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Abstract 
 

To find competencies on a workplace with flex office structure 

 

Companies today, 2012 are facing new opportunities and challenges. Information technology 

develops, competition is bigger today than ever, increased environmental requirements will be 

added and new patterns of life and values are occurring. This means that people who work in 

offices feel strong pressure of conversion, which is something that people experience 

differently. Therefore it is essential how the working environment is designed in an office. 

Working in an office means a lot of information processing and we can see large changes 

taking place. The ability to work efficiently, flexible and to be able to lead and plan a 

company’s resources efficient is essential. The flex office was developed in the beginning of 

1992 and was meant to be an office independent of space and time, and an office where all 

information and working material is gathered in a common database. At a flex office there are 

no given working places instead the employees chooses their working station for the day.  A 

problem for the employees in flex office environment is to find the competencies they need. 

The purpose of this thesis is to develop a design proposal that solves the customer's 

information design problem in finding competencies at the workplace. Theoretical data has 

been gathered through studies of literature. Empirical data has been gathered through 

interviews, observation and a questionnaire. These data have then formed the basis for the 

design proposal which is created with help from Michanek and Breilers design model. To find 

the competencies, different working environments have been created and also a workplace 

location system. The design proposal divides the working environment in three different 

activity environments. These are made to help form the workplace location system; in order to 

include the needs from the target group as well as it gives the opportunities to find the 

working competencies through good information design. The workplace location system gives 

the employee the opportunity to find other competencies at the office by explicit showing the 

status and localization of the employee. 
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Sammanfattning 
 
Att hitta kompetenser på ett flexkontor  

 

Idag 2012 står företag inför nya förutsättningar och utmaningar. Informationsteknologin 

utvecklas, konkurrensen är idag större än förr, ökade miljökrav tillkommer samt nya 

livsmönster och värderingar. Detta bidrar till att människor som arbetar på kontor får uppleva 

ett starkt omvandlingstryck, något som uppskattas olika av människor. Därför är det vitalt hur 

arbetsmiljön utformas på ett kontor. Kontorsarbete medför mycket bearbetning av information 

och här har stora förändringar skett. Förmågan att kunna arbeta effektivt, flexibelt och att 

kunna leda och planera företagen resurssnålt är väsentligt. Flexkontoret kom till i början av 

1992 och skulle vara ett kontor som var oberoende av rum och tid. Ett kontor där all 

information och arbetsmaterial finns samlat i en gemensam databas. På ett flexkontor finns 

det heller inga fasta arbetsplatser utan medarbetarna placeras sig vid den arbetsstation som de 

för dagen är i behov av. Ett problem för den anställde i denna kontorsmiljö är att hitta de 

kompetenser som söks. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett gestaltningsförslag 

som löser beställarens informationsdesignsproblem vad gäller att hitta kompetenser på 

arbetsplatsen. Teoretisk data har samlats in via litteraturstudier. Empirisk data har samlats in 

via intervjuer, observation och en enkät. Dessa data har sedan legat till grund för 

gestaltningsförslaget som är format med hjälp av Michanek och Breilers designmodell. För att 

hitta kompetenser har det skapats olika arbetsmiljöer och ett platssystem. 

Gestaltningsförslaget delar in arbetsplatsens i tre olika aktivitetsmiljöer. Aktivitetsmiljöerna 

är skapade för att underlätta för utformningen av platssystemet, för att inkludera målgruppens 

behov likväl som det främjar för att hitta kompetenserna på arbetsplatsen genom god 

informationsdesign. Platssystemet ger den anställda möjlighet att lokalisera övriga 

kompetenser som finns på arbetsplatsen genom att tydligt visa de anställdas status och 

lokalisering.  

Nyckelord 

Flexkontor, Wayshowing, Relationik, Informationsdesign. 

 

 



 

 

Förord  
 

2012 års tema för examensarbete inom informationsdesign var ”Inkludering och exkludering”. 

Ett tema som lämpar sig väl för detta arbete som innefattar ett informationsdesignsproblem på 

ett flexkontor där de anställdas exkluderas ifrån fasta arbetsplatser. Titeln på detta arbete ”Att 

lokalisera kompetenser på ett flexkontor” är vald då det var ett problem som upptäckts av min 

uppdragsgivare.  I detta examensarbete har jag fått chansen att utveckla mina kunskaper inom 

informationsdesign och rumslig gestaltning. Jag vill börja med att tacka min handledare Carl- 

Johan Rydell och Staffan Udd som hjälpt mig under arbetets gång och varit ett stöd under 

processen, de har varit betydelsefulla för mig i detta arbete. Jag vill även tacka Temagruppen 

och speciellt Karolina Hammar och Teresia Nilsson. De har varmt tagit emot mig och låtit 

mig få ta del utav ett av deras arbeten samt svarat på alla frågor och funderingar som 

uppkommit under arbetet. Ett extra tack vill jag rikta till X på beställarens arbetsplats som 

beviljade att jag fick ta del utav Temagruppens arbete. Till alla er som medverkat i intervjuer, 

enkäter och under observationen vill jag rikta mitt största tack då ni bidrog enormt till mitt 

gestaltningsförslag.  

Tack till Er alla! 
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Inledning 
Inledningen ger en introduktion till ämnet som studerats samt redogörelse av 
teoribakgrund, problemområdet, syfte, målgrupp och frågeställning. 
Avgränsningar kommer även redogöras.  
 

Bakgrund  

Tillsammans med Temagruppen AB (Tema) i Stockholm har mitt examensarbete tagit form. 

Tema är en av Sveriges ledande arkitektbyråer där arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer 

och projektledare verkar (Hammar & Nilsson, 2012). Tema har fått ett uppdrag av en 

organisation som fortsättningsvis i rapporten kommer benämnas som beställaren. Uppdraget 

går ut på att skapa ett kontorslandskap med valfria sittplatser, ett så kallat flexkontor. Med 

valfria sittplatser menas att de anställda väljer en plats för dagen och alltså inte har en fast 

kontorsplats. Detta medför att personalens kompetenser blandas och bidrar även till att 

relationer mellan de anställda stärks. Ett problem med att ha valfria sittplatser är hur 

personalen ska hitta varandra i arbetsmiljön och det är detta problem som kommer att 

behandlas i detta examensarbete. Tema belyser också att är det är viktigt att titta på hur 

miljöer påverkar människor. Detta kommer utgöra en bakgrundsteori för detta arbete. 

Beställaren har idag lite mer än 200 kontorsplatser, dock står cirka 30 procent av dessa 

arbetsplatser tomma. Anledningen till frånvaron är bland annat externa möten samt externt 

projektarbeten (Hammar & Nilsson, 2012). 

Beställaren  

Beställaren vill modernisera och förnya sitt kontorslandskap och samtidigt göra om det till ett 

flexkontor. Till en början uppkom det att beställarens lokaler inte var avsedda för vissa 

personer med funktionshinder och därför inleddes en diskussion om en eventuell 

ombyggnation. Tillsammans med beställarens hyresvärd fick de kontakt med Tema. Tema och 

beställaren har nu påbörjat denna ombyggnadsprocess. På beställarens arbetsplats arbetar idag 

cirka 200 anställda personer, ambitionen med flexkontoret är att minska antalet platser till 

cirka 100- 150 arbetsplatser (X, 2012). 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett gestaltningsförslag som löser beställarens 

informationsdesignsproblem vad gäller att hitta kompetenser på arbetsplatsen.  
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Frågeställning 

 Hur kan medarbetarna hitta varandra på flexkontoret på ett lättillgängligt sätt utan att 

spendera för lång tid? 

 

Definition av Arbetsplatsen 

En anställds arbetsplats är den plats där han/hon kan utföra sitt dagliga arbete. På en 

arbetsplats bör möblerna vara ergonomiska för att minska fysisk och psykisk stress som kan 

uppkomma vid stillasittande arbeten. Möjligheten att kunna växla mellan sittande och stående 

arbete främjar produktiviteten. Förvaring är också en viktig del på en arbetsplats för att de 

anställda ska uppleva trivsel. Enligt en amerikansk studie om öppna kontorslandskap 

framgick det att de anställda önskade mindre ”trafik” runt sin arbetsplats och att 

arbetsplatserna var placerade en bit ifrån ”trafiken”, det vill säga ifrån all rörelse. Höga 

skärmväggar var inte lika uppskattat som forskarna trodde, det bidrog snarare till att de 

anställda kände sig instängda och saknade rymd (Bodin Danielsson, The office- an 

explorative study, 2010, ss. 41-42). 

Arbetsplatsens utveckling 

Dagens företag står inför nya förutsättningar och utmaningar. Informationsteknologin 

utvecklas, konkurrensen är idag större än förr, ökade miljökrav tillkommer samt nya 

livsmönster och värderingar har tillkommit. Detta bidrar till att människor som arbetar på 

kontor får uppleva ett starkt omvandlingstryck, något som uppfattas olika av människor. 

Därför är det centralt hur arbetsmiljön utformas på ett kontor (Christiansson & Eiserman, 

1998, s. 53). Informationsteknologin har utvecklats enormt de senaste åren likväl som den har 

påverkat vårt samhälle, det kan liknas med när vi gick ifrån jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle (Christiansson & Eiserman, 1998, s. 53). Kontorsarbete medför mycket 

bearbetning av information och här har stora förändringar skett.  Idag (2012) kan vi 

kontrollera betydligt mer information och förmedla de vidare utan att begränsa oss till några 

geografiska gränser. Detta har även medfört att vi kan arbeta på distans vilket är ett stort 

utvecklade steg i samhället. Likväl som det kan ses som en ekonomisk fördel då människor 

kan disponera sin egen arbetstid och välja sin arbetsplats (Christiansson & Eiserman, 1998, s. 

53). Men detta medför också en hårdare konkurrens likväl som de sker förändringar på 

ekonomin.  Förmågan av att kunna arbeta effektivt, flexibelt och att kunna leda och planera 

företagen resurssnålt. Att också kunna arbete under ett högre tempo och se till så att glappen 

mellan de inblandade aktörerna minskar. Det är också viktigt att samarbeta med de resurserna 

som finns runt omkring en för att lösa en uppgift på bästa lämpliga sätt. På så vis blir arbetet 
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också resurssnålare och arbetet som inte ger något resultat försvinner. Det förhöjda tempot i 

näringslivet påverkar också kunden och dess behov så det är viktigt att vara anpassningsbar 

och kunna vara flexibel då det kan ske förändringar snabbt. Miljökraven är också viktiga för 

företagen där det bland annat behövs minskas på resursuttaget ifrån naturen. Återvinning, 

energianvändning och inredning bör anpassas och det är viktigt att ha ett ”kretsloppstänk”. 

Nya generationer bidrar också till nya värderingar, förr var försörjningskravet viktigt och idag 

har det kravet ersatts med självförverkligande (Christiansson & Eiserman, 1998, s. 54). 

Kontorstyper 

I Christina Bodin Danielssons avhandling har sju kontorstyper definierats;  

 

 Cellkontor (enskilt arbetsrum),  

 Delat kontorsrum om 2-3 personer,  

 Öppet kontorslandskap (4-9 personer =små, 10-24 personer= medel och mer än 24 

personer= stora),  

 Flexkontor (ingen fast arbetsplats)  

 Kombikontor (där mer än 20 % av arbetstiden spenderas utanför kontoret) 

 

(Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, ss. 96-98).  

 

Resultatet visade att flexkontor och cellkontor är den arbetsplats som de anställda mår bäst av 

att arbeta i. Bodin Danielssons artikel ”Difference in satisfaction with office environment 

among employees in different office types” forskning är baserad på 26 olika arbetsplatser och 

med 491 anställda som medverkat. Bäst trivsel upplevs också i cellkontor och på flexkontor 

(Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 72), (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2009, s. 254). En medvetenhet finns att om Bodin Danielsson personligen intervjuat 

respondenterna hade resultatet kanske varit annorlunda. De anställda kanske tycker det är bra 

att arbeta på ett flexkontor, däremot så kanske de tycker det är jobbigt att alltid städa undan, 

aldrig kunna lämna offentliga dokument på skrivbordet eller ha kort på sina 

familjemedlemmar. Det kanske beror på vad det finns för andra alternativ att välja på gällande 

vilken arbetsmiljö som är bäst att arbete i.  

