
 
 

  

Kreativa arbetsmiljöer  

Winny Giang & Viktor Påhlsson 

Mälardalens högskola 

Akademin för Innovation, design och teknik 

KIN180 Examensprojekt i innovationsteknik 

Höstterminen 2012: 2013-01-09 

– Hur fysisk utformning främjar kreativitet  



 
 

 

Vi vill börja med att tacka vår duktiga handledare Åsa Öberg som under processen visat stort 

engagemang och intresse. 

– Tack Åsa för ditt stöd och feedback! 

 

Vi vill även tacka alla respondenter som tagit sig tid att delta i vår undersökning och bidragit 

med bra underlag. Ni vet vilka ni är. 

– Tack för ert värdefulla material! 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie har som utgångspunkt att studera arbetsmiljöer som kan påverka kreativitetsgraden. 

Författarna, som läser Innovationsprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna, har reagerat på 

lokalernas utformning på högskolan. Vi frågade oss varför de ser ut som de gör och om det funnits 

någon tanke bakom utformningen. Vidare funderade vi på hur arbetsmiljöer kan utformas för att 

främja kreativitet. Denna fundering skulle senare komma att ta form i vår forskningsfråga.  

 

Syftet med studien är att studera och ta reda på vilka parametrar som kan vara viktiga för att 

stimulera kreativiteten hos människor vid utformning av arbetsplatser. Med hjälp av en undersökning 

där tio personer deltog och utformade sin drömarbetsplats fick författarna material till att analysera 

och diskutera hur de olika parametrarna påverkar kreativiteten.  

 

Studien visar att den fysiska utformningen av en arbetsplats starkt påverkar kreativitetsgraden. Vid 

utformning av en arbetsplats behövs det bland annat en balans mellan neutrala och färgstarka färger 

vid utformning av arbetsplatser. En överdos av färgstarka färger kan ha negativ inverkan på 

kreativiteten. Om det inte förekommer några färger upplevs arbetsplatsen enformig och livlös. Det 

gäller även att hitta en bra balans mellan färg och ljus för att kunna främja kreativiteten på bästa 

sätt.  

 

Nyckelord: Arbetsplats, Arbetsmiljö, Kreativitet, Innovation, The Sims 3 
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1. Introduktion 

Här får läsaren ta del av studiens bakgrund och hur ämnet uppstod, problemformulering, 

forskningsfråga och syfte. Vidare får även läsaren ta del av en begreppsförklaring samt disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Författarna är två studenter som läser tredje året på Innovationsprogrammet på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Denna högskola är inte helt olik en arbetsplats, eftersom studenter, lärare och 

forskare samlas här för att utbyta kunskaper och utvecklas på daglig basis. På 

Innovationsprogrammet har vi fått lära oss hur viktigt det är att kunna vara kreativ både i det 

personliga livet och i arbetslivet. Vi började fundera på hur det kom sig att högskolan ser ut som den 

gör och om den främjar kreativitet. Vidare funderade vi på hur arbetsmiljöer kan utformas för att 

främja kreativitet. Vi har sett hur nära besläktade begreppen kreativitet och innovation är, utan 

kreativitet uppstår det inga nya innovationer (Bessant & Tidd, 2007, Heunks, 1998, Gurteen, 1998). 

För att kunna komma med innovativa idéer är det därför viktigt att vara kreativ.  

 

Begreppet innovation används mer och mer runt om i världen. Företagen tävlar om vem som har 

flest innovativa produkter. Det är viktigt för en organisation att komma med innovativa produkter för 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden. (Kanchan & Gupta, 2009, Tidd & Bessant, 2009) På 

hemsidan Fastcompany.com går det att avläsa vilka företag som är de mest innovativa år 2011. På 

topp sex listan finns Apple, Twitter, Facebook, Nissan, Groupon och Google. Google är ett företag 

som har varit bland top sex mest innovativa under de senaste fem åren. (Fast company, Fast 

company 2, 2012) I ett videoklipp som behandlar Googles arbetsplatser visas det tydligt att 

utformningen är unik och nytänkande. På arbetsplatsen finns det bland annat matsalar som 

tillhandahåller gratis mat till de anställda samt massage och swimmingpool, så att de anställda kan 

slappna av när de känner av för mycket stress. Dessa bekvämligheter kan vara något som stimulerar 

de anställda till att prestera bättre, vilket bidrar till bättre arbetsresultat. Det finns trots allt en 

anledning till varför de är nummer sex på topplistan (Google, 2012). McCoys och Evans (2002) 

nämner att utformning av fysiska miljöer kan bidra till främjad kreativitet. Med detta som grund tror 

författarna att arbetsplatser har stor inverkan på de anställdas arbetsprestation. 

 

1.2 Problemformulering 

I dagens samhälle är det viktigt att vara innovativ, detta gäller självklart för alla företag som finns ute 

på marknaden. Är ett företag inte innovativt blir det svårt att vara konkurrenskraftigt och behålla sin 

position på marknaden. (Kanchan & Gupta, 2009, Tidd & Bessant, 2009) För att ett företag ska kunna 

vara innovativt och nyskapande krävs det att de inblandade arbetar i en miljö som främjar kreativitet, 

eftersom författarna tror att det är de inblandade som kommer med idéer och skapar nya produkter. 

Google är ett bra exempel på ett företag som är innovativt. Ett videoklipp som behandlar Googles 

utformning av arbetsplatser visar att dessa är unika och annorlunda. Kan detta vara en faktor som 

har bidragit till Googles framgång? (Google, 2012) Det finns även flera tidigare studier som behandlat 

liknande ämne, där syftena var att skapa inspirerande arbetsmiljöer. Med Google och dessa studier 

som grund antar författarna att arbetsmiljö på sätt och vis kan påverka kreativitet. Utifrån detta 

problem har forskningsfrågan tagit form.  
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1.3 Forskningsfråga 

Efter att ha analyserat problemområdet har författarna formulerat denna forskningsfråga: 

 Hur kan utformningen av arbetsplatser främja kreativiteten hos människor? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera och ta reda på vilka parametrar som kan vara viktiga för att 

stimulera kreativiteten hos människor vid utformning av arbetsplatser. 

 

1.5 Avgränsning  

Till en början hade författarna som ambition att studera både samspelet mellan individer samt det 

materiella på en arbetsplats. På grund av tidsbrist valde dock författarna att avgränsa sig till att 

studera de fysiska och materiella värdena på kontorsarbetsplatser som exempelvis möbler samt färg 

på väggar och golv. 

 

1.6 Målgrupp 
Studien är riktad mot företag och ansvariga för företagens utformning av kontorsarbetsplatser för 

sina anställda. Även andra organisationer som skolor och universitet kan ha nytta av denna studie när 

de ska bygga nya byggnader och behöver inspiration. 

 

1.7 Begreppsförklaring 
Här kommer en kort förklaring på vad författarna menar med arbetsplats, innovation samt kreativitet 

eftersom dessa är centrala begrepp i studien och kan uppfattas samt definieras på olika sätt.  

 

1.7.1 Arbetsplats 

En arbetsplats definieras av Arbetsmiljöverket som “varje plats inne eller ute där arbete utförs 

stadigvarande eller tillfälligt.” De skiljer på arbetsplats och arbetslokal, där arbetslokal innebär 

utrymme till arbete på en eller flera platser inomhus. (Arbetsmiljöverket, 2012) I denna studie 

kommer arbetsplats att ha samma definition som arbetslokal. 

 

1.7.2 Kreativitet 

Bessant och Tidd (2007) tar upp en enkel modell för processen över hur innovation uppstår. Första 

steget i deras modell handlar om att generera idéer, och enligt författarna är kreativiteten viktigast i 

detta steg. För att stimulera kreativiteten är arbetsmiljön på arbetsplatsen en faktor som spelar stor 

roll. Den kompletta bilden återfinns i den teoretiska referensramen. I denna studie kommer 

författarna endast att fokusera på första steget, alltså idégenereringen där författarna anser att 

kreativiteten har en central roll. Kreativitet är förmågan att se saker ur flera synvinklar och perspektiv 

samt att kunna hitta flera olika originella möjligheter till lösningar. En människa som är kreativ har 

förmågan att kunna generera lösningar som passar problemet. Sammanfattningsvis är kreativitet en 

förmåga att skapa nyhetsvärde samt att vara nytänkande och komma med annorlunda samt ovanliga 

lösningar till problem. (Bessant & Tidd, 2007) 
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1.8 Disposition  

Här förklaras studiens struktur och en kort beskrivning av de olika delarnas innehåll ges.  

 

2. Metod och tillvägagångssätt  

Här får läsaren ta del av tillvägagångssättet som författarna skrev studien efter. Under denna del 

visas en modell som tagits fram för att beskriva processen.  

 

3. Teoretisk referensram 

Här får läsaren ta del av den teori författarna valt att använda. Teorierna som valts berör 

arbetsmiljöer på arbetsplatser och faktorer som påverkar kreativiteten.  

 

4. Empiri 

Här får läsaren ta del av The Sims 3 undersökningen som genomfördes. För att ha tillförlitligt 

underlag till en meningsfull analys, är det viktigt att beskriva resultatet som det är, istället för att 

vinkla det efter författarnas tycke (Björklund & Paulsson, 2003). Därför kommer inte en beskrivning 

av bildernas innehåll att förekomma. Detta för att inte påverka resultatet utifrån författarnas åsikter. 

Undersökningen sammanställdes med hjälp av bilder från de olika respondenterna. Först kommer en 

kort beskrivning om respondenten samt en bild på hur deras drömarbetsplats är utformad.  

 

5. Analys och diskussion 

Här får läsaren ta del av när författarna analyserar och diskuterar studiens empiriska data med hjälp 

av de teorier som finns i den teoretiska referensramen. Under denna del kommer författarna att bli 

mer personliga och därför kommer ordet ”vi” att användas. 

 

6. Slutsats 

Här får läsaren en överblick över den slutsats som dragits utifrån studiens analys samt diskussion. 

Studiens forskningsfråga besvaras under denna del. 

 

7. Innovationsbidrag 

Här får läsaren ta del av det slutgiltiga bidraget som författarna kommit fram till med hjälp av analys 

och slutsats. Fokus kommer att ligga på hur en arbetsplats kan utformas för att främja kreativitet. 

Bidraget visas med hjälp av bilder och illustrationer gjorda i spelet The Sims 3.  
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2. Metod och tillvägagångsätt 

Här får läsaren ta del av tillvägagångsättet medan författarna skrev studien. Nedan följer en enkel 

modell som visar hur författarna tänkt sig att processen för studien ska gå till. Processen är relativt 

simpel och består av en modell som visar att författarna först gjort en kvalitativ studie, för att sedan 

utifrån de resultat de samlat in hitta lämpliga teorier att använda sig utav.  Resultaten samt teorierna 

kommer tillsammans att analyseras och diskuteras för att dra slutsatser. Slutligen kommer 

författarna komma med ett verkligt bidrag som består av en illustration över en arbetsplats som de 

tror kan främja kreativiteten, baserad på studiens analys och slutsats. 

