i rummen och vad är viktigt att ha kvar i dem? 
Kommentarer: Whiteboardtavla och fönster är mycket viktiga. Ljusinsläppet. Whiteboardtavla 
och pennor.  
 
15. Vad tycker du fattas eller inte fungerar bra i rummen?  
Kommentarer: Projektor. Ljus och det kan vara kallt ibland. Kanske en hylla eller ståbord.  
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Sammanställning av enkätresultat - Lilla rummet 
 
1. Hur många gånger per vecka använder du i snitt mötesrummen? 
Kommentarer: 4gånger och 2-3 gånger. 
 
2. Hur tycker du att mötesrummen fungerar för era olika ändamål? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 4: 1 stycken 
Gradering 5: 1 st 
 
3. Hur upplevs rummens storlek? 
Dåligt    1    2    3    4    5    6    Bra 

 

Gradering 6: 1 stycken  
Gradering 1: 1 stycken 
 
4. Hur viktiga är borden i mötesrummen? 
Lite    1   2   3   4   5   6    Mycket 

 
Gradering 6: 2 stycken 
 
 
5. Finns det tillräckligt med sittplatser? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 5: 1 stycken  
Gradering 6: 1stycken 
 
 
6. Är ni nöjda med ljuset i rummen? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 
 
Gradering 4: 1 stycken  
Gradering 6: 1 stycken 
 
 
7. Hur fungerar ljudvolymen? 
Dåligt    1   2   3   4   5   6    Bra 

 

Gradering 4: 1 stycken  
Gradering 6: 1stycken 
 

 

8. Vilken färg skulle du vilja ha i ett nytt mötesrum? 
Kommentarer: Ljusgrönt. Ljusa färger. 
 
9. Skulle det vara bra/mer användbart med rum som var olika utformade och kunde 
användas för olika slags möten/ändamål? 
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Kommentarer: Ja: 2 stycken 
 
10. Om ja, hur kunde dessa rum kunna  skilja sig ifrån varandra? 
Kommentarer: Ett arbetsrum med whiteboard där man kan spåna lite och ett mer 
diskussionsinriktat rum. Storleken. 
 
11.Vad för slags rum tror du skulle kunna vara ett bra hjälpmedel för ditt arbete? Tex. 
Idérum, vilorum, lekrum, projektrum, öppna rum, slutna rum, enskilda rum. 
Kommentarer:  Idérum, projektrum. Idérum, slutna rum och glada rum! 
 
12. Finns det idag tillräckligt med verktyg för att visa information och idéer på i 
mötesrummen, så som whiteboardtavlor, papper, pennor osv.? Om inte, vad anser du 
fattas?   
Kommentarer: Finns ingenting i rummen. Saknar något att skriva på. Kanske ett ståbord i ett 
av rummen.  
 
13. Vad i ett rum tror du skulle inspirera dig att bli mer kreativ i ditt arbete? Tex. 
möjlighet till mer rörlighet, bättre sittplatser, inga sittplatser, färg, form osv. 
Kommentarer: Mer färger och tavlor, eventuellt lite blommor. Färg och ljus. 
 
14. Vad tycker du fungerar bra i rummen och vad är viktigt att ha kvar i dem? 
Kommentarer: Att de är tysta och avskärmade. Viktigt med enskilda rum för personliga 
samtal.  
 
15. Vad tycker du fattas eller inte fungerar bra i rummen?  
Kommentarer: Funkar bra. Alldeles för kala och tråkiga. Känns mer som förhörsrum än 
diskussionsrum.  