Flexkontoret 

Flexkontoret kom till i början av 1992 och skulle vara ett kontor som var oberoende av rum 

och tid (Christiansson & Eiserman, 1998, ss. 36-38).  Ett kontor där all information och 
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arbetsmaterial finns samlat i en gemensam databas.  På ett flexkontor finns det heller inga 

fasta arbetsplatser utan medarbetarna placeras sig vid den arbetsstation som de för dagen är i 

behov av. Varje person har en egen mobil förvaring som placeras vid dagens arbetsstation.  

Flexkontoret fick sitt stora genombrott när Digital Equipment AB (DE AB) var i behov av nya 

lokaler i Sundbyberg.  DE AB:s ambition med flexkontoret var att både bli mer 

kundorienterade och effektivare, något som lyckades. DE AB började marknadsföra sitt 

flexkontor och många andra företag blev intresserade av konceptet (Christiansson & 

Eiserman, 1998, ss. 36-38). 

Informationsdesign 

I boken Information Design Workbook författad av Kim Baer finns en definition av vad 

informationsdesign är; 

 [ ”… the translating ’[of] complex, unorganized data into valuable, meaningful information”] 

(Baer, 2008, s. 12).  

Informationsdesign är att gestalta och utforma information och budskap, information som är 

designad så att mottagaren på ett lättillgängligt sätt kan ta emot och koda av information. Det 

är viktigt att förstå att alla människor läser av och avkodar information olika. 

Informationsdesign berör kommunikation, estetik, språk, information, kognition, konst, 

ekonomi, produktionsteknik, juridik och medier och kan ses som ett flervetenskapligt ämne 

(Mälardalens Högskola, 2012).  

Informationsproblem 

Ett flexkontor innebär att den anställde inte har en fast arbetsplats. De anställdas fasta 

arbetsplatser är alltså exkluderade. Enligt studier är ett flexkontor stimulerande för den 

anställde och ses som en positiv arbetsmiljö (Bodin Danielsson, Difference in satisfaction 

with office enviroment among employees in different office types, 2009, s. 252). När de 

anställda dagligen varierar sina arbetsplatser kan det bli svårt att hitta de kompetenser som 

söks. Informationsproblemet i detta arbete är hur beställarens anställda ska kunna hitta 

varandra på ett lättillgängligt sätt. Medarbetarna ska inte behöva fördriva stora delar av sin 

arbetstid på att leta efter personer med rätt kompetens och kunskap. På en arbetsplats är det 

vitalt att medarbetarna snabbt hittar varandra för att underlätta för kommunikation och utbyte 

av kunskap. 
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Begreppsdefinitioner 

 Flexkontor – Kontor med valfria arbetsplatser. 

 Beställaren – Beställaren används som ett fingerat namn och är det företag som detta 

examensarbete och gestaltningsförslag riktar sig till. 

 Personal, anställda, kompetenserna, de som arbetar, målgrupp, mottagare – Denna 

grupp människor syftar till de som arbetar på beställarens kontor. 

 Platssystem – Ett system för att underlätta för det anställda att hitta varandra på 

arbetsplatsen.  

Avgränsning 

 

Detta arbete kommer främst att inriktas på hur kompetenser kan hittas på ett flexkontor. Då 

detta examensarbete är sekretessbelagt kommer beställarens planlösning inte att visas. För att 

underlätta för läsaren kommer en fiktiv planlösning att användas. Arbetet syftar till att ta fram 

ett gestaltningsförslag och kommer enbart att visa ett exempel på hur gestaltnigen kan 

appliceras i beställarens miljö, dock en fiktiv sådan. 

Teoriavgränsningar 

I det kommande teoriavsnittet kommer det teorier som studerats presenteras samt hur det har 

används i detta arbete. Även ett kritiskt förhållningssätt kommer att tillämpas till de teorier 

som valts och varför dessa är användbara i detta arbete. 

Datainsamling 

Information har samlats in genom primär data och sekundär data. Primärdata har samlats in 

genom intervjuer, observationer och enkäter.  Sekundärdata kommer ifrån litteratur, så som 

avhandling och artiklar. 

  



6 

 

Teorietisk ram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som studerats och hur de tillämpas i 
gestaltningsförslaget.  Kritik till viss teori har också tagits i akt . 

Designprinciper 

Bo Bergström skriver i sin bok Effektiv visuell kommunikation om det fyra designprinciperna, 

rytm, balans, linje och kontrast (Bergström, 2009, s. 232). Ett exempel på rytm är när ett 

mönster upprepas flera gånger, något som också bidrar till att människan vägleds i en 

rumsorientering (Ching, 2007, s. 390). Ett annat exempel kan vara en axel (axialitet) som kan 

bidra till vägledning (Ching, 2007, s. 340). Balans skapas genom symmetri och att arbeta 

axialt. Linjedesignprincipen innebär exempelvis att en upprepande text på en vägg placeras på 

samma höjd på samtliga väggar eller att ett navigeringssystem på en webbsida är enhetligt 

placerad på samtliga sidor (Bergström, 2009, s. 234). En typ av kontrast är storlekskontrast. 

Det kan innebära att placera en stor bild i kontrast till en liten (Bergström, 2009, s. 232). 

Designprinciper är enligt Francis D.K. Ching något som kan användas för att skapa ordning i 

en arkitektonisk komposition. För att skapa harmoniska arrangemang behövs det inte enbart 

vara geometrisk regelbundet. Utan snarare att varje del av en helhet är väl arrangerade 

tillsammans med resterande komposition så att de tillsammans skapar ett harmoniskt 

arrangemang (Ching, 2007, s. 338). Ching anser att olikheterna som är hierarkiska återspeglar 

digniteten, funktionen samt den formella och symboliska rollen. Författaren menar också att 

om en form eller ett utrymme ska bli värdigt eller signifikant i en miljö måste det göras väl 

synligt. Den visuella vikten kan uppnås genom att anpassa en form eller ett utrymme med 

enastående storlek, en unik form eller med en strategisk placering (Ching, 2007, s. 358). 

Ching berättar också att människans heterogena element skiljer sig åt mellan färg, form, 

storlekt och orientering. Ching menar att synfältet är strukturerat uppbyggt och gör att 

människan kan organisera elementen till två motsatta grupper, positiva element och negativa 

element. Positiva element gör så att vi kan uppfatta figurer och negativa element gör så att vi 

uppfattar en bakgrund, det hjälper oss att utskilja. Människans förståelse och perception av en 

komposition beror på hur vi läser av det visibla samspelet mellan positiva och negativa 

element inom deras fält (Ching, 2007, ss. 98-99). I denna gestaltning kommer kontraster av 

positiva och negativa element att gestaltas exempelvis på skrivborden och på väggar med text. 
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Wayfinding 

Wayfinding, orienterbarhet ger vägledning och underlättar för människor att känna sig hemma 

i en miljö (Gibson, 2009, s. 12). Per Mollerup beskriver wayfinding som målet (Mollerup, 

2005, s. 11). Wayfinding är en instinktiv process som människan använder sig av dagligen, 

det hjälper oss att navigera i miljöer (Gibson, 2009, ss. 18-20). Wayfinding innebär att ta sig 

från en punkt till en annan, en vägledning från start till mål. Det kan också innebära att hitta 

tillbaka igen.  Informationsskyltar och symboler är otroligt viktigt för wayfinding anser 

Gibson. Speciellt när det finns språkbarriärer och det blir problem att kommunicera (Gibson, 

2009, s. 16). 

Wayshowing 

Wayshowing, vägledning beskriver Per Mollerup i boken Wayshowing som medlet 

(Mollerup, 2005, s. 11). Wayshowing innebär informativ vägledning, någon typ av 

information som bidrar till att vi kommer fram till målet. En typ av Wayshowing är 

exempelvis när människor hittar från en gate till en annan på en flygplats, det sker med hjälp 

av informativ vägledning, förslagsvis skyltar. Återkommande skyltar och markeringar 

underlättar för människorna på flygplatsen att hitta rätt. Wayshowing som är placerad på 

marken väcker ett intresse hos människor däremot fungerar det bäst med piktogram, kortare 

meningar eller ord.(Mollerup, 2005, s. 189). Bra wayshowing är när wayshowing får vara en 

del av utformningen av miljöer, städer, delar av städer eller byggnader i ett tidigt skede av 

byggnationen(Mollerup, 2005, s. 71). I detta arbete kommer wayshowing utgöra en stor del av 

den rumsliga gestaltningen.  

Färger 

Färger har en stor inverkan på ett rums atmosfär. Människors uppfattning av färger som finns 

i arkitektur är nära förenade med material, strukturer och lyster. Rött - gult uppfattar 

människan som varma färger medan blått – grönt som kalla färger. Färger med stora 

kontraster skapar intensitet och färger i liknande toner skapar harmoni. Färger kan också 

frambringa känslor, förmedla stämning, skapa hierarkiska klasser eller uppmärksamma något 

särskilt (Bergström, 2009, ss. 256-258). Artikeln ”Physical environmental stimuli that turn 

healthcare facilities into healing environments through psychologically mediated effects” från 

2006 visade att generellt hade gröna väggar en låg stressnivå hos individer med en liten förmåga 

att skärma av oönskad stimuli (Dijkstra, 2006). Gällande färger på ett arbetskontor visade det sig 

att röda väggar var sämre hos individer med låg förmåga att skärma av oönskat stimuli (jämfört 

med blå eller grön). Under denna utbildning har kunskap erhållits om att färger har olika 
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betydelser, färgen grön står för lugn, balans, vila, hopp, naturlighet. Blått står för koncentration, 

oändlighet, trygghet och stabilitet. Cerise står för kreativitet och lycka. Dessa tre färger är utvalda 

i detta arbete och kommer att appliceras i gestaltningsförslaget. Av kulörta färger är blått den 

mörkaste, grön är den mest nyansrika färgen och rosa är en intensiv och lysande färg (Anderson, 

2010, ss. 42-43). När miljöer färgsätts är det viktigt att tänka på hur ljuset infaller i miljön. Färger 

har genom tiden studerats och varma färger uppfattas mer intensiva och lysande i rum som vetter 

mot söder än i rum som vetter mot norr. Dessa färger upplevs däremot som mer neutral i rum som 

vetter mot norr.  Färgupplevelsen kan också påverkas beroende på vart ljuset infaller i ett rum 

(Anderson, 2010, ss. 24-25). Studier har också visat att varma färger aktiverar människors hjärna 

medan kalla färger verkar avstressande (Anderson, 2010, s. 38). 

Pop- out- effekten 

När en Pop – out – effekt skapas är det vitalt att hänsyn tas till kontraster mellan miljöer, 

objekt, orientering, rörelser, färger, skärpa och dess kontext. På så vis kan avsändaren 

framhäva något specifikt eller något som avsändaren vet att mottagarna är intresserade av. Det 

kan även bidra till god informationsdesign då avsändaren framhäver något som underlättar för 

mottagarna. I en kontorsmiljö kan det exempelvis vara en informationsskylt som särskiljer sig 

från övrig inredning och visar vart toan finns. Eller en färgstark möbel som skiljer sig från den 

övriga interiören. När en pop- out- effekt skapas är det också viktigt att veta varför det görs 

och vad det kan bidra till (Ware, 2008, ss. 29-31). 

Typografi 

Läran om bokstavsformerna, det arrangemang de uppträder i och dess användning heter 

typografi (Bergström, 2009, s. 124). Det finns två översiktliga teckensnittsgrupper, antikvor 

och sanserifer. Antikvor utmärks med sina seriffer (klackar) och Sanserifer utmärks med 

seriffernas frånvaro, se figur 1 (Bergström, 2009, ss. 127-128). Typografi är viktigt att välja 

med omsorg och beroende på vart den ska avläsas. Sanserifer lämpar sig bättre än antikvor 

om en text ska avläsas på en skärm (Bergström, 2009, s. 133). Antikvor passar bättre att 

använda till brödtext eller när något ska tryckas (Bergström, 2009, s. 130). Lämplig ögonhöjd 

för skyltar är 1.60 cm (Lorenc & Berger, 2007, s. 84). 
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Figur 1. visar Antikvor och Sanserifer, de röda pilarna markerar antikvornas seriff (”klack”). 