Figur 1. Modell över arbetsprocessen (Egen bearbetning) 

 

2.1 Kvalitativ studie 

Författarna har valt att genomföra en kvalitativ studie framför en kvantitativ studie för att få en 

djupare förståelse inom valt ämne. Kvantitativ studie innebär att resultatet av en undersökning går 

att mäta i siffror. Författarna ansåg att en kvantitativ studie inte var genomförbar, eftersom 

undersökningen skulle vara svår att mäta i siffror. Genom en kvalitativ undersökning får författarna 

möjlighet till att tolka resultaten de samlat in för att sedan kunna diskutera helheten och kontexten 

samt jämföra empirin med valda teorier. (Christensen, Andersson, Carlsson, & Haglund, 2001, 

Björklund & Paulsson, 2003) 

 

2.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Under utförandet av studien har författarna först använt sig av induktion, som innebär att författarna 

har genomfört en undersökning utan att ha läst in teorier. Författarna valde istället att hitta teorier 

utifrån den insamlade empirin. (Björklund & Paulsson, 2003) Anledningen till att arbeta induktivt var 

att författarna till en början hade svårt att hitta teorier de ville använda sig utav. De insåg att det 

skulle bli lättare och enklare att ha underlag från undersökningen innan teorier söktes. Tanken var 

först att endast arbeta induktivt, men under arbetets gång har författarna arbetat enligt abduktion 

som innebär att författarna växlat fram och tillbaka när det gäller teorin. (Björklund & Paulsson, 

2003) 

 

2.3 Litteratur- och teorival 

Val av litteratur har gjorts utifrån de valda parametrarna ljus och belysning, färg, vila och avkoppling 

samt på och utanför arbetsytan. Litteraturen hittade författarna genom högskolebibliotekets databas 

Kvalitativ 
studie 

Hitta 
lämpliga 
teorier 

Analys Slutsats 
Innovations-

bidrag 
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på Mälardalens högskola. Författarna tog hjälp av högskolebibliotekets personal vid sökning av 

litteratur. Motivet var att söka med rätt sökord samt att spara tid. Teorivalen har valts utifrån ett 

kritiskt perspektiv som betyder att författarna har försökt hittat teorier ur flera olika källor, istället 

för att endast använda sig utav en teori. Anledningen till att använda flera teorier är för att öka 

studiens trovärdighet. Teorier om ämnena kreativitet och fysisk arbetsmiljö har hittats via 

databaserna Google Scholar samt Discovery. Sökorden har varit creativity and physical environment.  

 

Med hjälp av databasen Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) har två tidigare studier hittats. Dessa 

har varit en inspirationskälla till författarnas studie. Sökorden har varit kreativitet, arbetsplatser samt 

kreativa rum. Nedan följer en kort beskrivning av de studier författarna hittat.  

 Kreativa mötesrum av Julia Söödi är en studie gjord på Mälardalens högskola. Studien är 

skriven för företaget Scania i Södertälje som tillverkar lastbilar. Syftet med studien var att ta 

fram ett förslag på ett nytt koncept för utformning av mötesrum. Konceptet skulle bidra till 

en mer inspirerande arbetsmiljö som ökade kreativiteten hos de anställda på företaget. 

 En uppdaterad arbetsplats av Anton Björsing är en studie gjord på Linköpings universitet. 

Målet var att ta fram en uppdaterad arbetsplats genom att ta fram en kollektion möbler 

samt skapa prototyper som ger plats för mycket kreativitet på arbetsplatser. 

 

I dessa två studier har författarna hittat lämplig litteratur och teori att använda sig utav. Den 

litteratur vi hittat i Söödis studie är Upplevelse av färg och färgsatt miljö av Hård, Küller, Sivik och 

Svedmyr samt Forskare och praktiker om färg ljus och rum av Fridell. Dessa litteraturer har behandlat 

parametrarna belysning och färg. Den teori författarna har hittat i Björsings studie behandlar till viss 

del om parametern på och utanför arbetsplatsen, där författarna tagit del av teorin aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Mer om detta under den teoretiska referensramen. Litteratur som behandlat 

parametrarna vila och avkoppling samt på och utanför arbetsplatsen har hittats via 

högskolebibliotekets databas på Mälardalens högskola. Den litteratur författarna hittade var Vila och 

lärande om vila av Asp samt Office space planning av Marmot och Eley. Dessa litteraturer som 

nämnts har varit de primära källorna till beskrivning av författarnas valda parametrar.  

 

2.4 Urval av respondenter 
Författarna har valt att tillfråga studenter med olika studieinriktningar i åldrarna 18-25 år. Detta på 

grund av att författarna vill få in data från olika intresseområden. Denna avgränsning har lett till att 

författarna inte samlat in för brett material att analysera, eftersom detta arbete sker under en 

bestämd tidsperiod på 10 veckor. Genom att välja ut en specifik urvalsgrupp kommer författarna att 

få mer detaljerad information och mer tid till att studera samt analysera dessa (Christensen m.fl, 

2001). 

 

2.5 Datainsamling 

Insamling av data har skett med hjälp av en undersökning (Bilaga 1) där de 10 valda respondenterna 

fick utforma sin drömarbetsplats i spelet The Sims 3. Författarna valde att inte beskriva uppgiften 

utförligt eftersom de inte ville påverka eller styra deltagarna i deras tankesätt, utan deltagarna fick 

använda sin egen tolkning och fantasi när de genomförde uppgiften. Men eftersom respondenterna 

har varit bekanta till författarna har de haft kreativitet i åtanke vid utformning av sin 
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drömarbetsplats. Undersökningen fick antingen ske hemma hos deltagarna eller hos en av 

författarna eftersom denne hade spelet.  

 

Författarna valde att genomföra undersökning tidigt eftersom det krävs tid och energi till att sätta sig 

ner och börja bygga samt inreda i spelet. Anledningen till detta var även att författarna ville ha 

empirin klar tidigt för att hinna skriva på andra delar i studien. För att nå ut till flera studenter 

samtidigt valde författarna att skriva inlägg i tre stora facebookgrupper där många studenter är 

medlemmar. Det var dock svårt att få tag i människor som ville delta i undersökningen. Författarna 

fick inga svar från facebookgrupperna och fick slutligen hitta ett annat tillvägagångssätt. För att få tag 

på respondenter valde författarna att tillfråga personer inom sina egna kontaktnät. 

 

2.6 Beskrivning av The Sims 3  

The Sims 3 är ett spel där användaren har möjlighet att skapa familj samt bygga och inreda ett hem. 

Användaren ges bland annat tillfälle att skapa människor i spelet med olika personligheter, känslor, 

förmågor, karriärer och socialt umgänge. Förutom dessa faktorer kan användaren även skapa och 

bygga sitt drömhus anpassat efter egna önskemål som till exempel val av golv, tapeter och möbler. 

(EA games, 2012) Det är själva byggandet och inredandet som författarna har valt att lägga fokus på i 

undersökningen. Författarna tyckte även att detta tillvägagångssätt var mer kreativt och annorlunda 

än vanliga traditionella undersökningar och tillvägagångssätt som exempelvis intervjuer, 

observationer och enkätundersökningar.  

 

2.7 Analys av insamlade data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell över analys processen. (Egen bearbetning)  

 

Modellen ovan visar hur analysen har utförts. Författarna analyserade först varje respondents 

material för att sedan i diskussionen analysera varje parameter var för sig. Analysen av empirin 

bestod av ett antal parametrar som valdes. De parametrar författarna valde att studera var ljus och 

belysning, färg, vila och avkoppling samt på och utanför arbetsytan.  Författarna kände att dessa 

parametrar är tillräckliga för att skriva en omfattande analys och diskussion. Risken hade annars 

funnits att arbetet blivit för brett, vilket lett till att det blivit svårt att analysera, diskutera och dra 

slutsatser. Två parametrar som författarna valde bort var ljud och ventilation. Anledningen var att 

dessa skulle vara svåra att analysera med tanke på undersökningens utformande där ljud och 

ventilation inte går att utläsa av bilder. Hade författarna gjort observationer skulle detta vara möjligt.  

Analys av varje respondents bidrag 

Insamling av empiri 

 Diskussion av varje parameter  

6 
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10 9 8 
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3. Teoretisk referensram 

Här får läsaren ta del av den teori författarna valt att använda. Teorierna som valts berör 

arbetsmiljöer på arbetsplatser och faktorer som påverkar kreativiteten. 

 
3.1 Kreativitetens roll i innovation 
 

”Innovation börjar med kreativa idéer. Lyckade implementationer av nya program, nya 

produktintroduktioner eller nya tjänster beror på att en person eller en grupp har en bra idé.” 

(Amabile, Conti, Coon, Lazenby & Herron, 1996) 

 

Enligt Bessant och Tidd (2007) består innovation av en process på tre steg. Generera, välja och 

implementera idéer. Kreativitet som hör ihop med innovation handlar om att komma med nya och 

unika idéer. Förmågan att vara kreativ spelar störst roll i första steget där idéer och olika lösningar 

ska genereras. I detta steg är det viktigt för människan att ha ett divergent tänkande för att kunna se 

problemet ur olika synvinklar och perspektiv. (Bessant & Tidd, 2007, Heunks, 1998, Gurteen, 1998) 

Självklart spelar även kreativiteten en stor roll i dem andra stegen, men författarna tycker det är 

viktigast under första steget där idéer föds. Nedan följer en enkel modell som beskriver 

kreativitetens roll vid generering av idéer. Författarna vill med denna modell framhäva kreativitetens 

centrala roll i innovation främst under idégenereringsstadiet. 

 

 
Figur 3: Modell över kreativitetens roll vid generering av idéer. (Egen bearbetning) Källa: Bessant & 

Tidd (2007) 

 

3.2 Creative knowledge environments 
Med tanke på kreativitetens centrala roll i innovation är det viktigt att arbeta i en arbetsmiljö och 

omgivning som främjar kreativitet hos människor. Hemlin, Allwood och Martin (2004) tar upp en 

teori, Creative knowledge environments (CKEs) som handlar om de fysiska miljöer och omgivningar 

som påverkar människors kreativa tänkande. Vissa människor är givetvis mer kreativa i grund och 

botten än andra, men teorin menar att även miljön som människan vistas i har en betydande roll för 

kreativiteten. CKEs har därför en betydande roll på arbetsplatsen eftersom det påverkar människors 

beteende. Föränderligheter såsom nya fysiska miljöer och influenser ökar kreativitetsgraden. Därför 

kan miljöombyte på en arbetsplats öka kreativiteten ytterligare hos de anställda, då de kan ta till sig 

ny kunskap och nya idéer. Arbetsplatser som gör det möjligt för de anställda att kontakta varandra 
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rekommenderas, samtidigt som teorin beskriver avskildhet som en viktig faktor för kreativitet. Dessa 

två faktorer nämns som grundläggande för människors kreativitet. Utöver dessa två faktorer är 

arkitektur, möbler och dekorationer ytterligare exempel på faktorer som kan ha inverkan på 

kreativiteten. (Hemlin, Allwood & Martin, 2004) 

 

Syftet med CKE är att påverka kreativiteten och idéflödet hos människor positivt så att ny kunskap 

uppstår, oavsett om individen arbetar enskilt eller i grupp som kan leda till nya innovationer och 

idéer. Teorin menar att det kan vara så enkelt som att till exempel ha en specifik färg på en vägg för 

att stimulera kreativiteten för de anställda som arbetar på arbetsplatsen. Teorin nämner även 

kopplingen mellan kreativitet och innovation och att dessa begrepp oftast går hand i hand. För att 

kunna komma med innovativa produkter och lösningar måste de anställda stimuleras kreativt och 

CKEs föreslår att kreativiteten bland annat kan komma från utformningen av arbetsplatsen. (Hemlin, 

Allwood & Martin, 2004) Hemlin, Allwood och Martin (2004) menar att kreativitet är avgörande för 

innovationer och att arbetsmiljön runt omkring den anställde har en betydande roll vad gäller 

förmågan att tänka kreativt.  

 

3.3 McCoys och Evans studie 
McCoy och Evans (2002) har utfört en studie som behandlar fysiska inomhusmiljöer där syftet var att 

identifiera fysiska parametrar som främjar kreativitet. Utformning av fysiska miljöer som 

tillhandahåller olika upplevelser har stor inverkan på människors kreativitet. Den fysiska miljön bidrar 

till social interaktion mellan de anställda i ett företag som i sin tur främjar kreativitet. (McCoy & 

Evans, 2002) 

 

De resultat McCoy och Evans (2002) kom fram till är att den fysiska miljön kan påverka kreativiteten. 