Relationik 

Marianne Döös, professor inom pedagogik och Tomas Backström, professor inom 

innovationsteknik arbetar tillsammans med ett flertal medarbetare med hur verksamheter kan 

förbättras med hjälp av relationik. Det är ett projekt som pågår under två och ett halvt år. 

Projektet sker i Mälardalens region inom verksamheter som äldreomsorg, förskola och 

förvaltning, det finns även ett samarbete med organisationer som arbetar med kommunikation 

och spridning av kunskap gällande verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Relationik är ett 

begrepp som är under utveckling och behövs därför definieras. Relationik syftar på det 

ihopkopplade interaktionsmönstret som skapas av relationer som är kompetensbärande och 

aktiva för att utföra viktiga uppgifter i en organisation eller i ett arbetssystem. Det är 

essentiellt att kunna utveckla en verksamhet likväl som det också är viktigt att förstå vad 

organisationsförändringar kan få för konsekvenser. Oavsett vad det leder till är det de 

kvalitativt goda förändringarna som är de svåra. När förbättringar tas fram för att lösa 

befintliga problem så finns det risk att det enkelt skapas nya. Detta för att det allt för ofta finns 

bakomliggande problem som beror på bristfällig kunskap gällande samarbetsprocesser. Idag 

har relationiken ännu inte uppmärksammats tillräckligt utan istället så tittar vi på vad vi tror är 

problemet och utgår därifrån. För att kunna skapa bra utgångspunkter för den kompetens som 

behövs för att en verksamhet ska utvecklas och nå sina mål behövs tanke- och 

handlingsparadigmen växlas (Döös & Backström, 2012). Enligt Döös börjar 

organisationsförändringar allt som oftast i organisationens design, detta bidrar till att 

utveckling av strukturer, rapporteringsvägar och ansvarsfördelning hamnar i förgrunden. Döös 

arbete grundar sig istället i organisationens framväxt och med ”inter-aktion och relationer som 

förändringsgrund”.  Med hjälp av den teoretiska kunskapsbas som de införskaffats kan det 

normala fokuset på designade strukturer kompletteras med fokuseringspunkt på framväxande 

strukturer (emergenta) och särskilt relationik(Döös & Backström, 2012). Framväxande 

strukturer (emergenta) behöver förklaras väl för att de ska bli möjliga för organisationens 

A a Antikvor    A a Sanserifer 

A a Antikvor   A a Sanserifer 
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ledning att hantera. Döös menar att distinkta kopplingar finns mellan bland annat människors 

hälsa och organisationsförändringar som görs. Den tilltänka effekten av att göra en 

förändringsstrategi så som en omorganisation uteblir ofta (Döös & Backström, 2012). 

Kvalitén, effektiviteten och resultaten för verksamheten förbättras allt för ofta inte som det 

var tänkt. Istället uppstår det svårigheter med de kompetenser som organisationen är beroende 

av för att överleva. En utmaning med projektet som Döös arbetar med är att försöka skapa en 

transferlänk mellan organisatoriskt lärande och den lärande individen (Utbult, 2011). 

När en sund arbetsmiljö ska utformas är det viktigt att använda de kunskaper som redan finns 

om lärande som en del i omorganisationen.  Kunskap erhållas genom erfarenheter och varför 

inte titta på vilka kompetenser som finns på ett företag menar Döös. Genom att titta på vilka 

kompetenser som finns och som är i behov av att samarbete för att utföra ett arbete så bidrar 

det till minskade problem. Döös tar upp ett exempel som har modifierats för att passa in i 

detta arbete(Utbult, 2011). 

 

Hur enkelt är det för olika yrkesgrupper att börja ett ömsesidigt utbyte av upplysningar och 

kunnande mellan sig? 

I praktiken kan det exempelvis handla om tekniken, som är viktig för att utföra arbetet på 

beställarens organisation. Här kan ett informationsutbyte ske på en nivå där det enkom 

handlar om att en anställd ringer en dataspecialist som hjälper till hur han/hon ska gå till väga 

om Internet inte fungerar.  Eller så kan det vara ett informationsutbyte där dataspecialisten 

kommer till arbetsplatsen och hjälper till med internetanslutning och samtidigt pratar med 

chefen på beställarens arbetsplats om att de bör byta något centralt för att internetanslutningen 

ska bli bättre. Då blir det ett utbyte på en högra nivå (Utbult, 2011). En persona (se bilaga 4) 

har tagits fram i detta arbete för att ge läsaren en förståelse för att omorganisationer kan 

upplevas olika från person till person och för att det är viktigt att ha de anställda i åtanke när 

förändringar görs. Personans syfte är att ge läsaren insikt för hur omorganisationer kan 

upplevas.  

Arkitektonisk kvalitet 

Majoriteten av arbetande människorna spenderar ett flertal arbetstimmar i kontorsmiljö och 

det är vitalt att miljön är anpassad efter människornas behov för att de ska må bra. I Sverige är 

sjukfrånvaron hög och den vanligaste orsaken bland kontorsarbetare är mental ohälsa. Ett av 

problemen är arbetsmiljön(Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 1). 
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Människan upptäcker den omgivna miljön genom tre av våra sinnen, synen, hörseln och 

känseln(Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 5). De flesta företag är 

placerade i byggnader som är anpassade efter deras behov, det ska vara tillräckligt stort och 

användbart för att kunna arbeta i den miljön. Även om den arkitektoniska utformningen inte 

bestämmer välbefinnandet eller beteende hos de anställda har det en inverkan på det estetiska, 

funktionella och sociala, det vill säga, en påverkan på interaktionen och samarbetet mellan de 

anställda. Arbetsplatsens design har också visats sig vara en viktig faktor i utvecklingen av 

företags verksamheter. Det kan ses som en fördel för den sociala biten av arbetet eller som 

välbefinnande och ökad produktivitet för den fysiska arbetsmiljön. Den mesta forskningen 

som gjorts inom detta ämne finns främst inom design och beteendevetenskap och inte inom 

ledarskap och organisationer (Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 6). 

Något som kan ifrågasättas för de arbetandes välbefinnande och välmående. 

Ledarskapsteorierna borde vara en stor del av detta då en organisation är beroende av de 

anställda. Arbetsmiljön kan även främja för produktivitet och välmående och där av borde 

detta vara av intresse. När undersökningar gjorts på hur miljön påverkar människor har 

fokuset främst varit på byggnadens prestanda ur ett funktionellt eller estetiskt perspektiv. 

Ännu finns det inte så mycket forskning inom ämnet, - hur kontorsmiljöer påverkar 

människor. Kontorsforskning som gjorts kan delas in i, organisationsorienterad forskning, 

kommunikationsorienterad forskning, rumsorienterad forskning och arbetsplats- 

planeringsorienterad forskning (Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, ss. 

10-13). Arbetsmiljön påverkar de anställda och på så vis organisationen. De anställdas 

beteende i en arbetsmiljö är svår att undersöka då det dels är en komplex interaktion mellan 

den anställda individen och den fysiska arbetsplatsen likväl som det är en social interaktion 

mellan kollegorna och avdelningarna (Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 

2010, s. 29). En annan faktor som påverkar interaktionen ytterligare är att de anställdas 

arbetsplats ofta är förknippade med känslor. 

I Bodin Danielssons avhandling beskrivs ”Davis´framework”, se figur 2 (Bodin Danielsson, 

The office- an explorative study, 2010, s. 30). Davis menar att arkitekturen påverkar de 

anställda i en organisation och har delat in arkitekturen i ett ”ramverk” i tre delar. Fysisk 

struktur, fysisk stimuli och symboliska artefakter. Davis menar att om arkitekturen delas in i 

dessa kategorier syns relationen mellan de anställda och organisationen tydligare. 
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Figur 2. Egen bearbetning; Physical Settings Variables influences Behavior in Organization Källa; Davis, 1984, p. 

272),(Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 30). 

Den fysiska strukturen kan ses som den arkitektoniska utformningen och strukturen av en 

byggnad och även hur den fysiska möbleringen påverkar och interagerar för det sociala. Den 

fysiska strukturen är nära sammankopplad till integritet, kommunikation och 

gruppkonstellationer. Fysisk stimuli är en term som Davis använder för de arkitekturiska 

aspekterna som påverkar de anställda i en organisations medvetenhet. Det kan både vara 

positiva och negativa influenser. Om fysisk stimuli mottags negativt menar Davis att det kan 

bidra till att de anställda känner frustration, koncentrationssvårigheter och mindre 

tillfredställelse på arbetsplatsen, något som ofta uppkommer på en arbetsplats med 

kontorslandskap (Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 30). Fysiska 

stimuli handlar också om att ”vinna” den anställdas uppmärksamhet, det kan exempelvis vara 

telefonsamtal, mail, övervaktning ifrån kollegor eller ifrån VD:n. Det finns generellt sett mer 

fysisk stimuli på en stor arbetsplats där det är fler anställda. Fysisk stimuli i en miljö kan bidra 

till att aktivera fysiska beteenden hos en individ. Interaktionen mellan de anställda, funktioner 

och egenskaper som finns i en arbetsmiljö kan värderas i olika nivåer av anpassning, stress, 

trötthet och säkerhet. Symboliska artefakter kommunicerar med användaren och observatören. 

Enligt Davis är symboliska artefakter aspekter av arkitekturen som individuellt styr 

tolkningen av sociala inställningar. Det kan exempelvis ses i hur den arkitektoniska 

utformningen ser ut på kontoret, val av färger, möbler, mattor, tavlor på väggar, fotografier på 

barn och familj. Symboliska artefakter kan med andra ord ses som information som 

kommunicerar om företaget i sig men även vilka människor som arbetar där. Det är starkt 

Fysisk 

struktur 

Fysisk stimuli 

Symboliska 

artefakter 

Organisationens 

medlemmar  
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associerade till företagets image men också till de anställdas status(Bodin Danielsson, The 

office- an explorative study, 2010, s. 31). 

Status i en kontorsmiljö är en betydelsefull del att ta upp då är en viktig roll i tolkningen av en 

kontorsmiljö. Företag är mer eller mindre hierarkiskt strukturerade och de anställda mäter sig 

därför omedvetet eller medvetet hierarkiskt i förhållande till andra. När omorganisationer görs 

på en arbetsplats är det viktigt att ha symboliska artefakter i åtanke då det kan påverkas de 

anställdas trygghet. Det är viktigt att det finns kunskap om vad som är syftet och funktionen 

med kontorsdesignen när en arbetsmiljö utformas (Bodin Danielsson, The office- an 

explorative study, 2010, s. 31). 

Det finns psykoligiska begrepp som är nära kopplade till uppfattningen av en miljö och dess 

faktorer. Personlig kontroll på en arbetsplats bidrar till att de anställda mår bättre om det får 

ha en viss egenkontroll av deras omgivning. Integritet, kan separeras med visuell integritet 

och akustiskt integritet. Akustisk integritet kan innebära att de anställda isolerar sig ifrån ljud 

och brus. Visuell integritet kan exempelvis betyda att de anställa inte vill bli iakttagna (Bodin 

Danielsson, The office- an explorative study, 2010, s. 33). 

Miljöfaktorer på en arbetsplats 

Den övervägande aspekten av inredningsdesign på en arbetsplats är planlösningen. Den 

bestämmer inte enbart utrymmets gränser och placering av inredning utan även arkitektoniska 

funktioner så som designelement och detaljer. Placering av fönster har också stor betydelse 

för hur det naturliga ljuset faller in i arbetsmiljön.  Ljud, temperatur, luftkvalitet, ljus, färger 

och artefakter har också en betydande roll på arbetsplatsen (Bodin Danielsson, The office- an 

explorative study, 2010, s. 37). 

Kommunikation 

Kommunikation på en arbetsplats är viktigt, informationsflöde kan bidra framgång. På en 

arbetsplats kan kommunikationen ske via exempelvis telefon, mail och ”face- to- face”. 

Kommunikation främjar också för närhet mellan avdelningar och arbetsstationer. Forskning 

har visat att desto längre ifrån de anställda sitter ifrån varandra desto mindre kommunikation 

blir det. Därför är arkitekturen en viktig del i utformningen av en kontorsmiljö. Arkitekturen 

kan också underlätta för en nyanställd visar forskning. Nära arbetsplatser ökar för 

kommunikation och kan på så vis underlätta för att en nyanställd upplever delaktighet. 
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Kommunikation hjälper till att skapa god sammanhållning i en grupp och det kan också bidra 

till att minska stress (Bodin Danielsson, The office- an explorative study, 2010, ss. 42-46). 

Designprocess 

Idéagenten 2.0  författad av Jonas Michanek och Andréas Breiler beskriver i boken hur en 

idéprocess kan se ut (Michanek & Breiler, 2007, s. 32). Modellen har fem olika steg, behov, 

idégenerering, idéutveckling och urval, konkretisering och resultat. Denna modell har varit 

mycket användbar i detta arbete och kommer att appliceras i gestaltningsförslaget. Resultatet 

kommer vara den avslutande delen med diskussionsinnehåll.   
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Metod 
 

Denna del av arbetet ska besvara varför och hur. Det ges även en förklaring till 
läsaren om hur arbetet har sett ut. Detta är för att ge mottagaren en trov ärdig 
grund till detta arbete. Källkritik och metodkritik inkluderas även i detta 
avsnitt. För att kunna undersöka min frågeställning behövs metoder användas 
som ett redskap för att kunna genomföra detta arbete.  För att svara på 
frågeställningen har information om metoder samlats in ifrån littera tur.  
 

Det är viktigt att välja metod som passar till det problemområde som undersöks(Holme & 

Solvang, 1996, s. 76). Två tillvägagångssätt har studerats närmare och det är de kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Det är viktigt att få kunskap om vad metoderna innebär och det 

kommer att beskrivas i detta avsnitt. Kvalitativa metoder kan innebära, intervjuer, 

fokusgrupper, observationer, källanalys och fallstudie (Holme & Solvang, 1996, s. 91). Denna 

metod kan till exempel ge djupgående information likväl som den kan forma en jag- du – 

relation mellan forskaren och den som undersöker(Holme & Solvang, 1996, s. 78). En 

kvalitativ metod har både starka och svaga sidor, dock är den användbar när problem behöver 

lösas. Kvalitativa metoder kritiseras emellanåt, detta för att den inte är mätbara på samma sätt 

som kvantitativa metoder. Kvalitativa metoden är flexibel och lämpar sig bra i en 

designprocess.  I detta arbete kommer denna metod att användas likväl som kvantitativ. 

Kvantitativa metoder är användbara och bidrar och till stor nytta för samhällsvetenskaplig 

forskning och utredningsarbete(Holme & Solvang, 1996, s. 149). Kvantitativa metoder har en 

jag- det relation mellan forskaren och den som undersöker. Med detta menas att forskaren står 

på avstånd och är inte en del av det som studeras. I kvantitativa metoder används vissa 

tekniker för urval. När informationen är bearbetad så blir det även möjligt att med viss 

sannolikhet värdera hur pass presentabel resultaten är (Holme & Solvang, 1996, s. 155). 

Människor har generellt en stor tilltro till saker som kan beskrivas med siffror, något som gör 

att vi lätt kan utnyttja den information som ges. Därför är det vitalt att ha i åtanke att allt som 

kan beskrivas i siffror behöver inte blir mer sanningsenligt. Kvantitativ metod är lättare att 

bearbeta än denna kvalitativa (Holme & Solvang, 1996, s. 158). Kvalitativa och kvantitativa 

metoder kan med fördel kombineras. Det kan vara bra för att de olika metoderna har olika 

starka och svaga sidor och kompletterar varandra väl. I detta arbete kommer intervju som 

kvalitativ metod användas samt observation och enkätundersökning som kvantitativ metod.  
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Intervju  

Intervjuer är bra för att samla in information och selektera ut det som passar bäst in för 

arbetet. En intervju är en dialog mellan minst två personer eller flera (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009, s. 318).  Det finns olika typer av intervjuer, gruppintervjuer, ostrukturerade, 

semi- strukturerade samt strukturerade. Gruppintervjuer är bra för att få en förståelse för 

sociala relationer och om gruppdynamik. Svaren som erhålls ger mer information om vilka 

ståndpunkter som finns i en grupp än vilka de personliga åsikterna är ifrån gruppens 

respondenter.  Vid ostrukturerade intervjuer finns inga specifika frågor utan respondenterna 

får diskutera ett ämne som leder till svaren. Ostrukturerade intervjuer är informella. Semi- 

strukturerade intervjuer är flexibla och kan ses som en blandning mellan ostrukturerade 

intervjuer och strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att specifika 

frågescheman skaps. Frågorna ställs sedan till respondenten som sedan svarar på frågan. Om 

flera personer ska intervjuas används samma frågor. Svaren kategoriseras i en särskild 

svarskategori. Denna typ av intervju kan ge mätbara värden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2009, ss. 320-321). I detta arbete har semi- strukturerade intervjuer genomförts. Detta för att 

utgå från fasta frågor som är användbara i detta arbete samt för att frågorna har öppna 

svarsmöjligheter. Detta bidrar också till att respondenterna får en chans att säga sin personliga 

åsikt. I intervjuer ger den som intervjuar respondenterna frågor och svaren antecknas sedan av 

den som intervjuar(Holme & Solvang, 1996, s. 173). I detta arbete används intervjumetoden 

för att få information om arbetsmiljö samt för att värdefulla kunskaper. Intervjuerna 

dokumenterades via skrift och inspelning för att undvika missförstånd (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2009, ss. 485-489). 

Observationer 

Denna metod ställer stora krav på forskaren då han eller hon behöver se vad som sker genom 

att fråga, titta eller lyssna. Metodtekniken kan även heta, fältobservation, kvalitativ 

observation, fältundersökning, direkt observation och deltagande observation (Holme & 

Solvang, 1996, s. 110). Observationer innebär att systematiskt observera, avkoda, analysera 

och dokumentera det som studerats. Observationen kan visa hur människor ställs inför olika 

alternativ av etisk natur (Holme & Solvang, 1996, s. 123). Deltagande observationer är en 

kvalitativ metod och innebär att en person observerar en miljö under i viss tid och 

observatören inkluderar även sig själv i observationen. Observatören blir även accepterad i en 

grupp eller i den miljö som studeras. Strukturerade observationer innebär att den som 

observerar noterar varje gång något specifikt inträffar som han eller hon är intresserad att få 
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information om. Denna metod är kvantitativ och kan sammanställas statistiskt(Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009, ss. 305-309). I detta arbete har en strukturerad observation gjort. 

Detta för att få en information om hur ofta personerna beter sig på ett flexkontoret och för att 

kunna sammanställa informationen som noterats. Systematiska iakttagelser som observatören 

noterar enligt ett kodningsschema eller ett observationsschema. Där ska det framgå vad 

observatören har noterat och svaren ska registreras (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009, ss. 

300,302,306). Varför strukturerad observation används i detta arbete är för att se hur ofta 

personer på ett flexkontor förflyttar sig för att få kontakt med en annan anställd samt för att 

komplettera enkäten. Observationen utformades med utgångspunkt ifrån Marianne Palmgrens 

analysmall (se bilaga 5) som hon tagit fram specifikt för observationer. Palmgren är 

Universitetsadjunkt i Informationsdesign Rumslig gestaltning. 

Enkät 

Enkät är en frågeundersökning som är en vanlig förekommande metodteknik. Här svarar och 

fyller respondenterna själva i svaret. Fördelen med enkäter är att det inte är speciellt 

resurskrävande och spar tid (Holme & Solvang, 1996, s. 173). Det är bra att testa enkäten 

innan den når sina rätta mottagare så att språket är begripligt, att det finns en struktur eller att 

den inte är för omfattande(Holme & Solvang, 1996, s. 173).  

Som datainsamling för kvantitativa metoder har enkät valts ut. För att få en ökad förståelse för 

personer som arbetar på ett flexkontor och vilka problem som finns utformades en enkät. 

Enkäten skickades ut via mail till över 30 personer och som även vidarebefordrade den till 

kollegor. Det var viktigt att få information om de anställda som arbetar på ett flexkontor till 

detta arbete. För att enkäten skulle bli så tydlig som möjligt sändes först en testenkät ut till tre 

personer. Detta för att få respons på enkätens utformning och för att veta om den var lätt 

mottaglig. Samtliga respondenter ansåg att frågorna var bra uppställda och att den var tydlig. 

Efter detta så skickades enkäten ut till personer som arbetade på flexkontor och fler företag 

hörde av sig och sa att det gärna spred enkäten vidare om de själva fick ta del av resultatet. I 

detta arbete kommer båda parterna att få användning av informationens som samlats in, detta 

för att ett flertal företag hört av sig och vill ta del av både gestaltningsförslaget och resultatet 

ifrån enkäterna. När enkäten skickades ut meddelades även att information som samlas in 

enbart är till för detta examensarbete och att svaren ifrån respondenternas enbart kommer 

sammanställas och respondenterna kommer vara anonyma.  Enkäten är utformad med olika 

typer av svarsalternativ, detta för att olika frågor kräver olika svar. Enkäten är utformad med 
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hjälp av Surveymonkey, en internetsida som är en världsledande leverantör enligt dem själva 

av webbaserade enkätlösningar (Survey, 2009). Enkäten utformades den 4 maj. Testperioden 

för enkäten var under den 4 maj 2012 till den 6 maj och det var då de tre testpersonerna 

provade om det enkätlänken fungerade och om frågarna var bra.  Den 7 maj skickades den 

”rätta enkäten” ut till sina rätta mottagare och var öppen för insamling av data tills den 12 

maj. Enkäten fick 65 svar.  
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Empiri 
 

Här redogörs empirisk data som samlats in via de metoder som beskrivits 
under metodavsnittet. Empirin bidrar till att ge arbetet tyngd och styrker 
delar av problemet, samt bidrar med information som behövs för att utforma 
gestaltningsförslaget.  
 

Intervjusammanfattning 

Utredare arbetsmiljö Saco, Fingerat namn Lena  

24 april 2012 

Denna intervju gav mycket information om vad som är viktigt att tänka på i en arbetsmiljö, 

vilka lagar och regler som bör följas och om det gjorts några studier på kontor. Lena berättade 

om Christina Bodin Danielssons avhandling som är mycket givande för att få kunskap om 

arbetsmiljöer och om flexkontor. Lena poängterade hur viktigt det är med att skapa miljöer 

som är anpassade efter verksamhetens behov och att människorna som arbetar där inkluderas i 

utformningen. Temperatur, ljud och ljus är bland annat viktiga faktorer att tänka på vid 

utformning av en arbetsmiljö. För att en arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt är det viktigt 

att utgå från verksamheten och se vad den kräver. Att först titta på vilken verksamhet det 

gäller och vad som ska åstadkommas, vad verksamheten kräver, vad som ska uppnås och vad 

de anställda ska uppnå. När detta görs är det också viktigt att titta på individernas (de 

anställdas) behov(Utredare, 2012). Gällande flexkontor så tycker Lena att detta begrepp 

ibland används lite oförsiktigt, ”äkta” flexkontor är idag ovanliga och det är ofta någon 

avdelning som har fasta platser. Aktivitetskontor är istället något som börjar komma upp. Det 

innebär exempelvis att skapa kontor som är anpassade efter de anställdas behov. 

Avslutningsvis poängterade Lena “Arbetsmiljöarbetet behöver bedrivas både under löpande 

drift och vid förändringar, exempelvis omorganisationer och nybyggnad och när nya arbets- 

och produktionsmetoder skall införas” (Utredare, 2012), (Fallskyddsexperten, 2012).  