Fysiska parametrar som komplex miljö, dekorationer, naturliga vyer, användning av naturliga 

material (trä och sten) samt design som underlättar social interaktion främjar kreativitet. Faktorer 

som kalla färger och användning av kompositmaterial (gips, stål och plast) ger lägre 

kreativitetspotential. Samtidigt menar de att ljus och belysning inte påverkar kreativitetsgraden. 

(McCoy & Evans, 2002) 

 

Nedan kommer en kort förklaring av de olika parametrarna: 

 Komplex miljö innebär en miljö där flera olika kombinationer förekommer i form av inredning 

och dekorationer. McCoy och Evans (2002) menar att en komplex miljö är något att föredra 

då det främjar kreativitet.  

 Naturliga vyer och användning av naturligamaterial innebär att inslag av trä och sten bör 

förekomma eftersom dessa främjar kreativitet. Därför kan det löna sig att använda sig av 

fönster som kan ge naturliga vyer eller använda sig av till exempel trägolv vid utformning av 

miljöer, som ökar känslan av öppenhet och utrymme. McCoy och Evans (2002) menar att 

kompositmaterial såsom gips, stål och plast har en negativ inverkan på kreativitet. 

 Design som underlättar social interaktion innebär att miljön bör utformas så att det 

underlättar kommunikation bland de anställda. McCoy och Evans (2002) menar att möbler 

bör sättas ut så att de ger förutsättningar för kommunikation och samarbete.  
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3.4 Visuella kanaler  

Vid utformning av en arbetsplats är det bra att använda sig utav flera olika visuella kanaler som 

exempelvis färg, form, storlek och belysning. Detta är viktigt för att människorna på arbetsplatsen 

ska kunna hitta, förstå och urskilja den information som finns. (Ware, 2008)  

 

Küller, Ballal, Laike, Mikellides & Tonello (2006) har utfört en studie om ljus och färgers påverkan på 

en människas humör i inomhusarbetsmiljö. Det kan underlätta att på arbetsplatser använda sig utav 

inredning i form av fönster som ger belysning samt blommor vid utformning av en arbetsplats som 

stödjer kreativitet eftersom positiv sinnesstämning associeras med kreativitet (Dul, Ceylan & Jaspers, 

2011). Belysning bör dock förekomma i rätt mängd, varken för lite eller för mycket. Küller m.fl, (2006) 

menar även att färg bidrar till en bättre arbetsmiljö. De menar att en färgrik arbetsmiljö är något att 

föredra och att ljusa färger är allra bäst. (Küller m.fl,, 2006) Författarna har valt att fördjupa sig i 

belysning och färg när det gäller visuella kanaler. Dessa fysiska parametrar anser författarna vara 

mest påverkande gällande utformning av arbetsplatser. 

 

3.4.1 Ljus och belysning 

Belysningen på en arbetsplats har stor inverkan på upplevelsen av storleken, formen samt 

öppenheten. Mörk belysning har en tendens att göra arbetsplatsen mindre och ljus belysning gör den 

större. (Hård, Küller, Sivik & Svedmyr, 1995) Det är viktigt att ha tillräckligt med ljus på arbetsplatsen, 

när ljusmiljön är bra känner sig människorna trygga och kan utföra arbetsuppgifterna på ett 

tillfredsställande sätt. God belysning leder även till att de materiella och fysiska sakerna är synbart 

och rumsligt samt att det ger en god atmosfär att arbeta i. Definitionen av bra ljus på en arbetsplats 

är att det finns fönster som låter det naturliga dagsljuset komma in. Ibland räcker inte dagsljuset till 

och konstljus behöver då användas. Solstrålarna är den främsta källan till dagsljus, när det är för 

mycket sol behöver fönstren utrustas med solavskärmningar eller tonade glasrutor. Golvet får inte 

heller vara för mörkt då det kan absorbera för mycket ljus och göra att rummet känns mörkare. 

(Arbetsmiljöverket 2, 2012, Fridell, 2006) 

 

Det är viktigt att belysningen är anpassad till olika arbetsuppgifter eftersom att de som arbetar på 

arbetsplatsen inte alltid arbetar sittandes utan de kan stå eller arbeta i grupper och då krävs det en 

annan belysning. Dålig belysning medför att personen som är på arbetsplatsen får trötta ögon samt 

till en annan arbetsställning, eftersom att personen inte ser är denne tvungen att sätta sig närmare 

eller böja sig ner för att kunna arbeta. Detta kan leda till huvudvärk samt spänningar i axlar, nacke 

och rygg. (Arbetsmiljöverket 2, 2012, Amu, 2012) 

 

3.4.2 Färg 
Färger har stor inverkan på människan och vid utformning av miljön på arbetsplatsen kan det vara 

viktigt att tänka på hur färgsättningen samt belysningen bör se ut. Färgsättare har länge varit 

intresserade över hur färger påverkar en människas beteende och hälsa. Färger är viktiga eftersom 

de kan göra att en människa uttrycker olika känslor och tankar som får människor att reagera. (Hård 

m.fl, 1995 & Fridell, 2006) 

 

Färger kan framhäva föremål som är viktiga för människan på arbetsplatsen. Därför är det bra att 

använda sig av färger som sticker ut från mängden, vilket leder till att det blir lättare att orientera på 
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arbetsplatsen (Ware, 2008). Färg är med andra ord visuell information som kan delas in i två 

kategorier, varma respektive kalla färger. De färger som är varma är röd, orange och gul. De kalla 

färgerna är blå, turkos och grön. Det finns forskning och studier som tyder på att varma och kalla 

färger kan påverka temperaturen och tidsuppfattningen på en arbetsplats. Varma färger gör att 

arbetsplatsen upplevs varmare samt att tiden går mycket fortare, medan kalla färger gör att 

arbetsplatsen upplevs kallare samt att tiden upplevs passera långsammare. Det finns även en annan 

forskning som visar att många föredrar att arbetsplatsen upplevs som varm eftersom att det gynnar 

arbetet. Forskningen visar även att kalla färger förknippas med stillsamhet och dysterhet medan 

varma färger förknippas med livlighet. (Hård m.fl, 1995 & Fridell, 2006)  

 

Färger uttrycks sällan ensamma på en arbetsplats utan förekommer ofta tillsammans. Med andra ord 

är det själva färgkombinationen som människan ser, upplever, reagerar på och associerar till. Olika 

färger samt färgkombinationer kan verka aktiverande eller lugnande för hjärnan. De färger som 

verkar aktiverande är varma färger såsom röd, orange och gul medan kalla färger som blått och grönt 

verkar lugnande. Varma färger bidrar också till att en individ får ett positivt känsloläge och arbetar 

långsammare och gör färre misstag. Det finns forskning som visar att en människa som sitter i ett 

rum med många färgkombinationer har högre aktivitetsgrad i hjärnan än en människa som sitter i ett 

enfärgat rum. Dock finns det en nackdel med att använda sig utav alldeles för många starka färger i 

ett rum, då det finns studier som visar att för många starka färger kan leda till att en person känner 

ökad stress. (Hård m.fl, 1995, Fridell, 2006) 

 

3.4.3 Samverkan mellan belysning och färg 

Belysning och färg hänger ihop, de påverkar varandra. Upplevelsen i ett rum kan vara annorlunda 

under dag respektive kväll eftersom dagsljus och konstljus är två olika ljuskällor som ger olika 

exponeringar och kontraster. Det beror även på ljusstyrkan, om den är stark, svag, riktad eller diffus 

samt ur vilken vinkel ljusstyrkan kommer från. På en arbetsplats finns det olika föremål som till 

exempel möbler i form av bord och stolar. Dessa olika möbler har en tendens att kunna reflektera 

och absorbera ljusstrålningen och gör att färgen upplevs annorlunda för ögonen. Genom att hitta en 

balans mellan ljus och färg kommer de anställda att trivas på arbetsplatsen. (Hård m.fl, 1995, Fridell, 

2006) 

 

3.5 Vila och avkoppling 

Vila är ett annat ord för lugn och ro, stillhet, återhämtning samt avkoppling. Vid vila och 

återhämtning producerar kroppen ett morfinliknande ämne som hjälper kroppen att slappna av, 

känna lugn och ro samt klara av de dagliga aktiviteterna. (Asp, 2002) Vid otillräcklig vila och 

återhämtning reagerar kroppen med stress som är kroppens sätt att hantera jobbiga situationer. 

Kroppen tillför då kraft och energi när en människa har behov av att hinna med och uppfylla olika 

krav på arbetsplatsen. För mycket stress kan dock vara skadligt. Om människokroppen utsätts för 

tillräckligt många påfrestningar kommer den slutligen att bryta ihop. Därför är det viktigt att 

återhämta sig när det behövs, för att behålla balansen i kroppen. (Landstinget, 2012) 

 

Uttryck som tidsbrist och bråttomsjuka används för att beskriva bland annat arbetslivet i dagens 

samhälle. Det finns studier som visar att människor under en dag gör fler än en arbetsuppgift åt 

gången. Detta har lett till att tempot på arbetsplatsen har ökat samt att de anställda inte har tid till 

att vila och slappna av. På grund av tidsbrist, prioriteringar på arbetsuppgifter samt press och krav 
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från arbetsplatsen läggs inte vikt på avkoppling och återhämtning i samband med arbete, vilket kan 

vara dåligt för hälsan. Människor som inte vilar tillräckligt kan uppleva ohälsa i form av ökad stress, 

oro, magont och sömnproblem, vilka är faktorer som kan leda till sämre resultat i arbetet på 

arbetsplatsen. Därför är det viktigt att vila så att kroppen kan återhämta sig både fysiskt och psykiskt, 

fungera normalt och klara de dagliga sysslorna samt aktiviteterna. (Asp, 2002) 

 

3.6 På och utanför arbetsytan 
Vid utformning av en arbetsplats är det viktigt att se till att varje anställd på arbetsplatsen har 

tillräckligt stor yta samt utrymme för att kunna arbeta på bästa sätt. Därför är det bra att anpassa 

kontoret efter den anställdes behov och arbetsuppgifter. Utöver arbetsytan kan företag även erbjuda 

andra faciliteter som bland annat catering, restaurang, vilorum och gym. Träning och hälsa är 

begrepp som börjat användas mer och mer i dagens samhälle. Arbetsplatser har börjat ta hänsyn till 

de anställdas välmående. Därför har företag bland annat börja utforma gym och träningslokaler åt 

sina anställda, där de efter jobbet kan träna och motionera. Indikationer från vissa företag visar att 

hälsan på arbetsplatsen överlag kan förbättras tack vare utvecklingen av träningsmöjligheter för de 

anställda. (Marmot & Eley, 2000) 

 

Utöver detta kan ett företag underlätta för de anställda att kommunicera med varandra genom att 

till exempel undvika långa mörka korridorer och fikarum som ligger långt från arbetsytan. (Marmot & 

Eley, 2000) Istället kan företaget använda sig av en aktivitetsbaserad arbetsplats, som innebär att 

arbetsplatsen är flytande och att det finns olika zoner som till exempel flexzon, spontana möten och 

samarbetszon. Detta betyder inte att varje anställd inte har en individuell arbetsyta, utan de kan 

beroende på arbetsuppgiften organisera sig och välja passande zon. (Björsing, 2012, Struktur, 2012) 

 

3.7 Sammanställning av teori 
Hemlin, Allwood och Martin (2004) samt McCoy och Evans (2002) menar att fysiska arbetsmiljöer har 

direkt påverkan på kreativitet. Författarna har med hjälp av figur 3 visat kreativitetens centrala roll 

under idégenereringsfasen. För att kunna stimulera och främja kreativiteten har författarna tagit upp 

teorier kring hur fysiska arbetsmiljöer kan främja kreativitet, att fysiska parametrar kan bidra till ökad 

kreativitetsgrad. Författarna vill med dessa teorier påvisa hur kopplingen mellan utformningen av 

fysisk arbetsmiljö hänger ihop med kreativitet och idégenerering. Utifrån de teorier som tagits upp 

har författarna sammanställt en modell (figur 4) som förklarar den fysiska arbetsmiljöns centrala roll 

för kreativitet och idégenerering. Figur 4 visar hur en fysisk arbetsmiljö kan utformas med hjälp av 

parametrarna ljus och belysning, färg, vila och avkoppling samt på och utanför arbetsytan. Figuren 

påvisar att fysisk arbetsmiljö har en central roll för kreativitet.  
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Figur 4. Modell över koppling mellan fysisk arbetsmiljö och kreativitet. (Egen bearbetning) 
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4. Empiri 

Här får läsaren ta del av The Sims 3 undersökningen som genomfördes. För att ha tillförlitligt 

underlag till en meningsfull analys, är det viktigt att beskriva resultatet som det är, istället för att 

vinkla det efter författarnas tycke (Björklund & Paulsson, 2003). Därför kommer inte en beskrivning 

av bildernas innehåll att förekomma. Detta för att inte påverka resultatet utifrån författarnas åsikter. 