Arbetsplatsstrategier, Vasakronan, Fingerat namn Erik 

21 maj 2012  

Erik berättade om ledarskapförändringar och hur viktigt det är att involvera hela 

organisationen när omorganisationer sker. Erik är mycket positivt inställd till flexkontor och 

ser bara fördelar med att arbete i en sådan miljö. Det är bland annat yteffektivt och 

ergonomiskt. Det som är viktigt när omorganisationer görs är att titta på hur relationerna på 

arbetsplatsen ser ut och om det är några ledarskapsförändringar som behövs göras. Det är 
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även viktigt att ha workshops och diskussioner för att inkludera de anställda när 

omorganisationer görs och för att de ska få vara delaktiga i processen. Aktivitetsplatser är bra 

att utforma i ett flexkontor, det kan exempelvis vara att anpassa ljudnivån i olika rum för olika 

behov och aktiviteter. På så vis inkluderas och appliceras de anställdas behov. För att minska 

akustiken så kan exempelvis formbara möbler användas för att minska ljud 

(Arbetsplatsstrategier, 2012).  

Resultat av enkät 

Då syftet med detta arbete är att ta fram ett förslag på hur medarbetarna kan hitta varandra på 

ett flexkontor var det vitalt att urskilja om behovet finns samt att undersöka om det är ett 

problem, att de inte hittar varandra. Alla frågor och svar på enkäten finns redovisade i bilaga 

3. Nedan följer en sammanfattad redogörelse av enkäten. 90,6% av respondenterna trivs med 

att arbete på ett flexkontor. Enkäten visade att 66,2 %, totalt 43 personer av 65 anser att det är 

ett problem att inte hitta sina kollegor på flexkontoret, något som främjar för detta arbete och 

visar på att det faktiskt är ett problem. 35,4% tycker det är svårt att hitta sina kollegor och 

44,6 % anser att det ibland är svårt att hitta den person det söker på flexkontoret. Det framgick 

även att 64,5% inte vet vart kollegorna sitter och arbetar samt att 52,3% går och letar för att 

finna sina kollegor. På frågan gällande varför det är ett problem att inte hitta kollegorna på 

arbetsplatsen var det endast 29 personer som svarade. Svarsprocentens på den frågan är 

därmed inte lika verifierad som om samtliga 65 personer hade svarat. 44,8 % ansåg att ett 

problem med att inte hitta den person de sökte var tidsfördriv. Av de som ansåg att det var ett 

problem svarade 66,7% att de önskade ett system som lösning. På frågan om de anställa får 

spendera tid på att hitta en kollega på flexkontoret svarade 68,6% ja. På frågan vad är du mest 

nöjd med på flexkontoret? svarade 54,1% cirkulationen av kollegor. När enkätsvaren 

analyserats så framgick det att de som arbetar på mindre företag hittar varandra lättare än de 

som arbetar på ett större företag. För att sammanställa svaren gällande hur många personer 

som arbetar på respondenternas flexkontor har intervaller på antal anställda gjorts från >50- 

600+. Detta efter att respondenterna själva fick skriva hur många som arbetar på deras kontor. 

De som deltagit i denna enkät arbetar framförallt i en kontorsmiljö där det finns mellan 50-99 

personer anställda. Detta kan tolkas som att det framför allt är företag som har mer än 50 

personer anställda på ett flexkontor som kan ha svårigheter att hitta de kompetenser de söker. 

Det som de anställda är mest missnöjda med på flexkontor är rörelse (från kollegor som letar 

efter andra kollegor). På den frågan svarade 38,8% att rörelse var problemet. Svaren som gavs 

kan även kompletteras och styrkas med observation som gjorts. 
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Observation Bilprovningen 

10 maj 2012 

 

Då Tema har utformat Bilprovningens nya kontor i Kista valdes detta att observeras. 

Bilprovningen har nyligen flyttat in i ett stort flexkontor i Kista och här gjordes observationen 

till detta arbete. Som utgångspunkt användes Palmgrens analysmall (se bilaga 5). Det som 

observerades var framförallt vilka aktiviteter som föregick på kontoret när en anställd sökte en 

kollega. Analysmallen delades först in i aktiviteter och beteenden och det som studerades var, 

ringa i telefon, maila, gå och leta, prata över disk, blicka, gå med dator och fråga.  Miljön 

delades även i form och miljö, studieobjekten var knutpunkter, gångstråk, formelement. När 

observationen startade kompletterades även observationen med övriga observationen, färger, 

blicka och gå med dator. För att redogöra vad som upptäcktes har observationen 

sammanfattas.  

 

VAR: Observation, företag Kista 2012-05-10 klockan 10.00–11.00 utförd av Camilla Arnbom 

 

 

Denna tabell visar hur ofta de anställda aktiverade sig själva med följande aktiviteter. 

Aktiviteten som var övervägande var att de anställda gick och leta. Med detta menas att de 

anställda gick till en person och pratade eller frågade en annan kollega något. Här markerades 

varje gång någon gick fysiskt från sin arbetsplats till en annan kollegas arbetsplats och 

Vad- Handling 

27 

0 

53 

46 

8 

13 

18 

Ringa i telefon 

Maila 

Gå och leta 

Prata över disk 

Blicka 

Gå med dator 

Fråga en person 

Vem- Antälldas beteendemönster  
(Antal gånger som noterats att detta gjorts) 
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samtalade. Den andra aktiviteten som förekom ofta var att prata över disk, med detta menas 

att en anställd diskuterade/pratade med en kollega som satt bredvid, mitt emot eller snett 

emot. Här rapporterades varje gång tvåvägskommunikation skedde. Ringa i telefon innebar 

varje gång en anställd ringde en annan kollega på avdelningen. Denna observation var dock 

svår då det inte framgick vem de ringde och därför gick det inte att säkerställa att de ringde en 

kollega på avdelningen. Här noterades även om telefonsamtalet inte ledde till 

tvåvägskommunikation. Maila var också något som inte gick att få information då det inte 

gick att se vem de mailade. Något som noterades under observationen var att ett flertal gick 

iväg med sin dator till en annan kollega och visade något. Även ”blicka” upptäcktes och med 

detta menas att en anställda blickade sökande efter någon person. Dock kan inte denna datan 

säkerställa då det var en iakttagelse från observatörens sida och kanske något som tolkats fel. 

Aktivitetshandlingen, fråga en person innebär att en anställd frågar en kollega om det sett en 

person det söker på kontoret. Det bör dock tilläggas att det var svårt att notera detta då det ofta 

innefattade mer ett samtal och avslutade med denna fråga.  

 

Det som var övervägande och betydande för detta arbete med denna observation var att se om 

dem anställa gick och letade efter en kollega, något som faktiskt besannades under denna 

observation. Under observationen upptäcktes att de anställda använde två olika gångstråk vid 

fysiska förflyttningar, en för kommunikation och en för att exempelvis hämta kaffe, frukt eller 

uppsöka toaletten, se figur 3. Dessa stråk var väldigt bra för arbetsmiljön och för att skilja på 

olika förflyttningar. De anställda använde kanske dessa stråk undermedvetet eller medvetet, 

dock bidrog dem till att viss rörelse inte påverkade arbetsmiljön på samma sätt som 

kommunikationsstråket som fanns mitt i flexkontoret.  
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Figur 3.visar planritning över Observationsplatsen . De ifyllda blåa cirklarna visar vart observationerna utfördes. 

Den röda markeringen visar ett gångstråk som användes för bland annat att hämta kaffe, gå till toaletten eller gå 

ifrån kontoret. Den svarta markeringen visar kommunikationsstråket.  Det användes för att kommunikation främst, 

exempelvis för att gå till en kollega och konversera.  

 

Empiriska avgränsningar 

Varför inte beställarens kontor observerats är på grund av att det enbart är 

organisationsledningen som diskuterat de omorganisationer som ska göras. Det anställda har i 

nuläget inte inkluderats, något som dock bör påpekas är att de anställda kommer att 

inkluderas.  Som tidigare nämnts är detta arbete sekretessbelagt och därför visas inte några 

planritningar på deras arbetsmiljö. Självklart kunde även en jämförelse ha gjort om en 

ytterligare observation hade ägt rum.  En anmärkning på enkäten uppkom ifrån en testperson 

först när enkäten redan var utskickad, den saknade frågeställningar gällande om 

svarspersonen/respondenten var man/kvinna och i vilken ålder. Något som däremot inte var 

av så stort betydande för denna gestaltning. Enkätsvaren är redovisade där 65 personer 

deltagit, dock var det en person som svarade nej på frågande om det arbetade på ett flexkontor 

och därmed är inte procentandelen helt korrekt. Detta är också något som skulle ha ändrats så 

att det vid ett nej svar så avslutades enkäten.  
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Etiska överväganden 

Samtliga personer som intervjuas och gjort enkäten fick kännedom om vad detta 

examensarbete berör samt att informationen endast kommer att användas till detta arbete och 

att inga personliga uppgifter kommer att användas. När observationen ägde rum hade min 

kontaktperson på företaget informerat de anställda om att en observation skulle utföras för ett 

examensarbete. Då uppdraget som Tema har fått av beställaren är hemligt har inte beställarens 

företagsnamn eller personernas identiteter kunnat avslöjas. Detta måste behandlas med största 

respekt.  
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Gestaltningsförslag 
 

 I följande kapitel kommer designprocessen att presenteras. Varje steg ur 
processen kommer att beskriva likväl som designresultatet av 
informationsdesignsproblemet presenteras.  

Designprocess 

Michanek och Breilers modell har fem olika steg, behov, idégenerering, idéutveckling och 

urval, konkretisering och resultat. Denna metod användes för att visa hur 

gestaltningsprocessen har sett ut (Michanek & Breiler, 2007, s. 31). 

Behov 

Till att börja med studerades informationsdesignsproblemet och kunskap inhämtades om hur 

en arbetsmiljö bör utformas för att de anställda ska må bra och trivas på sin arbetsplats. 

Behovet att studera teori om flexkontoret var vitalt då problemet finns i den miljön. Detta för 

att få bakgrundskunskap som underlättar för att ta fram ett gestaltningsförslag. Genom 

empirin erhölls vetskap om att det problem som undersökt verkligen är ett designproblem. 

Behovet att lösa problemet är tydligt och gestaltningsförslaget lämpar sig först och främst i 

beställarens arbetsmiljö, tanken är dock att det även ska kunna gå att applicera i andra 

arbetsmiljöer.  

Idégenerering  

För att idégeneringen skulle ta fart uppsöktes bibliotek för att få kunskap. Grafiska 

designlösningar, skissande och brainstorming tillämpades i idégenereringen. Flexkontor 

studerades och information om vad som är viktigt att tänka på togs i akt vid utformningen av 

den miljön. Under idégenereringen användes en ”en- minuts teknik” för att ordskissa. De ord 

som togs fram under processen valdes att vidareutveckla. Under en minut antecknades förslag 

och idéer på vad gestaltningen skulle kunna innefatta. Följande ord styr gestaltningsförslaget; 

 

Rörelse: Skapa rörelsestråk 

Olika behov: olika aktiviteter kräver olika miljöer 

Tid: Effektivitet 

Ljud: Variation 

Letande: underlätta 

Prata över disk: skärmväggar 

Avbruten arbetsprocess: status; aktiv, upptagen, frånvarande 



26 

 

Idéutveckling och urval 

När idégenereringen var gjord så fanns det några idéer som var intresseväckande och som 

behövde vidareutvecklas. Under idégenering studerades olika grafiska designlösningar. Med 

de idéer som uppkommit under idégenereringen och med den idéinspirationsinhämtningen 

som gjorts behövdes ett urval göras. För att göra detta konkretiserades hur idéer skulle kunna 

utvecklas för att de anställda inte ska behöva fördriva arbetstid på att leta efter kollegor. 