Undersökningen sammanställdes med hjälp av bilder från de olika respondenterna. Först kommer en 

kort beskrivning om respondenten samt en bild på hur deras drömarbetsplats är utformad.  

 

Respondent 1: Kvinna 18 år, Naturvetenskapliga programmet på Rinmangymnasiet. 
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Respondent 2: Kvinna 18 år, Barn och fritidsprogrammet på Vadsbogymnasiet. 

 
 

 

 

Respondent 3: Kvinna 19 år, Barn och fritidsprogrammet på Fridegårdsgymnasiet. 
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Respondent 4: Kvinna 20 år, Naturbruksprogrammet på Spånga gymnasium. 

 
 

 

 

Respondent 5: Kvinna 21 år, Ekonomprogrammet på Mälardalens högskola. 

 
 

I efterhand meddelade respondenten att hon även vill ha ett litet gym på sin arbetsplats, dock finns 

inte gymmet med på bild.  
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Respondent 6: Kvinna 25 år, Textdesign – informationsdesign på Mälardalens högskola. 

 
 

 

 

Respondent 7: Man 22 år, Samhällsvetenskapliga programmet på Walthersgymnasiet. 
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Respondent 8: Man 18 år, Naturvetenskapliga programmet på Rinmangymnasiet. 
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Respondent 9: Man 18 år, Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning ekonomi på 

Rekarnegymnasiet. 
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Respondent 10: Man 21 år, Systemvetenskaplig kandidatprogram på Lunds universitet.  
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5. Analys 

Här får läsaren ta del av när författarna analyserar studiens empiriska data med hjälp av de teorier 

som tagits upp i den teoretiska referensramen. Under denna del kommer författarna att bli mer 

personliga och därför kommer ordet ”vi” att användas. 

 

Respondent 1 

Arbetsplatsen besår av ett rum, därför tror vi att respondenten 

tolkat undersökningen som att göra sin egen arbetsyta och 

därmed inte tagit hänsyn till hela arbetsplatsen. Rummet är 

stort, vilket medför att den anställde kan röra sig fritt i rummet. 

Den stora ytan bidrar att den anställde inte är låst vid sitt 

skrivbord utan kan välja mellan olika ställen att arbeta på. 

Arbetsplatsen liknar en aktivitetsbaserad arbetsplats, det vill 

säga att den är indelad i olika zoner (Björsing, 2012), dock 

saknas en zon för projektarbete. Detta menar Marmot och Eley 

(2000) är bra då de har kommit fram till att varje anställd 

behöver ha tillräckligt stor yta på arbetsplatsen för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. McCoy och Evans 

(2002) menar att social interaktion är viktig eftersom de anställda då kan kommunicera och utbyta 

idéer, vilket främjar kreativitet. Sofforna på arbetsplatsen är naturliga mötesplatser vilket är bra om 

ett möte eller sammanträde ska ske och de bidrar på så sätt till ökad stimulans av kreativitet.  

 

Respondenten har sett till att ha bra belysning. Stora fönster släpper in mycket naturligt ljus vilket 

enligt Hård m.fl (1995) gör att arbetsplatsen upplevs större. Konstgjord belysning finns i och med 

lampor i rummet. Den goda belysningen kompenserar den mörka färgen som väggarna består av. 

Belysningen bidrar till att den anställde på arbetsplatsen känner sig tryggare vilket medför att denne 

kan utföra arbetsuppgifterna bättre. Även i Küllers m.fl. (2006) studie påvisas hur ljus och färger 

påverkar människors humör i inomhusarbetsmiljö. Dul, Ceylan & Jaspers, (2011) menar också att god 

belysning främjar en positiv sinnesstämning vilket associeras med kreativitet. Med tanke på att 

väggarna är röda tycker vi det är bra att golvet är vitt. Ett mörkt golv hade absorberat ljuset och gjort 

att rummet känts mörkare. Vi tror att detta är en stimulerande arbetsplats, mycket tack vare ljuset 

som det har lagts fokus på. (Arbetsmiljöverket 2, 2012 & Fridell, 2006) Den röda färgsättningen bidrar 

till en bra arbetsplats, även om vi tror att en annan färg på möblerna vore något att föredra. Det blir 

väldigt mycket rött i rummet och med en annan färg på möblerna hade arbetsplatsen fått en annan 

färgkombination. Enligt Hård m.fl (1995) finns det forskning som visar att en människa som sitter i ett 

rum med många färgkombinationer har högre aktivitetsgrad i hjärnan. Den röda färgen gör dock att 

rummet känns varmare och forskning visar att många föredrar en varm arbetsplats framför en kall 

eftersom att det gynnar arbetet. Röd är en färg som verkar aktiverande för hjärnan (Hård m.fl, 

1995.), samtidigt som den bidrar till ett positivt känsloläge (Küller m.fl, (2006) som i sin tur bidrar till 

stimulerad kreativitet (Dul, Ceylan & Jaspers, 2011).  

 

Vi anser att den här arbetsplatsen har en bra samverkan mellan belysning och färg. Ljus påverkar 

färgupplevelsen i ett rum, mörka färger absorberar ljus medan ljusa färger reflekterar ljus (Fridell, 

2006). De röda väggarna och möblerna på arbetsplatsen absorberar visserligen mycket av ljuset, men 
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det vita golvet reflekterar ljuset och bidrar ändå med en tillfredsställande arbetsmiljö. Skulle det 

någon dag vara dåligt väder och brist på solljus, finns det lampor att tända och på så vis riskerar inte 

arbetsplatsen att bli mörk och dyster. 

 

På arbetsplatsen finns goda möjligheter till avkoppling tack vare en liggfåtölj och en soffgrupp 

bestående av två soffor. Detta är bra eftersom vila är nödvändigt för att kunna slappna av och 

prestera på arbetsplatsen, annars reagerar kroppen med stress (Asp, 2002). Den anställde kan till 

exempel välja en bok från någon utav bokhyllorna och sätta sig i soffan för att koppla bort arbetet en 

stund eller helt enkelt ta en tupplur i liggfåtöljen. Detta är faktorer som Hemlin, Allwood och Martin 

(2004) menar kan gynna kreativiteten. Genom att skifta miljö kan den anställde tillgodose sig ny 

kunskap och nya idéer. Även avskildhet beskriver dem som en viktig faktor. Tack vare bokhyllan kan 

den anställde komma bort från arbetet ett tag genom att läsa en bok. Framför liggfåtöljen finns ett 

fönster strategiskt placerat för att den anställde ska kunna sitta och titta ut och på så vis inte känna 

sig instängd.  

 

Respondent 2 

Arbetsplatsen är utformad som ett litet och fylligt rum. Sett 

till ytan är det begränsat med utrymme. Den anställde har 

visserligen en tydlig arbetsplats med skrivbord och 

kontorsstol, men i övrigt bjuder rummet inte på några 

överraskningar. Vid eventuella möten begränsas dem till 

soffan. Kommunikationsmöjligheterna mellan anställda 

begränsas eftersom rummet är isolerat från andra 

eventuella kontor på arbetsplatsen. Vi anser att det här är ett rum anpassat för en anställd, och inte 

optimerat för fler personer vid till exempel möten. Detta är synd då det kan löna sig att tänka på 

kommunikationsmöjligheterna för de anställda. Den fysiska miljön kan enligt McCoy och Evans (2002) 

stimulera de anställda till kreativitet genom att de lättare kan samtala och utbyta idéer. Sett till 

arbetsytan och avkopplingsmöjligheter för en anställd är det dock en bra utformad arbetsplats.  

 

Rummet är inrett i mjuka och varma färger såsom orange och rött. Detta kan vara något som bidrar 

till en bra arbetsmiljö, där de anställde känner sig trygg att arbeta på. Färg har egenskapen att kunna 

ta fram känslor och tankar hos folk, vilket får dem att reagera (Hård m.fl, 1995). McCoy och Evans 

(2002) menar att naturliga material såsom trä och sten kan främja kreativitet, och respondenten har 

utformat en arbetsplats med både trägolv och öppen spis i sten. Dessa naturliga material kan främja 

kreativiteten hos den anställde som arbetar där. Det förekommer inga mörka möbler som absorberar 

ljuset vilket leder till en väldigt ljus arbetsplats. Istället är möblerna ljusa och reflekterar därför 

belysningen enligt Fridell (2006). Alltför mörka detaljer kan absorbera ljuset vilket leder till att 

arbetsplatsen blir mörkare, och därför upplevs mindre (Hård m.fl, 1995). Vi tycker att färgvalen 

matchar belysningen som finns i rummet. Den starka och väl fungerande belysningen passar 

överraskande bra ihop med de neutrala färgerna. På arbetsplatsen finns det ett stort akvarium. Det 

märks tydligt att respondenten tänkt till vid placeringen av detta akvarium. Arbetsmiljöverket (2012) 

menar att dagsljuset är den främsta ljuskällan, därför tycker vi att akvariet som är inbyggt i väggen är 

en bra ljuskälla för arbetsplatsen. Detta gör att arbetsplatsen känns rymligare. Respondenten har 

även tänkt till vad gäller lampor. När inte dagsljuset räcker till finns det två lampor att tända. Vi 

upplever att hela atmosfären i rummet lyfts av ljuset och användandet av akvariet.  
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McCoy och Evans (2002) menar att dekorationer kan främja kreativiteten. På denna arbetsplats anser 

vi att just dekorationerna har en positiv inverkan på arbetsplatsen. Samspelet mellan ljuset, växterna 

och akvariet gör att vi tycker att rummet känns hemtrevligt och personligt. Även fast arbetsplatsen är 

liten gör ljuset att den upplevs större. Vi känner att i ett hemtrevligt rum är det lätt att göra bra ifrån 

sig vad gäller arbete eftersom det är lätt att känna igen sig från sin hemmiljö. Golvet, mattorna och 

den öppna spisen har alla varma färger, vilket Hård m.fl (1995) menar bidrar till rummets aktiverande 

påverkan. Vi upplever detta som ett bra rum att arbeta i. Den gröna färgen i akvariet kompletterar 

rummets övriga färger bra eftersom att den är just grön, en färg som verkar lugnande (Hård m.fl, 

1995). 