Samtidigt funderades det på hur orden skulle kunna appliceras i gestaltningen.  För att även 

avgränsa idéerna och göra ett urval fanns ett behov att gå tillbaka till problemformuleringen 

och återigen definiera vilket behov som fanns. Syftet med detta examensarbete är att 

underlätta för de anställda att hitta sina kollegor på ett enkelt sätt.  Från började studerades hur 

ett flexkontor bör utformas, detta bidrog till att en avvikelse skedde ifrån ämnet. Dock kan det 

poängteras att på grund av att kunskap inhämtades gällande hur arbetsmiljöer och flexkontor 

bör utformas så har värdefull kunskap erhållits och varit givande för detta arbete. För utan den 

bakgrundskunskapen så skulle det varit svårt att ta fram ett förslag. När avgränsningen var 

gjord stod det klart vad som skulle göras. Att utforma ett designförslag på hur de anställda på 

beställarens flexkontor ska kunna hitta varandra på ett lättillgängligt sätt. Designförslaget 

innefattar grafisk informationsdesign likväl som rumslig gestaltning.  

 

Konkretisering  

När avgränsningen och urvalet var klart krävdes skisser för att sätta ord/bild på idéerna och 

tankarna. Den rumsliga utformningen började studeras. En lista skapades för att tydliggöra för 

vilka visioner som fanns med i utformningen. Dessa ord är förslag på vad som önskas att 

gestalta: 

Färgkodning 

Wayshowing som underlättar 

Tidseffektivisering 

Aktivitetsmiljöer 

Som underlättar för målgruppen 

Gångstråk 

Efter detta studerades den grafiska designen. Målet med detta arbete är att ta fram ett förslag 

och det behöver alltså inte vara färdigställt. Till den grafiska utformningen skapades också en 

lista och den innefattade följande. Dessa ord är de förslag som önskas att utforma: 
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 Ett tydligt bokningssystem 

 Tidseffektivisera 

 Använda intranätet  

 Kollegors arbetsstatus, aktiv, upptagen, frånvarande 

 Underlätta för målgruppen 

 Minska onödig rörelse 

Koncept 

För att flexkontoret ska vara anpassat efter olika arbeten har olika miljöer tagits fram. 

Pratsam, lugn och normal. För att vidareutveckla detta koncept har dessa ord bearbetats. 

  

Normal: I svenska akademins ordbok beskrev normal som; exakthet, mönster, något som 

uppfyller ett krav på kvalitet, något som överens stämmer med naturens ordning med mera 

(SvenskaAkademin, 2010). Arbetsmiljöverket beskriver att för hög ljudnivå kan resultera i 

arbetsskador, hörselnedsättning, tinnitus likväl som det kan bidra till ökad stress och trötthet. 

En normal samtalston bör ligga på 45-50 dB (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

Lugn: Ordet lugnt enligt. Nationalencyklopedin är en benämning på vindstyrka 

(Nationalencyklopedin, 2012). I ett tyst sovrum brukar ljudnivån ligga på 25dB 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Pratsam: För att kunna beskriva vad som menas med pratsam behövs det ordet definieras. 

Några synonymer till detta enligt mig själv är, språksam och mångordning. En pratsam miljö 

brukar ligga på 70- 75dB (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

För att vidareutveckla konceptet i detta designförslag har orden normal, lugn och pratsam fått 

nya namn som kommer att användas. Dessa togs fram efter att ordens synonymer studerats.  

Synonymer från mitt perspektiv:  

Lugn: Stilla, fridfull, stillsam, rofylld, vilsam, trygg och harmonisk. 

 

Normal: Vanlig, genomsnittlig, typisk, välmående, reguljär, ordinär, naturlig, regelrätt och 

sund.  

 

http://www.synonymer.se/?query=vanlig
http://www.synonymer.se/?query=genomsnittlig
http://www.synonymer.se/?query=typisk
http://www.synonymer.se/?query=regulj%C3%A4r
http://www.synonymer.se/?query=ordin%C3%A4r
http://www.synonymer.se/?query=naturlig
http://www.synonymer.se/?query=regelr%C3%A4tt
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Pratsam: Språksam, talträngd, pratig, pratsjuk, pratglad, snacksalig, talför, meddelsam, 

mångordig, öppenhjärtig och livlig.  

 

För att förstärka konceptet med att olika arbeten kräver olika miljöer har ordet livlig valts ut. 

Detta för att det för mig upplevs som ett ljudord. Efter detta så gjordes ett försök till att hitta 

ljudord och det resulterade i följande: 

Idylliskt – livligt- stillsamt - avslappnande- rytmiskt- klangfullt- viskande- susande- livfullt. 

 

Dessa ord kändes ändå inte som att det var de rätta för arbetsmiljöerna så en bearbetning 

gällande ljudord gjordes. Detta för att det är just ljudet som är av betydande, dess styrka och 

tempo. Ljudet blev inspirationskällan till att hitta namn som passade till de olika 

arbetsmiljöerna. Tempo innebär hur snabbt eller långsamt ett musikstycke ska spelas och de 

tempoformer som brukar användas togs fram i och med den genomslagskraft italiensk operan 

haft (Segno, 2012). Tempoformerna som valts i detta arbete är tagna för att passa de tre olika 

miljöerna på arbetsplatsen. Adagio är ett tempo som är väldigt långsamt och passar in i den 

lugna och blå miljön. Moderato är ett normalt tempo och passar därför in i den gröna miljön. 

Slutligen har tempot Vivace valts för att det är livligt och passar därför in i den pratsamma 

och cerisea miljön (Segno, 2012). 

Wayshowing – Wayfinding 

Under teorin, observationen och enkäten så erhölls information om att det förekom mycket 

rörelse på arbetsplatserna. För att minska på detta bör ett förflyttningsstråk skapas på 

arbetsplatsen. På så vi kan rörelsen minskas mellan arbetsplatser och det kan leda till att 

kollegorna inte blir lika störda av andra kollegor som zick- zackar emellan arbetsstationer. 

Med förflyttningar menas, när de anställda behöver gå och skriva ut papper, hämta kaffe, 

uppsöka toaletten, går- och kommer för dagen eller ska samtala med någon person som sitter i 

en annan del av kontoret. För att dessa gångstråk ska uppmärksammas har färger använts och 

arbetsplatsen delats in i aktivitetssektioner, se figur 5. Aktivitetskontor beskrivs närmre under 

rubriken arbetsplatsen. För att underlätta för läsaren är det ändå viktigt att berättade att 

arbetsmiljön delats in i tre aktivitetssektioner och varje sektion har en färg. För att 

målgruppen ska se gångstråken är dessa stråk markerade med färgade linjer i golvet. Varför 

linjemarkeringar i golvet valts är för att placeringen på marken skapar ett intresse och 

underlättar.  Dessa markeringar visar i vilken sektion du befinner dig i samtidigt som det 

http://www.synonymer.se/?query=spr%C3%A5ksam
http://www.synonymer.se/?query=taltr%C3%A4ngd
http://www.synonymer.se/?query=pratig
http://www.synonymer.se/?query=pratsjuk
http://www.synonymer.se/?query=snacksalig
http://www.synonymer.se/?query=talf%C3%B6r
http://www.synonymer.se/?query=meddelsam
http://www.synonymer.se/?query=m%C3%A5ngordig
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hjälper dig att ta dig från en sektion till en annan sektion. Det är en informativ vägledning 

som hjälper de anställda att komma fram till målet.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Arbetsplatsen 

Enkäten styrker de som teorin visar att flexkontoret är en trivsam arbetsplats då 90,6% 

svarade att de trivs på ett flexkontor. Då målgruppen i detta examensarbete arbetar i en 

kontorsmiljö så är det viktigt att miljön är anpassad efter de anställdas behov. Under 

observation, intervjuer och insamling av teori ökades förståelsen för hur viktigt det är att de 

anställda mår bra i den arbetsmiljö de arbetar i samt att olika arbeten kräver olika miljöer. 

Därför har arbetsmiljön delats in i tre olika aktivitetssektioner. De sektioner som har valts ut 

är, Moderato (normal miljö), Vivace (pratsam miljö) och Adagio (lugn miljö). Namnen inom 

parantes är enbart kvar för att underlätta för läsaren. I Moderato (den normala miljön) är 

färgen grön, ljudnivån normal och arbetet som bedrivs här sker i normal samtalston. För att ta 

hänsyn till andra kollegor är mobilen på vibrerande- telefonläge och ingående korta och 

snabba telefonsamtal är tillåtna. Vid längre samtal kan de anställda gå in i en telefonkiosk (om 

det finns) eller i mindre rum som kommer att tas fram i samband med omorganisationen.  I 

Vivace (pratsamma miljön) är färgen cerise och här får ljudnivån får vara högre. Här kan 

kollegor som arbetar i ett team diskutera eller flera telefonsamtal pågå samtidigt. Mobilen får 

vara på normal ljudnivå, dock för att ta handsyn till andra kollegor kan den även vara på 

Figur 4. Den markerade gröna linjen visar vart de anställda på kontoret ska röra sig och leder de från en sektion till 

en annan. Varje sektion är inringat så att det syns i vilken sektion en person befinner sig i. Färgerna underlättar för 

de anställda att veta i vilken typ av kontorsmiljö de befinner sig i likväl som det kan ses som dekorativa. Denna figur 

är endast en fiktiv illustration och alltså inte beställarens planlösning/ arbetsmiljö.  
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vibrerande- telefonläge. I Adagio (den lugna) miljön är färgen blå och där ska de anställda 

kunna arbeta mer eller mindre ostört. Här är mobilen på tyst- telefonläge och om 

telefonsamtal erhålls så är det viktigt att gå in i en telefonkiosk eller i ett grupprum, detta för 

att ge arbetsro till sina kollegor. Akustisk integritet på en arbetsplats är också bra för de 

anställdas egenkontroll. Att tillämpa olika aktivitetsrum innebär att de anställdas behov 

inkluderas i utformningen, något som är viktigt. Att kunna planera sin dag efter arbetsbehov 

och sedan ha möjlighet att välja vilken aktivitetssektion som önskas att arbete i för dagen 

främjar de anställdas egenkontroll för att de ska må bra och trivas på sin arbetsplats.  För att 

de anställda också ska bli ytterligare tillfredsställda är det viktigt att skrivborden är justerbara 

för att främja för ergonomin. Med skärmväggar som enbart finns på skrivbordets långsida 

kommer arbetsplatsen inte bli för instängd. Däremot skärmar det av och är ljuddämpande. 

Dessutom med bord som är höj - och sänkbara kan de skärma av olika mycket. Om två 

personer sitter mitt emot varandra och den ena står och arbetar och den andra sitter kommer 

den som sitter att få ett högre skydd då den som står har höjt bordet och där med har 

skärmväggen höjts, se figur 4. Då aktivitetssektionerna är indelade i tre miljöer är det också 

viktigt varje skrivbord är indelade. Varje skrivbord är försett med en siffra. Detta för att 

underlätta för hur bokningssystemet är utformat. Mer om det under kommunikationsavsnittet. 

Om arbetsplatsen har några stationära datorer som är utplacerade i de olika sektionerna kan 

dessa datorers skärmsläckare vara i den kulör som sektionen använder sig av.  

Färger 

Färgerna som valts att användas i detta arbete är dels för att dela in arbetsmiljön i olika 

sektioner, främja för wayshowing och wayfinding, främja för de olika aktiviteterna då de kan 

frambringa känslor och dels för att vara dekorativa. Färgerna som valts är cerise, blå och grön. 

Dessa färger är valda för att passa de tre olika aktivitetsrummet.   Färgen cerise symboliserar 

kreativitet och lämpar sig därför väl till den pratsamma miljön, Vivace. Blått symboliserar 

koncentration och är därför vald för att användas i det lugna aktivitetsrummet, Adagio, se 

figur 5. Grönt symboliserar harmoni och lämpar sig därför bra i den normala miljön, 

Moderato. Färgerna kommer vara informativa och underlätta för målgruppen att hitta rätt på 

arbetsplatsen. För att inkludera människor med färgavseende har dessa färger testat för 

färgblindhet och samtliga färger upplevs för en person med färgblindhet som olika. Färgerna 

är även testade för att det ska vara lätt att urskilja på en dataskärm.  
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Typografi 

För att informationsdesignen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att typografin är 

anpassad efter vart informations ska avläsas. I varje sektion kan rummets namn, exempelvis 

Adagio - lugn miljö skrivas/tryckas på väggen eller hurtsar, detta för att de anställda ska bli 

påminda om i vilken miljö det befinner sig i. Om en sådan text appliceras på väggen så är det 

viktigt att typografin har antikva tecken (förslagsvis Garamond), är av en teckenstorlek så att 

den kan avläsas från avstånd och en lämplig appliceringshöjd är cirka 160 cm (Lorenc & 

Berger, 2007, s. 84). Text på skärm kommer att användas i detta förslag och den som används 

är Arial, ett sanserif teckensnitt som underlättar för det anställda att avläsa på skärmen.  

Kommunikation 

Kommunikationen på en arbetsplats är essentiell och det är därför väldigt viktigt att detta 

gestaltningsförslag främjar för kommunikation. För att kommunikationen ska underlätta och 

för att de anställa inte ska behöva fördriva för mycket tid på att leta efter sina kollegor har ett 

platssystem tagits fram. Detta är ett sätt att lösa ett utav de problem som framkom i enkäten, 

att arbetstid gick åt för att leta efter kompetenser. I enkäten framkom även att 66,7% önskade 

ett system för att lösa problemet. Platssystemet, (se figur 6) innebär att arbetsmiljön är 

indelade i tre olika sektioner som tidigare nämnts, cerise (Vivace), grön (Moderato) och blå 

Figur 5. Här visas den lugna miljön – Adagio med färgen blå som symboliserar harmoni. Siffran på skrivbordet 

underlättar för de anställda att hitta den plats de valt att arbete vid för dagen. 
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(Adagio). Varje sektion har ett visst antal platser. Varje dag när en anställd kommer till sin 

arbetsplats går den fram till platssystemet som förslagsvis är placerat i entrén. Där väljer de 

vilken sektion det vill arbete i beroende på hur dagen ser ut. För att de anställda ska veta 

vilken sektion som finns att välja på syns en förklaring på om vad de olika sektionerna 

innebär i form av färg och text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.visar en fiktiv entré där platssystemet finns. Informativa linjer i marken visar åt vilket håll de olika 

aktivitetsmiljöerna är placerade. Platssystemet är placerat i entrén därför att samtliga anställda går in här. 

Platssystemet finns på en dataskärm med touchscreen, där visas planlösningen och färgkodningen. 
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Figur 7.  Då beställarens planlösning inte får visas har denna fiktiva planlösning tagits fram. Denna illustration visar 

på hur platssystemet är utformat. Färgerna visar på vilka olika aktivitetsmiljöer som finns på arbetsplatsen. Här 

används touch screen och du använder ditt finger och pekar på den miljö du vill sitta och arbeta i.  

 

 

Sittplatserna kommer också att synas på denna sida, detta för att de anställda ska kunna se vart 

kollegorna sitter och arbetar. Varje anställd får välja ut en profilbild, när en anställd valt en 

plats och bekräftat den så placeras deras profilbild på sittplatsen istället för siffran. De 

sittplatser som är i färg och har en siffra är lediga. Siffran visar på den arbetsplats som den 

anställda kommer att arbete vid, detta för att underlätta för de anställda gällande hur de ska 

finna sin arbetsplats. De anställda får först välja en sektion (aktivitetsmiljö, se figur 7) de vill 

arbete i för att därefter välja vart i sektionen de vill arbete.  
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Figur 8. Figuren visar hur en anställd kan boka en plats på kontoret. Här visar pilen att plats nummer ett valts i 

sektion Moderato -normal miljö av en anställd. Detta görs med fingret då det är en touch- screen. När platsen är vald 

så står det även vilken sektion som valts. För att bekräfta väljer den anställda att trycka på ja. Om den anställda vill 

ändra sig så trycker den på nej och återgår till första sida igen och får välja sektion.  

 

Denna skärmbild, se figur 8, kommer upp efter att den anställda har valt sektion. Nu är det 

dags att välja vilken plats som den anställa vill arbete på under dagen. På bilden ovan har 

plats nummer ett valts och det syns även tydligt vilken sektion som valts. För att välja denna 

plats måste arbetsplatsen bekräftas. För att informationsdesignsproblemet ska lösas kommer 

platssystemet finnas tillgängligt på beställarens intranät. På så vis kan de anställda söka efter 

en kollega och se vart någonstans i arbetsmiljön han eller hon sitter. De anställda kan även se 

kollegans status, se figur 9. Med status menas om en anställd är upptagen, aktiv eller 

frånvarande. När en anställd ska gå på ett möte och för att sedan återgå till sin plats så kan de 

ange statusen frånvarande. Är en anställd upptagen och inte vill bli störd kan den anställda 

välja statusen, upptagen. När dessa två statusar (upptagen och frånvarande) syns så kan en 

kollega istället skicka ett mail och på så sätt undvika att avvika ifrån sin fasta arbetsplats och 

minimera onödig rörelse. Är en anställds status aktiv så kan en kollega gå till den personen. 

Då de anställda alltid har tillgång till intranätet kan samtliga anställda rapportera in sin 
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frånvaro. Intranätet ska kunna underlätta för de anställda att snabbt se om en kollega är på 

arbetet eller inte. De anställda kan logga in hemifrån och markera att han eller hon är sjuk 

eller exempelvis är hemma med vård av barn. De ska även kunna markera om det arbetar 

någon annanstans, är på semester eller liknande. I detta arbete har endast förslag på vård av 

barn och sjukdom tagits fram, självklart finns det flera händelser som kan appliceras. Detta är 

ett förslag som ska hjälpa de anställda att hitta rätt kompetens och på ett enkelt vis kunna 

kolla upp om en kollega är på arbetet eller ej och i så fall vart den befinner sig.  

 
 

Figur 9. Visar en anställds status. Här kan en anställd söka efter en anställd eller en kompetens. Söker de efter en 

anställd skriver de in namnet på den person de söker. Därefter syns alternativ 1; vart han eller hon är placerad på 

arbetsplatsen, alternativ 2; om han eller hon är sjuk eller alternativ 3; om han eller hon är hemma med vård av barn. 

Om en anställd söker efter en kompetens kan de exempelvis skriva in ekonomichef för att sedan få veta vart någon av 

dessa personer sitter. Det kan ju finnas fler ekonomichefer beroende på hur många avdelningar som finns på 

arbetsplatsen. Figuren visar även illustrationer som visar om en anställd är sjuk eller ”vabbar”.  
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Diskussion  
 

Syftet med detta examensarbete var att studera och utforma hur de anställda på beställarens 

flexkontor kan hitta varandra på ett lättillgängligt och effektivt sätt.  Med hjälp av kunskaper 

som erhållits under utbildningen och med teoretisk och empirisk insamlad data har ett 

gestaltningsförslag utformas. Genom den enkät som skickats ut till människor som arbetar på 

ett flexkontor konstaterades att de anställda får spendera tid på att leta efter den kompetens de 

söker likväl som en lösning på problemet eftersöktes. För att knyta samman arbetet kommer 

några punkter att lyftas fram här nedan: 

 

Rörelse: Gångstråk har skapats för att underlätta för de anställda att hitta kompetenserna och 

för att minska onödigt spring och rörelse på arbetsplatsen. Gällande hälsoaspekten så kommer 

detta förhoppningsvis inte minska de anställdas hälsotillstånd utan endast minska onödigt ljud 

och rörelse på arbetsplatsen. Med hjälp utav bland annat färger och wayshowing har detta 

tagits fram. Självklart kan det finnas behov av att ha mer än ett gångstråk, dock är det 

viktigaste att poängtera att det som skapats i detta gestaltningsförslag är för att minimera 

rörelsen i aktivitetssektionerna.  

 

Olika behov hos de anställda: För att inkludera och tillfredställa de anställdas behov har 

arbetsplatsen delats in i tre olika aktivitetsmiljöer. En medvetenhet om att det kanske finns 

ytterligare behov och att flera aktivitetsmiljöer behövs utformas är något beställarens ledning 

kan vidareutforska. Detta kan ske exempelvis med hjälp av de anställda på beställarens 

arbetsplats i form av en workshop eller en enkät. En medvetenhet om att färgerna inte 

uppskattas finns också, dock är dessa färger framtagna för att inkludera personer med 

färgavseende. En medvetenhet gällande att de anställda in kommer ihåg de italienska namnen 

på rummen finns också, dessa namn är endast för att ta fram ett designkoncept och kan ändras 

för att underlätta för målgruppen. 

 

Tidseffektivisera: Med hjälp av det platssystem som tagits fram kan de anställda snabbt och 

enkelt se om den kompetens de söker finns på arbetsplatsen, om de är upptagna eller 

frånvarande. Med hjälp av hur den fiktiva arbetsplatsen gestaltats så underlättar det också för 

hur de anställda ska navigera sig effektivt om de väljer att applicera denna utformning i deras 

miljö. För att tidseffektivisera arbetsplatsen ytterligare kan de anställa själva vidareutveckla 

platssystemet, kanske behövs det flera statusar för att se vart kompetenserna befinner sig, 
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exempelvis om de jobbar hemifrån, på ett café eller är på tjänsteresa. Det kanske till och med 

finns ett behov av att se om olika team arbetar tillsammans under en dag.  

 

Ljud: För att ljudnivån ska minimeras har aktivitetsrummen tagits fram. I detta 

gestaltningsförslag har dock endast textila skärmväggar används för att skärma av ljud. Med 

fler ljudabsorbenter på beställarens arbetsplats kan ljudnivån minska ytterligare, det kan 

exempelvis vara möbler som är formade för att minska akustik, ljudplattor i taket, stolstassar 

eller lamellgardiner.  

 

En medvetenhet om att samtliga anställda kanske inte önskar att ha en profilbild har funnits i 

åtanke och därför bör det anställda få möjlighet att välja en bild som de själva valt ut. Det är 

viktigt att fråga samtliga anställda vad de anser om profilbilder om detta platssystem 

appliceras på arbetsplatsen.  

 

De metoder som används i detta arbete har varit givande på olika sätt, enkäten bidrog till 

mycket användbar information och att så många som 65 personer deltog gav den trovärdighet. 

Dock finns en medvetenhet att den inte var perfekt utformad och att den skulle ha kunna 

förbättras om den exempelvis haft genus, ålder och obligatoriska svar på vissa frågor. 

Intervjuerna gav bra bakgrundsinformation och en förståelse för hur viktigt det är med 

relationik på arbetsplatsen och att de anställda får vara med när omorganisationer görs. 

Tryggheten på arbetsplatsen är också vital och när flexkontor utformas så är det viktigt att ha 

förståelse för att de privata sakerna bör vara en del av utformningen. Något som skulle kunna 

vara bra för de anställda är att samtliga får egna hurtsar där de kan hänga in ytterkläder, ha 

egna pennor och block eller bilder på sina familjemedlemmar. Ett annat alternativ som kan 

öka de anställdas trygghet kan vara att be samtliga anställda ha egenvalda bilder på sin dators 

skärmsläckare om behov finns. 

 

Det platssystem som gjorts skulle gärna ha tagits fram för att sedan appliceras på ett par 

arbetsplatser. Det hade gett en förståelse för hur användarvänligt det är och för att se vilka 

styrkor och brister som finns. Det hade även kunnat ge information om vad som saknas och 

vilka ytterligare behov som finns.  

 

Detta examensarbete önskas ge samtliga läsare en förståelse för hur viktigt det är med den 

rumsliga utformningen och att använda rumsliga elementet som informationsbärare. För att 
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beställarens arbetsplats ska främja för att kompetenserna hittar varandra effektivitet och för att 

underlätta för kommunikation är det viktigt med tydlig informationsdesign och interaktions-

design. Detta gestaltningsförslag underlättar vägledningen och för att kompetenserna ska hitta 

varandra på ett enkelt och effektiv sätt på beställarens arbetsplats. 

Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag som löser beställarens 

informationsdesignsproblem vad gäller att hitta kompetenser på arbetsplatsen. Enligt arbetets 

gestaltningsförslag ska kompetenserna på arbetsplatsen hittas med hjälp av ett platssystem i 

en rumslig miljö, i detta fall beställarens arbetsplats. Gestaltningsförslaget delar in arbets-

platsens i tre olika aktivitetsmiljöer. Aktivitetsmiljöerna är skapade för att underlätta för 

utformningen av platssystemet likväl som det främjar för att hitta kompetenserna på arbets-

platsen genom god informationsdesign. Platssystemet ger den anställda möjlighet att 

lokalisera övriga kompetenser som finns på arbetsplatsen genom att tydligt visa de anställdas 

status och lokalisering.  

Förslag på vidare forskning 

Gestaltningsförslaget i denna uppsats ger svar på hur anställda ska kunna hitta kompetenser på 

ett flexkontor. För att kunna verifiera det som gestaltas i denna uppsats hade det varit 

intressant med vidare studier där detta gestaltningsförslag testas på flera arbetsplatser under 

en tid. Med hänsyn till att flexkontor är en relativt ny kontorstyp är det även av intresse att om 

några år studera andra lösningar på problemet med att hitta kompetenser. Ur ett större 

perspektiv är det intressant att studera hur flexkontor påverkar de anställda och företagets 

utveckling för att kunna ta fram nya gestaltningsförslag på hur ett optimalt flexkontor ska vara 

utformat. Denna uppsats skulle kunna ligga till grund för en sådan studie och bistå med 

information gällande ett av de rumsliga och informationsproblem som kan uppkomma vid 

flexkontor. Något som också skulle vara intressant att studera är hur relationiken ser ut på en 

viss arbetsplats och utefter detta utforma en arbetsplats.   
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I 

 

Bilagor 
 

1. Utredare arbetsmiljö Saco, Fingerat namn Lena  

 

1. Vilka erfarenheter har du ifrån kontorslandskap? 

 

2. Vilka erfarenheter har du ifrån flexkontor? 

 

3. Vilka erfarenheter har du ifrån cellkontor? 

 

4. Har du gjort någon studie på när du jämfört olika arbetsmiljöer?  

 

5. Vilka regler/lagar bör finnas i en arbetsmiljö? 

 

6. Vilken anser du är den bästa arbetsmiljö att arbeta i? 



II 

 

2. Intervju  

Arbetsplatsstrategier, Vasakronan, Fingerat namn Erik 
 

1. Vad arbetar du med 

2. Kontorstyper - Vad anser du om flexkontor? 

3. Vilka fördelar/ nackdelar finns med flexkontor? 

4. Hur arbetar ni med informationsdesign vid utformningar av kontorsmiljöer? 

5. Har ni tagit hänsyn till färger, Färgkodning? Typografi? 

6. Vad gör ni för att främja för kommunikationen vid utformning av ett flexkontor? 

7. Arbetar ni något med ledarskapsförändringar/relationik vid omorganisationer? 

8. Tittar ni på vilka kompetenser som finns på en arbetsplats vid omorganisationer? 

9. Hur tar ni hänsyn till de anställda? 

10. Vad gör ni för att det anställa ska må bra vid en omorganisation? 

11. Vad gör ni för att ta hänsyn till de anställda? Workshops, diskussioner m.m.?` 

12. Har ni gjort någon undersökning på hur arbetsmiljön påverkar de anställda? 

13. Vilken navigeringshjälp får de anställda när ni utformar ett flexkontor?  

14. Kommer några direktiv gällande arbetsmiljön ifrån ledningens miljö 

 

 

  



III 

 

3. Sammanfattning enkätsvar 

Total enkätstart: 65 

Totala enkätavslut: 63 (96.9%) 

 

 
 

 

Svarsprocent: 100 %  

n= 65 

 

 

 
 

Besvarade fråga: 64 

Ej svarat: 1 

n= 65 

64 

1 

Ja 

Nej 

Ej svarat 

1. Arbetar du på ett flexkontor? (arbetsplats med valfria 
sittplatser)Antal 

Antal 

16 

19 

3 

3 

5 

4 

4 

2 

2 

5 

Antal 

2. Hur många arbetar på ditt kontor/avdelning?  
(Uppskatta om du ej vet) 

600+ 500-599 400-499 300-399 250-299 

200-249 150-199 100-149 50-99 >50 



IV 

 

 
Svarsprocent 

Ja: 3,2% 

Nej: 64,5% 

Ibland: 32,3% 

n= 65 

 

 

 
Svarsprocent:  

Ja: 36,5% 

Nej: 17,5% 

Ibland: 46,0% 

n= 65 

 

2 

40 

20 

3 

3. Vet du vart alla dina kollegor sitter och arbetar på 
flexkontoret?  

Ejsvarat 

Ibland 

Nej 

Ja 

23 

11 

29 

2 

4. Är det svårt att hitta dina kollegor på flexkontoret? 

Ej svarat 

Ibland 

Nej 

Ja 



V 

 

 
Svarsprocent: 

Ja: 68,8% 

Nej: 18,8% 

Ibland: 28,1 % 

n= 65  

 

 

 

 

44 

12 

18 

1 

5. Får du ibland spendera tid på att hitta din kollega på 
flexkontoret? 

Ej svarat 

Ibland 

Nej 

Ja 

6 

34 

7 

7 

2 

3 

5 

Ställa sig upp 

Gå/leta 

Mail 

Telefon 

Outlook 

Lync 

Inget system 

6. Hur hittar du dina kollegor på flexkontoret? Använder ni 
er av något system? 

Antal 

n= 65 

 



VI 

 

 
Svarsprocent: 

Ja: 67,2% 

Nej: 32,8% 

n= 65 
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21 

1 

7. Är det ett problem att inte hitta dina kollegor på 
flexkontoret?  

Ej svarat 

Nej 

Ja 

12 

2 

2 

13 

22 

Går/Letar 

Svårt att hitta kollegor 

Undviker småfrågor 

Tidsfördriv 

Ej svarat 

8. Om det är ett problem, varför?  
 

Antal problem 

n= 65 

 



VII 

 

 
 

n= 65 

 

 

 

 
Svarsprocent: 

Ja: 90,6 % 

Nej: 9,4 % 

n= 65 

 

10 

2 

1 

2 

22 

Önskar ett system 

Chatt/Outlook 

Ringa/maila 

Vet ej 

Ej svarat 

8. Om det är ett problem,  hur skulle det kunna lösas? 

Önskade lösningar 

58 

6 

6 

Ja 

Nej 

Ej svarat 

9. Trivs du med att arbeta på ett flexkontor? 



VIII 

 

 
n= 65 

 

 

 

 
n= 65 

 

 

 

20 

2 

1 

2 

12 

Cirkulation av kollegor 

Miljöbyte 

Rent/snyggt 

Effektivt 

Positiv 

10. Vad är du mest nöjd med på flexkontoret?  

3 

6 

2 

12 

1 

7 

Svårt att veta art alla sitter 

Ljud 

Ergonomi- inställning på stol 

Rörelse(leta efter kollegor) 

Behålla dokument på skrivbordet 

Inget 

10. Vad är du mest missnöjd med på flexkontoret?  



IX 

 

4. Persona 

 

Lisa 48 år 
Lisa har arbetat på organisationen i 12 år och gillar verkligen sitt arbete. Hon umgås mer än 

gärna med sina kollegor på fritiden. Lisa är ensamstående och har två vuxna barn som flyttat 

ut. Vid årsskiftet gjordes en omorganisation och kontoret blev ett flexkontor. Lisa förstod inte 

varför det skulle vara bra att behöva byta arbetsplats varje dag och det gjorde henne irriterad. 

Sedan dess tycker hon att arbetet har blivit tråkigare då hon inte träffar hennes vanliga 

kollegor lika mycket. Istället har hon en ny person vid sin sida varje dag och är inte så 

entusiastisk till att lära känna nya människor, varje dag. Hon tycker att arbetet har blivit 

tråkigare och förstår inte alls varför det har gjort en omorganisation när företaget är så stort, 

hon känner ju knappt hälften av alla som arbetar där. Och vill hon försöka få kontakt med en 

kollega måste hon först titta på Intranätet vart han eller hon sitter, något som är tidskrävande 

och besvärligt enligt henne själv. Något som Lisa däremot tycker blivit bättre är ljudnivån, 

kanske är det för att vi inte känner varandra och pratar lägre i telefon. Fick hon välja så skulle 

hon gärna byta tillbaka som det var förut då hon kände sig mer trygg med sina ”vanliga” 

kollegor runtomsig.  

 

Calle 30 år 
Calle har arbetat i snart två år på företaget och trivs jättebra. Han har familj med ett barn som 

går på ett dagis i närheten. På fritiden gillar han att vara hemma med sin familj och fixa med 

det nya huset.  Vid årsskiftet gjordes en omorganisation och kontoret blev ett flexkontor. 

Calle ser inga som helst problem med detta utan tycker det bara är kul att träffa nya 

människor varje dag, dessutom anser han att på jobbet ska alla arbeta och kollegorna emellan 

ses på luncherna eller på rasterna.  Calle tycker att systemet på Intranätet som visar vart alla 

sitter är smidigt och det går lätt och snabbt att överblicka. Dessutom tycker Calle att arbetet 

ger honom ytterligare frihet i vardagen och att han kan arbeta hemma någon dag i veckan om 

det behövs då allt finns uppkopplat via intranät. Han mår bra av att arbeta på ett flexkontor 

och trivs.  

 

Funderingar? 

1. Hur kan vi underlätta för personer som känner sig som Lisa? Behöver 

omorganisationer vara svåra? 

2. Hur kan vi göra så att alla medarbetar känner sig trygga?  

3. Hur kan vi göra designen så enkel som möjlig för att det inte ska vara tidskrävande? 



X 

 

4. Skulle det vara bättre om det gick att boka arbetsplatser hemifrån? 

5. Bör kontoret vara uppdelat i sektionen så att det kan skapa någon form utav 

tillhörighet? 

6. Vilka styrkor respektive svagheter ser vi med att arbeta i flexkontor? 

7. Vad skulle förbättras för medarbetarnas hälsa och välbefinnande? 

 

 

… Prestationsförmåga, kan medarbetarna arbeta vart som helt, exempelvis hemifrån?  

… Blir det färre platser och större mötesrum istället? 

 

 

  



XI 

 

5. Marianne Palmgrens Analysmall 

 

 Identifiera några betydelsefulla landmärken i stadsrummet 

 Vilka knutpunkter är avgörande för det nuvarande rörelseflödet i stadskärnan? 

 Identifiera de formelement som skapar rörelseriktningar (byggnader, torg, gator, 

parkeringar, etc. ) 

 Vilka gångstråk används och varför? 

 Vilka verksamheter styr det befintliga rörelseriktningarna? 

 Var sker övergångarna mellan platsskapande element och/ eller funktioner? 

 Vilken information ger formelementen vid de olika knutpunkterna? Varför? 

 Var skulle formelementen kunna förändras, tillföras eller tas bort för att förändra de 

nuvarande rörelseriktningarna? 
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6. Observation Bilprovningen  

10 maj 2012 

Observatör Camilla Arnbom 10.00- 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtydligande 

Observerat Antal          Totalt 

    

      Telefon   /////////////////////////// 

   

27 

Mail   

     

0 

Gå / Leta   ///////////////////////////////////////////////////// 

 

53 

Fråga   ////////////////// 

   

18 

    

      Knutpunkter Bibliotek Hurtsar Kopiator Egna fack 4 

Gångstråk Kommuikation Övrigt stråk 

 

2 

Formelement Krukor Hurtsar Fack 

  

3 

Rörelseriktningar Axialt 

    

1 

    

      Övriga observationer 

      Prata över disk ////////////////////////////////////////////// 

  

46 

Blicka   //////// 

    

8 

Gå med dator ///////////// 

    

13 

 