 

Respondenten har lyckats bra med avkopplingsmöjligheter och har dessutom tänkt till vad gäller 

trivseln vid vila. Mitt emot soffan står den öppna spisen, avskilt från skrivbordet. Vila är viktigt för att 

den anställde ska kunna återhämta sig och orka med arbetsdagens alla uppgifter (Asp, 2002), men 

även för att den anställde ska kunna byta miljö. Föränderligheter i fysiska miljöer tar Hemlin, Allwood 

och Martin (2004) upp som en viktig faktor för kreativitet i deras studie om CKEs. De beskriver vidare 

hur detta sker; genom miljöombyten kan de anställda på en arbetsplats tillgodose sig ny kunskap och 

nya idéer. Detta benämns som en viktig faktor för kreativitet tillsammans med arkitektur, möbler och 

dekorationer som arbetsplatsen också består av. Även McCoy och Evans (2002) hävdar att 

dekorationer är en viktig faktor. Vi anser att denna arbetsplats inbjuder till en välbehövlig paus då 

och då tack vare soffan och den öppna spisen. Utöver soffan finns även en fåtölj att tillgå, vilket är 

bra för omväxlings skull. Rummet är utrustat med en ljudanläggning, vilken kombinerat med fåtöljen 

eller soffan kan bli en utmärkt vilostund. När människokroppen vilar producerar den nämligen ett 

morfinliknande ämne som bidrar till avslappning (Asp, 2002) och kroppen tillförs då kraft och energi 

som behövs för att klara av arbetsdagens uppgifter. (Landstinget, 2012) 

 

Respondent 3 

På denna arbetsplats förekommer både ljusa och mörka 

färger. De vita väggarna står för det ljusa medan möblerna 

står för det mörka. Dagsljuset är begränsat då det bara finns 

ett fönster. Belysningen på en arbetsplats är viktig enligt 

Hård m.fl. (1995) som menar att en mörk arbetsplats lätt 

upplevs mindre. Vidare menar Fridell (2006) och 

Arbetsmiljöverket 2 (2012) att en ljus arbetsplats är att 

föredra då de materiella och fysiska objekten är lättare att se. Trots att McCoy och Evans (2002) 

hävdar att ljus och belysning inte påverkar kreativiteten, tror vi att belysningen är viktig så att de 

anställda kan arbeta och känna sig trygga på arbetsplatsen. Vi går därmed på Arbetsmiljöverket 2 

(2012) och Fridells (2006) teorier kring belysning, att den faktiskt påverkar kreativiteten. Küller m.fl. 

(2006) hävdar att belysning är positivt för den anställde. Dul, Ceylan & Jaspers (2011) menar vidare 

att ett gott humör i sin tur främjar kreativiteten. Vid dåligt väder eller på kvällen finns det två lampor 

som hjälper till med belysningen. Rummet känns enkelt på grund av den begränsade ytan och 

inbjuder inte till social interaktion mellan de anställda, vilket McCoy och Evans (2002) menar är bra 

för kreativiteten då de anställda kan träffas och utbyta idéer. Även Hemlin, Allwood och Martin 

(2004) menar att kreativitet kan stimuleras genom att de anställda har goda möjligheter att kontakta 
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varandra och kommunicera. Därför hade vi vilja se fler möjligheter till kommunikation på denna 

arbetsplats. 

 

Det är viktigt att arbetsplatsen inte är för mörk, då arbetsplatsen lätt upplevs som mindre (Hård m.fl, 

1995). Golvet ger ett mörkt intryck på grund av den bruna mattan som täcker i stort sett hela 

rummet. Mörka färger har en tendens att absorbera mycket ljus (Fridell, 2006), vilket mattan mitt i 

rummet gör. Rummet upplevs som stereotypt med de vita väggarna och vita golvet, vilket ger ett 

kallt intryck och bidrar till en kall miljö som enligt McCoy och Evans (2002) inte främjar kreativitet. 

Även dörren och soffbordet är mörkbruna, vilket bidrar till att rummet känns mindre. Därför tror vi 

att respondenten har tänkt till vid användning av vita tapeter och en vit soffa, genom att skapa en 

balans mellan mörk och ljus. De få färger som förekommer återfinns i de tavlor som hänger på 

väggarna. Det är bra att respondenten har använt tavlor med färg. McCoy och Evans (2002) och 

Hemlin, Allwood och Martin (2004) hävdar att dekorationer kan främja kreativitet. 

Färgkombinationer påverkar en anställd till att ha högre hjärnaktivitet än en anställd som sitter i ett 

enfärgat rum (Hård m.fl, 1995). Därför tror vi att tavlorna med färg är bra på den här arbetsplatsen, 

annars hade rummet endast bestått av brunt och vitt. 

 

Vad gäller vila och avkoppling finns soffan att tillgå. Här kan den anställde sitta ned och återhämta 

sig, medan denne lyssnar på musik från ljudanläggningen. Det är viktigt att den anställde kan gå iväg 

från skrivbordet och byta miljö för att kunna slappna av och för att kunna skaffa sig ny kunskap och 

nya idéer, vilket miljöombyte främjar (Hemlin, Allwood & Martin, 2004). För att orka med en 

arbetsdag behöver den anställde ta en paus från arbetet så att kroppen kan återhämta sig. Utebliven 

vila kan leda till ökad stress och sömnproblem (Asp, 2002) och därför är det viktigt att det finns 

tillgång till vilomöjligheter.  

 

Respondent 4 

Arbetsplatsen består av ett rum med ett flertal olika färger. 

Detta kan gynna kreativiteten hos den anställde enligt Hård 

m.fl. (1995) eftersom hjärnaktiviteten ökar i rum som består 

av många färger. Küller m.fl. (2006) hävdar också att en 

färgrik arbetsplats är positivt. Dock menar Hård m.fl (1995) 

även att det finns en nackdel att använda sig av för många 

starka färger, eftersom personen då kan känna ökad stress. 

Väggarna är lilarandiga, både horisontellt och vertikalt. Även tavlorna som är uppsatta bidrar till ett 

starkt färgintryck eftersom de går i gult, rött, blått och grönt. Trägolvet som är ljusbrunt är ett 

positivt inslag enligt McCoy och Evans (2002) teorier, även om det i sig bidrar med ytterligare en färg. 

Däremot kan dekorationerna tillsammans med trägolvet ses som faktorer som främjar kreativitet, 

enligt McCoy och Evans (2004). Med tanke på de många färgsättningarna som finns i rummet tror vi 

att rummet kan upplevas vara mörkt och litet, eftersom det finns teorier som visar att en mörk 

arbetsplats inte är att föredra, då arbetsplatsen kan upplevas som mindre (Hård m.fl, 1995). 

Arbetsplatsens belysning är dock bra då det finns fönster som vetter åt tre väderstreck, vilket bidrar 

med god naturlig belysning. Den goda belysningen främjar gott humör (Küller m.fl,, 2006), vilket Dul, 

Ceylan och Jaspers (2011) menar kan främja kreativitet. Vi tycker det är bra att respondenten tagit 

hänsyn till den naturliga belysningen. Arbetsmiljöverket 2 (2012) menar att bra belysning på en 

arbetsplats först och främst kommer från solen. Utöver den redan tillfredsställande naturliga 
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belysningen finns även tre lampor som bidrar arbetsplatsen med riktigt bra belysning. En välbelyst 

arbetsplats kan göra att den anställde känner sig trygg och kan utföra arbetsuppgifterna på ett bra 

sätt (Arbetsmiljöverket 2, 2012). Trots arbetsplatsens mörka färgkombinationer så finns det god 

belysning att utnyttja. 

 

Soffan, tv:n och ljudanläggningen ger bra möjlighet till vila och avkoppling. Dock kan det vara svårt 

att koppla av i ett rum med mycket aktiverande färger. Aktiverande färger kan gynna arbetet 

eftersom det ökar aktivitetsgraden i hjärnan (Hård m.fl, 1995), men inte vila. En komplex miljö som 

denna med olika färg- och dekorationskombinationer är enligt McCoy och Evans (2002) att föredra då 

det främjar kreativitet. Nackdelen är dock att den anställde riskerar att känna ökad stress. Vila, som 

innebär lugn och ro (Asp, 2002) prioriteras inte på arbetsplatsen. Därför upplever vi att en zon med 

lugnande färger i rummet eller ett separat vilorum hade varit bättre. Då hade den anställde haft 

möjlighet att komma ifrån den kreativa ytan för att vila. 

 

Respondent 5 

Arbetsplatsen är ljus och öppen vilket signalerar trygghet 

och gör att arbetsplatsen upplevs större (Arbetsmiljöverket 

2, 2012, Fridell, 2006). Fönstren är många och släpper in 

mycket ljus. Risken är dock att det vid soligt väder blir för 

ljust i rummet så att de anställda bländas, därför känner vi 

att det kanske hade behövts solavskärmningar, tonade 

glasrutor eller gardiner. Belysningen bör vara anpassad till 

den anställdes arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket 2, 2012) 

och bör därmed enligt Küller m.fl, (2006) inte vara för stark, utan att ljus bör förekomma i rätt 

mängd. Lampor hjälper också till att lysa upp arbetsplatsen vid behov. Det är även en fördel att 

respondenten placerat lampor ovanför skrivborden för god arbetsbelysning. 

 

Vi kan inte identifiera några färgkombinationer på arbetsplatsen då den består av neutrala färger 

som vit och beige. Golvet och möblerna går i samma nyans samt att väggarna är vita. Detta kan 

medföra att arbetsplatsen upplevs som tråkig. Ytterligare färger såsom röd och gul hade enligt Hård 

m.fl (1995) kunna haft aktiverande effekt på den anställde, vilket vi håller med. En mer komplex miljö 

med mer dekorationer och färger hade varit positivt eftersom det hade kunnat främja kreativiteten 

på arbetsplatsen (McCoy & Evans, 2002). Dock är det positivt att det finns ljusa färger på 

arbetsplatsen som gör att ljuset reflekteras och stannar i rummet (Fridell, 2006). Färger har 

egenskapen att de påverkar människor att bland annat uppleva olika känslor (Hård m.fl, 1995 & 

Fridell, 2006). Vi upplever att de ljusa färgerna kombinerat med den ljusa miljön bidrar till en slags 

frihetskänsla samt öppenhet, vilket McCoy och Evans (2002) menar främjar kreativitet. Det känns 

som att det är svårt att känna sig instängd på arbetsplatsen. Skrivborden är placerade på en öppen 

yta och de anställda sitter och arbetar tillsammans. Enligt McCoy och Evans (2002) är det positivt att 

arbetsplatsen är utformad på detta sätt, då de menar att de anställda lättare kan kommunicera och 

utbyta idéer med varandra. De menar vidare att social interaktion är en av de främsta faktorerna för 

kreativitet. Detta tycker vi ska sättas i förhållande till Hemlin, Allwood och Martin (2004) som menar 

att en anställd även behöver avskildhet för att kunna vara kreativ. 
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Det finns även tillgång till toalett, gym och matsal med kök. Matsalen är ytterligare ett ställe där 

kommunikation mellan de anställda främjas. Kombinationen mellan miljöskifte och tillgång till 

gemensam matsal med kök är en design som underlättar social interaktion, vilket främjar kreativitet 

då de anställda kan utbyta kunskap och idéer (Hemlin, Allwood & Martin, 2004). I matsalen kan de 

också sitta ned och vila, vilket behövs eftersom att arbetsplatsen saknar utrymme för avkoppling som 

till exempel soffor. Vi saknar dock en riktig plats för avkoppling. En soffgrupp eller ett separat rum 

med avkopplingsmöjligheter hade gett de anställda en chans att gå iväg från arbetsrummet och 

koppla av. Avkoppling behövs för att kroppen ska kunna återhämta sig (Asp, 2002). Gymmet är en 

bra idé eftersom träning kan förbättra hälsan hos de anställda, vilket kan leda till bättre utfört arbete 

(Marmot & Eley, 2000). 

 

Respondent 6  

Arbetsplatsen är indelad i tre olika zoner där de anställda 

kan arbeta på egen hand, i grupp eller koppla av, vilket ger 

möjligheter till miljöombyte som enligt Hemlin, Allwood och 

Martin (2004) öka kreativiteten hos de anställda. De olika 

zonerna är tydligt avskilda från varandra med hjälp av olika 

möbler. Trots avskiljningen är det lätt för de anställda att 

kommunicera med varandra. Skulle det vara väggar som 

separerade de olika zonerna skulle de anställda behöva kliva 

genom en dörr för att kunna prata eller ställa frågor, vilket 

vi tror är en stor nackdel när det gäller projekt och 

grupparbeten. Med hänsyn till alla dessa aspekter anser vi att denna arbetsplats liknar en 

aktivitetsbaserad arbetsplats (Björsing, 2012, Struktur, 2012), som innebär att arbetsplatsen är 

indelad i olika zoner beroende på arbetsuppgift samt att varje anställd inte har en individuell 

arbetsyta, utan väljer plats efter arbetsbehov. Aktivitetsbaserad arbetsplats tror vi kan underlätta 

social interaktion med tanke på att det inte finns några väggar som särskiljer de olika zonerna samt 

att det finns platser som ger förutsättningar för kommunikation och samarbete bland de anställda, 

vilket McCoy och Evans (2002) samt Hemlin, Allwood och Martin (2004) menar främjar kreativitet. 

Denna arbetsplats ger förutom fördelar för projektarbete även fördelar för eget arbete, då Hemlin, 

Alwood och Martin (2004) hävdar att även avskildhet är en viktig faktor vid utformning av fysiska 

arbetsmiljöer som stimulerar kreativitet. Med hänsyn till dessa aspekter, social interaktion och 

avskildhet tycker vi att denna arbetsplats är utformad så att det främjar kreativitet. 

 

En studie utfört av Küller m.fl, (2006) visar att ljus och belysning påverkar en människas humör. På en 

arbetsplats kan det därför vara viktigt att använda sig utav fönster som släpper in dagsljus i rätt 

mängd (inte för lite eller för mycket), för att främja kreativitet, då Dul, Ceylan och Jaspers (2011) 

menar att en människas humör kan påverka kreativitetsgraden. Belysningen på denna arbetsplats är 

väldigt god och bidrar till en positiv sinnesstämning, då vi ser att det finns tillräckligt med dagsljus 

och konstljus. Arbetsplatsen har gått om stora fönster som når från golvet till taket och finns på två 

väggar i rummet. Arbetsborden är placerade vid fönstren så att de anställda kan arbeta i dagsljus, 

vilket är en fördel eftersom det är viktigt med naturligt ljus för att de anställda ska känna sig trygga 

på arbetsplatsen samt utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt, för att öka stimulans av 

kreativitet, då Arbetsmiljöverket 2 (2012) och Fridell (2006) menar att naturligt ljus är den optimala 
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ljuskällan. Mot kvällen samt när det är mörkt och dystert ute finns det en taklampa ovanför varje 

arbetsbord som kan tillföra ljus, när dagsljuset inte räcker till.  

 

Respondenten har valt att använda sig av ganska ljusa gröna tapeter samt träfärgat golv, vilket gör 

att författarna förknippar arbetsplatsen med naturen. McCoy och Evans (2002) menar att 

kreativitetsgraden ökar i en arbetsmiljö där det används naturligamaterial. Detta tror vi är en stor 

fördel för de som arbetar på denna arbetsplats eftersom det eventuellt kan kännas som att den 

anställde arbetar utomhus trots att denne arbetar inomhus. Färgnyansen av trägolvet är bra 

eftersom det inte reflekterar eller absorberar alldeles för mycket ljus (Fridell, 2006), vilket leder till 

att arbetsplatsen upplevs värmande och lugnande (Hård m.fl, 1995). Arbetsborden är vita, vilket är 

ett bra val eftersom ljusa möbler inte absorberar lika mycket ljus som mörka möbler (Fridell, 2006). 

Detta tycker vi är en viktig aspekt eftersom arbetsplatsen annars kan upplevas som tråkig och dyster. 

Grön färg tillhör kategorin kalla färger. Kalla färger verkar mer lugnande för hjärnan (Hård m.fl, 

1995), vilket vi tror kan vara en bra färg att använda sig av på en arbetsplats. Trots att McCoy och 

Evans (2002) hävdar att kalla färger inte bidrar till ökad kreativitet, tror vi att denna arbetsplats 

främjar kreativitet med tanke på att grön färg förknippas med naturen, vilket i sin tur främjar 

kreativitet (McCoy & Evans, 2002). Med hänsyn till färgvalen av väggar och golv tycker vi att denna 

arbetsplats upplevs som lugnande samt stimulerande för kreativiteten.  

 

På arbetsplatsen finns det en vilohörna med soffor och bokhyllor. Respondenten har valt att inte 

sätta ut några lampor i vilohörnan, vilket författarna tror är en bra aspekt eftersom det är lättare att 

slappna av vid svag belysning.  I vilohörnan kan de anställda slappna av från arbetet genom att läsa 

en bok, spela schack, ligga i soffan och titta ut genom fönstret. Vi tycker att respondenten har tagit 

stor hänsyn till avkoppling. Vila och avkoppling är trots allt något som är viktigt. Kroppen måste få tid 

till att återhämta sig både fysiskt och psykiskt annars finns risken att den anställde upplever ökad 

stress (Landstinget, 2012, Asp, 2002).  

 

Respondent 7  

När respondenten utformade arbetsplatsen ser vi 

tydligt att den är anpassad för en person eftersom 

rummet är litet samt att det endast finns ett skrivbord. 

Arbetsytan anser vi är tillräcklig för att en anställd ska 

kunna trivas och arbeta där, då Marmot och Eley (2000) 

menar att en anställd ska ha tillräcklig stor yta för sina 

arbetsuppgifter för att kunna arbeta på bästa sätt, vilket 

denna arbetsplats har.  

 

På arbetsplatsen finns det fönster på en vägg samt golvlampor i varje hörn som lyser upp rummet. 

Dock anser vi att det kanske finns alldeles för mycket konstgjord belysning till skillnad från naturligt 

ljus, då belysningen i stort sett endast består av lampor. Fridell (2006) menar att en optimal 

arbetsplats är en arbetsplats med tillräckligt många fönster som kan släppa in naturligt ljus eftersom 

det påverkar den anställde till att prestera bättre samt känna sig tryggare. Även Küller m.fl, (2006) 

påpekar att god belysning bidrar till ett gott humör hos de anställda, samtidigt som Dul, Ceylan och 

Jaspers (2011) menar att det kan öka stimulans av kreativitet. Under skrivbordet finns det en stor 

mörk matta. De fönstren som är utsatta på rummet ligger vid mattan, detta leder till att i princip allt 
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dagsljus som kommer in absorberas av mattan, då Fridell (2006) menar att mörka färger har en 

tendens att absorbera mer ljus än ljusa färger. Med hänsyn till dessa aspekter tycker vi att 

belysningen som förekommer i rummet är tillräcklig, dock är det en stor nackdel att belysningen i 

stort sett endast består av konstgjord belysning. 

 

Arbetsplatsen saknar direkta färger, väggar och golv är vita samt inrett med vita och ljust träfärgade 

möbler, som förknippas med naturen, vilket enligt McCoy och Evans (2002) är en stor fördel för 

kreativitetsökning. De färger som syns kommer från två växter samt en stor tavla. Vi tycker därför att 

arbetsplatsen känns livlös och dyster eftersom det inte finns något som är speciellt märkvärdigt då 

allt är vitt, till och med båda sofforna på arbetsplatsen är vita. Vi tror att det vore bättre ifall 

respondenten valt att inreda rummet med möbler och föremål som har andra färger, eftersom 

rummet är vitt känns det inte nödvändigt att ha två soffor som också är vita.  Ware (2008) menar att 

färger kan framhäva föremål och möbler som är viktiga för människan på arbetsplatsen samt att det 

blir lättare för människan att orientera, samtidigt som Küller m.fl, (2006) menar att en färgrik miljö är 

något att föredra då människan som vistas på arbetsplatsen blir på bättre humör, som i sin tur kan 

öka kreativitetsgraden. Färger kan även på sätt och vis få en människa att uttrycka olika känslor och 

tankar (Hård m.fl, 1995). Därför tror vi att arbetsplatsen inte skulle upplevas lika livlös och dyster om 

det fanns flera färgkombinationer som bland annat framhäver föremål och bidrar till bättre 

sinnesstämning.  

 

Vi saknar en specifik plats för avkoppling. På arbetsplatsen finns det två soffor som den anställda kan 

koppla av på. Vi uppfattar det som att sofforna fungerar som en mötesplats som underlättar social 

interaktion (McCoy & Evans, 2002) mellan den anställde och kunder, men fungerar även som en plats 

för den anställde att återhämta sig på. Utöver detta kan den anställde slappna av och koppla av 

genom att titta på tv, vilket kan vara en annan bra metod till avkoppling. Detta tror vi kan vara ett bra 

sätt att minska den ökade stressen på arbetsplatser i dagens samhälle (Asp, 2002) och öka 

kreativiteten.   

 

Respondent 8 

Arbetsplatsen består av ett rum, väntsal, badrum samt 

avkopplingsrum. Den som arbetar på denna arbetsplats har 

tillräckligt med utrymme för sina arbetsuppgifter och vi tolkar det 

som att det är en VD eller en chef med hög position i ett berömt 

företag som arbetar här. Anledningen till att vi tycker så är för att på 

arbetsplatsen finns det andra aktiviteter att utnyttja. Marmot och 

Eley (2000) hävdar att en person behöver tillräckligt stor arbetsyta 

för sina arbetsuppgifter. Med hänsyn till storleken och de rummen 

som finns på arbetsplatsen tycker vi att arbetsytan är tillräckligt stor 

och anpassat efter en VDs eller en högsta chefs arbetsuppgifter och behov.  

 

Belysningen är god då väggarna består av fönster som släpper in mycket dagsljus. Vid dåligt väder 

finns det en taklampa att tända om inte belysningen räcker till. Arbetsytan har grått golv med vita 

väggar som får det att kännas ganska neutralt. Dock finns det gott om olika färger från möblerna och 

inredningen i rummet. Sofforna är vita, skrivbordet svart, baren träfärgad samt att det finns växter 

och tavlor. Respondenten har framhävt de föremål som finns i förhållande till väggarna och golvet, 
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vilket enligt Ware (2008) är bra när det gäller att hitta och orientera sig på arbetsplatsen, så att inte 

alla föremål smälter samman. Teorier visar att för många färgkombinationer kan påverka en 

människa negativt genom att människan kan känna ökad stress (Hård m.fl, 1995) Men samtidigt 

hävdar Küller m.fl, (2006) att många färgkombinationer påverkar en människas humör positivt. Trots 

att denna arbetsplats har många olika färger och kombinationer tycker inte vi att det påverkar den 

anställde negativt, utan kan på sätt och viss verka lugnande istället och som Küller m.fl, (2006) menar 

till ett bättre humör hos den anställde, som i sin tur stimulerar kreativiteten (Dul, Ceylan & Jaspers, 

2011) Om det inte finns färger på en arbetsplats eller i ett rum kan det kännas dystert och sterilt. 

Respondenten har med andra ord hittat en balans mellan golv och vägg till möbler och inredningen. 

Som helhet tycker vi att miljön är väldigt komplex, det vill säga en arbetsmiljö där det förekommer 

olika kombinationer i form av möbler och dekorationer, vilket är positivt eftersom det främjar 

kreativitet (McCoy & Evans, 2002).  

 

Det finns goda möjligheter till avkoppling samt mötesplatser på denna arbetsplats. Vi ser tydligt att 

respondenten har lagt vikt på att fixa möjligheter till avkoppling. På arbetsplatsen finns det ett rum 

som fungerar som en solterrass där den anställde kan sätta sig eller lägga sig, slappna av och titta ut 

genom fönsterrutorna. Dessa fönsterrutor kan i sin tur bidra till naturliga vyer, då McCoy och Evans 

(2002) hävdar att det kan gynna kreativiteten. Utöver detta kan även den anställde koppla av en 

stund från arbetsuppgifterna genom att sätta sig på soffan och titta på tv, spela instrument, lyssna på 

musik eller ta ett glas vid baren. Med tanke på avkopplingsmöjligheter på arbetsplatsen tror vi att 

den anställde inte behöver oroa sig för att bli alldeles för stressad, då Asp (2002) menar att stress kan 

leda till sämre arbetsprestation. Den anställde kan känna lugn och ro eftersom det finns så många 

möjligheter till att ha kul, vila och slappna av, vilket kan vara en fördel för kreativiteten.  

 

Respondent 9 

Hela arbetsplatsen består av endast glasfönster och det är svårt att hitta en hel vägg. Fönsterrutorna 

bidrar till naturliga vyer, därför upplever vi att arbetsplatsen är 

väldigt öppen, vilket enligt McCoy och Evans (2002) har en 

positiv inverkan på kreativiteten. Dock tror vi att denna 

öppenhet även kan vara en nackdel, eftersom det finns brist på 

privat utrymme och den anställde kan inte vara ensam en enda 

sekund. Hemlin, Allwood och Martin (2004) menar att 

avskildhet är en viktig faktor på en arbetsplats, en människa 

behöver kunna vara ensam vid vissa tillfällen, vilket 

överensstämmer med våra åsikter.  

 

Vi tror även att arbetsplatsen kan uppfattas som alldeles för ljus eftersom hela arbetsplatsen 

inklusive badrum och möbler är antingen vita eller gjorda av glas, då ljusa färger enligt Fridell (2006) 

reflekterar ljus. Küller m.fl, (2006) har i sin studie påpekat att för mycket ljus kan påverka en 

människas humör negativt, att ljuset bör förekomma i rätt mängder. Är inte humöret på topp så 

påverkar det kreativitetsgraden hos människan (Dul, Ceylan & Jaspers, 2011), vilket är en stor 

nackdel. Vid tider då det är soligt ute finns det inga möjligheter till att gömma sig från solstrålarna. 

Därför tror vi att det skulle vara bra om det fanns solavskärmningar, tonade glasrutor eller gardiner 

(Arbetsmiljöverket 2, 2012) som minskar insläppet av ljus. Mot kvällen eller när det är dåligt väder 
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finns det taklampor att utnyttja, dock tror vi inte att dessa kommer till användning vid dåligt väder 

eftersom ljus kommer från alla fyra väderriktningar. 

 

Vi har svårt att kunna identifiera några färger på arbetsplatsen då nästan hela arbetsplatsen består 

av glas samt vita möbler. Den enda färgklicken som finns kommer från de orangea växterna. Därför 

anser vi att arbetsplatsen upplevs som väldigt modern samt neutral då det är brist på varma eller 

kalla färger. Brist på färger tror vi kan få den anställde att uppleva arbetsplatsen som steril och tråkig 

eftersom det ser likadant ut vart denne än går. Vi tror att flera färger bör förekomma i form av 

möbler och dekorationer, då dessa enligt Hemlin, Allwood och Martin (2004) bidrar till ökad 

kreativitet. Färgrika arbetsmiljöer enligt Küller m.fl, (2006) är positivt för kreativiteten samt som det 

enligt Dul, Ceylan och Jaspers (2011) bidrar till ett bättre humör hos människan, vilket kan leda till 

bättre presterat arbete och ökad kreativitet.  Därför tror vi att fler färger bör förekomma på denna 

arbetsplats för att kunna främja kreativitet. 

 

Vi tror att respondenten inte tagit hänsyn till vila och avkoppling vid utformning av sin arbetsplats, 

detta på grund av att vi inte kan hitta några möjligheter till avkoppling förutom att den anställde kan 

ta en tupplur på sofforna som finns i rummet. Men med tanke på att alla väggar består av glasrutor 

tror vi inte det känns bekvämt att lägga sig och ta en tupplur då alla kan se in, med andra ord brist på 

den avskildhet som Hemlin, Allwood och Martin (2004) menar behövs. Vi saknar även mötesplatser 

som bidrar till ökad social interaktion och kommunikation, vilket enligt McCoy och Evans (2002) 

främjar kreativiteten. 

 

Respondent 10 

Arbetsplatsen består av en lång korridor, flera kontor samt en 

matsal som är anpassat för flera anställda. På arbetsplatsen finns 

det gott om belysning. Själva arbetsrummen och kontoren har 

gott om naturlig belysning då de är utrustade med stora 

fönsterrutor som sträcker sig från golv till tak. Dessa fönsterrutor 

bidrar till naturliga vyer som enligt McCoy och Evans (2002) 

främjar kreativitet. Fridell (2006) och Arbetsmiljöverket (2012) 

påpekar även att naturlig belysning är den optimala ljuskällan vid 

utformning av arbetsplatser, därför är det en fördel att 

respondenten valt stora fönsterrutor. Om inte det naturliga ljuset 

räcker till finns det lampor ovanför varje skrivbord att utnyttja. 

Väggarna och golvet på kontoren är väldigt neutrala och sterila då respondenten använt sig av grått 

golv till vita väggar. Möblerna på kontoren är inte heller speciella då även dessa är i färgerna svart 

och vitt. Dock finns det andra färger som förekommer från bokhyllorna. Med hänsyn till belysning 

och färgsättningen anser vi att kontoren har bra belysning, den anställde som arbetar där inte 

kommer att uppleva kontoret som för mörkt. Dock saknar vi färger och arbetsytan kan på detta sätt 

kännas steril och tråkig. Färgerna svart, vitt och grått upplevs som dystra och tråkiga, därför känner 

inte vi att det finns någon skillnad mellan kalla färger och färgerna svart, vitt och grått. Eftersom 

arbetsytan upplevs dyster och tråkigt förknippas det med kyla samt att tiden upplevs passera 

långsammare då Hård m.fl (1995) hävdar att kalla färger bidrar till en långsammare tidsuppfattning 

samtidigt McCoy och Evans (2002) menar att kalla färger ger lägre kreativitetspotential, vilket vi tror 

kan vara en stor nackdel för den anställde. 
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McCoy och Evans (2002) hävdar även att en arbetsplats bör utformas så att det gynnar 

kommunikation bland de anställda. Men på denna arbetsplats ser vi inga mötesplatser för de 

anställda och därför tycker inte vi att det gynnar social interaktion och kommunikation. Det som 

förekommer är enstaka rum med ett skrivbord anpassat för eget arbete och inte projektarbeten. 

Eftersom denna arbetsplats är anpassat för flera anställda behövs det även möbler som underlättar 

kommunikation bland de anställda för att på bästa sätt främja kreativitet.   

 

Korridoren och matsalen är dock utformade på ett annat sätt. Här har golvet och möblerna en 

varmare färg, vilket kan vara skönt för de anställda då det vill ta paus från arbetsuppgifterna. Varma 

färger förknippas oftast med livlighet (Hård m.fl, 1995). Därför anser vi att respondenten gjort ett bra 

färgval till matsalen samt korridoren. I korridoren finns det dessutom inga fönster, endast lampor 

som kan lysa upp rummet. Men med tanke på att nästan inga människor kommer spendera sin tid i 

korridoren, tycker vi detta inte är någon viktigt aspekt att ta hänsyn till. 

 

På denna arbetsplats finns det möjlighet för de anställda att slappna av. Är de anställda trötta på att 

arbeta och vill koppla av kan denne ta sig till matsalen för miljöombyte. I matsalen kan den anställde 

slappna av i soffan, prata med andra anställda eller titta på tv. Respondenten har med andra ord tagit 

hänsyn till vila och avkoppling, vilket är en aspekt viktig att ha på arbetsplatsen eftersom vila är bra 

för kroppen både fysiskt och psykiskt (Asp, 2002).  
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6. Diskussion  
Här får läsaren ta del av när författarna diskuterar varje parameter separat utifrån den analyserade 

empiriska data. Under denna del kommer författarna fortsätta att vara mer personliga och därför 

kommer ordet ”vi” fortfarande att användas. 

 

6.1 Ljus och belysning  
Arbetsplatser är beroende av att ha god belysning eftersom det först och främst ökar tryggheten hos 

människor och bidrar till en god atmosfär att arbeta i samt att belysning bör förekomma från det 

naturliga dagsljuset och kompletteras med lampor för att uppnå en god atmosfär. (Arbetsmiljöverket 

2, 2012). Sekundärt kan ljus och belysning enligt Küller m.fl (2006) även främja till ett gott humör, 

samtidigt som Dul, Ceylan & Jaspers (2011) menar att ett gott humör leder till främjad kreativitet. 

McCoy och Evans (2002) hävdar dock i sin studie att ljus och belysning inte påverkar kreativiteten. 

Här har vi valt att gå på de andra teorierna vi hittat, Dul, Ceylan & Jaspers (2011) och Küller m.fl. 

(2006) som är flera till antalet, att ljus och belysning faktiskt kan främja kreativitet på arbetsplatsen 

eftersom ett gott humör leder till bättre arbetsprestation. 

 

Ljus och belysning har varit en stor del i de flesta respondenternas bidrag. Generellt sett kan vi se att 

respondenterna tycker att ljus är viktigt på en arbetsplats. Fönster förekommer i varierande mängd 

på alla arbetsplatser. Det förekommer både stora och små fönster samt konstgjord belysning i form 

av lampor. I den analyserade materialet märker vi tydligt att respondenterna anser att det är viktigt 

med riklig belysning då sju av tio respondenter har använt sig av stora fönster och kompletterat det 

med lampor. Stora fönster tycker vi är något att föredra eftersom de släpper in mycket naturlig 

belysning som enligt Arbetsmiljöverket (2012) och Fridell (2006) är den optimala ljuskällan till en 

välbelyst arbetsplats. Därför tror vi att det vid utformning av arbetsplatser är det viktigt att tänka på 

hur många och stor fönster som placeras ut för att uppnå en bra arbetsmiljö som bidrar till ett gott 

humör samt främjar och stimulerar kreativitet. Vid utebliven naturlig belysning tycker vi det är viktigt 

med lampor som kan bidra med ljus, vilket vi även kan se i respondenternas material. Detta för att 

arbetsplatsen hela tiden ska vara välbelyst eftersom god ljusmiljö enligt Arbetsmiljöverket (2012) 

leder till ökad trygghet hos människor på arbetsplatsen. Riklig arbetsbelysning innebär inte bara 

trygghet och kreativitet, utan även att de anställda slipper trötta ögon för att ljuset inte är tillräckligt. 

Är belysningen otillräcklig kan de anställda tvingas till en annan arbetsställning, till exempel närmre 

skärmen vilket kan leda till spänningar i axlar, nacke och rygg. (Arbetsmiljöverket 2, 2012, Amu, 2012) 

Detta tror inte vi är något som främjar kreativitet, utan att det tvärtom hämmar kreativitet. 

 

6.2 Färg 
Färger förekommer sällan ensamma utan tillsammans. Med andra ord är det färgkombinationen som 

en människa upplever, reagerar på och associerar till. Olika färgkombinationer kan verka aktiverande 

eller lugnande för hjärnan. Färger som verkar aktiverande är varma färger och färger som verkar 

lugnande är kalla färger. (Hård m.fl, 1995) Küller m.fl (2006) menar att färger påverkar en människas 

humör, därför kan det löna sig att använda sig utav färger vid utformning av fysiska arbetsmiljöer. 

Han menar även att ljusa färger är något att föredra. Dul, Ceylan och Jasper (2011) påpekar även att 

ett gott humör associeras med kreativitet. Med dessa teorier som grund tror vi att den fysiska 

utformningen på en arbetsplats kan påverka och främja kreativitet.  
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I vår analyserade data kan vi se att färger har förekommit i olika mängder. Sju av tio respondenter 

har mestadels använt sig av neutrala färger som svart, vitt och grått vid utformning av väggar och 

golv i kontoren. Färger har förekommit mer eller mindre i form av inredning och dekorationer. 

Hemlin, Allwood och Martin (2004) samt McCoy och Evans (2002) påpekar att inredning och 

dekorationer är en viktig faktor för kreativiteten, vilket överensstämmer med våra åsikter och den 

analyserade data. Även Ware (2008) menar att färger bör förekomma i form av föremål eftersom det 

gör det lättare för människan att orientera sig på arbetsplatsen och hitta det som behövs.  

 

Resterande har använt sig av mer färgglada färger som till exempel röd och grön. Ser vi till 

respondent 4 arbetsplats som består av många färger tror vi kan vara hämmande för kreativiteten. 

Både Hård m.fl (1995) samt Küller m.fl (2006) menar att alldeles för färgrika arbetsplatser är negativt. 

Hård m.fl (1995) hävdar att det istället kan ge motsatt effekt och leda till ökad stress. Dessutom har 

många respondenter tagit hänsyn till naturen och använt sig utav träfärgade möbler och träfärgat 

golv. Träfärgen förknippas med naturen och tillhör naturliga material. McCoy och Evans (2002) 

menar att användning av naturliga material främjar kreativitet. Därför tror vi att färg som förknippas 

och påminner om naturen är något att föredra. Ser vi till respondent 6 bidrag går det att förknippas 

med miljön eftersom tapeterna är gröna samt att golvet är gjort av trä. Vi skulle trivas i en miljö som 

förknippas med naturen och tror på McCoy och Evans (2002) teori, om att naturliga material kan 

bidra till främjad kreativitet. 

 

På en arbetsplats bör därför en lämplig färgsättning användas. Starka färger som bland annat rött, 

grönt och lila bör förekomma i rätt mängder, annars kan arbetsplatsen påverka en persons hälsa 

negativt i form av stress (Hård m.fl, 1995). Vi tror att en balanserad färgsättning av neutrala färger 

(svart, vitt och grått) och färgstarka färger (till exempel rött, grönt och lila) är något att föredra för att 

skapa en hemtrevlig arbetsplats som ökar kreativiteten hos människor. Ware (2008) beskriver att 

färger kan framhäva föremål som är viktiga för människan, detta gör att det blir lättare att orientera 

sig på arbetsplatsen. Därför tycker vi att de starka färgerna kanske bör förekomma i form av föremål 

som exempelvis tavlor och inredningsmöbler. Väggar och golv bör förekomma i neutrala färger, 

annars kan arbetsplatsen upplevas rörig och svårorienterad, som långsiktigt kan påverka 

kreativitetsgraden negativt.  

 

6.3 Vila och avkoppling 
Tidsbrist och bråttomsjuka är två begrepp som används för att beskriva arbetslivet i dagens samhälle. 

Tempot på arbetsplatsen har ökat och på grund av tidsbrist, prioriteringar vad gäller arbetsuppgifter 

samt press och krav läggs inte vikt på vila och avkoppling i samband med arbete. Vid otillräcklig vila 

reagerar kroppen bland annat med ökad stress, oro, magont och sömnproblem som leder till dålig 

arbetsprestation. (Asp, 2002) Respondenterna har sett till att det finns avkopplingsmöjligheter på 

deras arbetsplatser, då nio av tio respondenter har valt att placera ut soffor på sina arbetsplatser. Vi 

anser att soffor förknippas med vila och avkoppling, ett ställe där de anställda får tid till att 

återhämta sig vid stressiga situationer. Soffor erbjuder också en alternativ arbetsyta om de anställda 

tröttnar på att sitta vid skrivbordet och arbeta eller om de ska ha möte med kunder eller andra 

anställda. Hemlin, Allwood och Martin (2004) menar att miljöombyte är positivt och kan verka 

främjande för kreativitet eftersom den anställde då kan tillgodose sig ny kunskap och nya idéer. 

Därför gillar vi att så pass många av respondenterna har placerat ut soffor på arbetsplatsen. 
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Fyra av tio har utformat speciella zoner för vila där de placerat soffor, fåtöljer och bokhyllor. Utöver 

detta finns det även andra sätt att koppla av på. Fyra av tio respondenter har placerat ut 

ljudanläggningar på sin arbetsplats och fem av tio har även placerat ut tv-apparater. Detta leder till 

att de anställda har möjlighet att koppla bort arbetet och omgivningen en stund, vilket leder till att 

kroppen återhämtar sig bättre. Detta är även saker som de anställda kan samlas runt och 

kommunicera kring. McCoy och Evans (2002) menar att social interaktion är en av de främsta 

faktorerna för kreativitet. De menar vidare att de anställda lättare kan träffas och utbyta tankar och 

idéer om arbetsplatsen är utformad så att möten uppstår. Eftersom att nio av tio respondenter har 

valt att placera ut avkopplingsmöjligheter tolkar vi det som att vila och avkopplingsmöjligheter är 

något som behöver tas hänsyn till. Vid brist på vila och avkoppling finns risk för fysisk och psykisk 

överbelastning, vilket i sin tur leder till stress (Asp, 2002 & Landstinget, 2012), som vi tror kan 

påverka kreativitetsgraden negativt. Dessa möjligheter till vila och avkoppling kan även gynna 

kommunikationen bland de anställda, vilket enligt McCoy och Evans (2002) bidrar till ökad 

kreativitetsgrad.  

 

6.4 På och utanför arbetsytan 
Vid utformning av en arbetsplats är det bra att anpassa sig efter den anställdes behov och 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att den anställde har tillräckligt stor arbetsyta att arbeta på för att 

kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. (Marmot & Eley, 2000) Alla våra respondenter har 

utformat en arbetsplats som är anpassad till sig själv och därmed är arbetsytan bra som den är.  

 

Utöver arbetsytan ser vi att det förekommer andra utrymmen som bland annat gym och matsal. 

Marmot och Eley (2000) hävdar att andra faciliteter som exempelvis catering, restaurang och 

träningslokaler bör finnas tillgängligt för de anställda på ett företag. Vi tycker det är synd att inte 

många respondenter har tagit hänsyn till andra faciliteter. Två av tio respondenter har utformat en 

matsal där de anställda kan slappna av samt kommunicera med de övriga anställda på arbetsplatsen. 

Utöver detta har en respondent utformat en väntsal och en annan respondent har utformat ett gym, 

där vi tycker att gymmet är en bra facilitet att ta hänsyn till. Utifrån teorin tror vi att träning och hälsa 

är något som bör uppmärksammas eftersom det kan öka de anställdas hälsa och välmående (Marmot 

& Eley, 2000). Trots att många respondenter inte har utformat en specifik träningslokal tror vi ändå 

att det är viktigt att det finns tillgängligt på en arbetsplats, så att den anställde kan gå ifrån sin 

arbetsyta och sysselsätta sig med annat än sina arbetsuppgifter. Detta tror vi är en bidragande faktor 

till kreativiteten eftersom träning påverkar en människas välmående. 

 

Vi anser att det är viktigt med kommunikation på arbetsplatsen och därför hade vi gärna sett en mer 

sammankopplad arbetsplats, en så kallad aktivitetsbaserad arbetsplats (Björsing, 2012, Struktur, 

2012) som är indelad i olika zoner, där de anställda kan välja plats beroende på arbetsuppgift. Är det 

ett projektarbete kanske det lönar sig att sätta sig vid ett gruppbord där alla projektdeltagare kan 

sitta. En aktivitetsbaserad arbetsplats ger möjlighet till miljöombyte, vilket enligt Hemlin, Allwood 

och Martin (2004) kan öka kreativiteten hos människor. McCoy och Evans (2002) hävdar också att en 

arbetsplats bör underlätta social interaktion och kommunikation bland de anställda för att främja 

kreativitet och vi tror att en aktivitetsbaserad arbetsplats är en bra lösning till detta. Marmot och 

Eley (2000) säger att ett företag bör undvika långa mörka korridorer samt fikarum som ligger långt 

ifrån arbetsytan och genom att tillämpa en aktivitetsbaserad arbetsplats (Björsing, 2012, Struktur, 

2012) kan detta motverkas. Respondent 6 är den enda som har använt sig av en sådan arbetsplats. Vi 
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tycker att det är synd att inte flera respondenter har tagit hänsyn till en arbetsplats indelad i olika 

zoner eftersom vi tror att detta kan främja och stimulera kreativiteten, med tanke på att det 

underlättar kommunikation. Detta tror vi kan bero på The Sims 3 undersökningen, där vi valde att 

inte vara tydliga eftersom vi inte ville styra respondenternas tankesätt. Hade vi gett fler instruktioner 

kanske vi hade fått annorlunda material att analysera. 

 

6.5 Övrigt 
När vi analyserade varje respondents bidrag såg vi att respondenterna tolkat uppgiften olika. Sex av 

tio respondenter har tolkat uppgiften som att utforma sin egen arbetsplats i form av ett kontor 

bestående av ett rum. Resten har fokuserat på helheten och utformat en arbetsplats för flera 

anställda. Beroende på hur respondenterna tolkat uppgiften har de utformat arbetsplatsen olika och 

ingen arbetsplats var den andra lik. Hade vi bett respondenterna att bifoga en beskrivning till deras 

arbetsplatser, hade inte vi behövt tolka bilderna och vår analys hade möjligtvis blivit lättare att 

genomföra och inte baserats på våra egna tolkningar. Studien hade blivit mer trovärdig.  

 

Den röda tråden genom allt material har varit användandet av skrivbord och kontorsstol, som 

förekommit i varje respondents bidrag. Det är tydligt att respondenterna anser att det är skrivbordet 

som är basen och utgångspunkten på en arbetsplats. Skrivborden har skiljt sig åt genom färg och 

placering i rummet. Gemensamt är arbetsytan som skrivbord och kontorsstol utgör. Utifrån denna 

yta har respondenterna sedan utformat sina arbetsplatser med bland annat soffor, fåtöljer, bokhyllor 

och ljudanläggningar som förekommer i många av respondenternas bidrag. 

 
6.6 Metodkritik 
För att få tillgång till bättre analysunderlag hade vi kunnat göra The Sims 3 undersökningen på ett 

annat sätt. Vi hade till exempel kunnat ge mer direkta instruktioner genom att be respondenterna 

utforma en arbetsplats som denne anser främjar kreativitet istället för att utforma sin 

drömarbetsplats. Då skulle underlaget till empirin vara mer kopplat till kreativitet. Dock tror vi att 

respondenterna hade kreativitet i åtanke eftersom dessa är bekanta till oss och vet att vi läser på 

Innovationsprogrammet där kreativitet är i fokus. Dessutom hade vi kunna krävt en kort beskrivning 

av den kreativa arbetsplatsen samt motivering till bland annat dekorationer, inredning, valda färger 

och avkopplingsmöjligheter. Då hade vi fått förklarat för oss vad det är vi ser på arbetsplatsen utifrån 

respondents perspektiv. Analysen hade då inte mestadels baserats på våra tolkningar och studien 

hade eventuellt blivit mer trovärdig och verklighetsförankrad.  

 

Vidare hade vi kunnat utöka informationen om Google genom att försöka få ett besök på Googles 

huvudkontor i Stockholm för att få en djupare inblick i Googles arbetsplatser. Ett besök på Google 

eller en intervju med någon som arbetar på Google hade eventuellt gett bättre analysmaterial, då vi 

fått mer verklighetsförankring (och kunna kopplat kreativiteten till ett riktigt företag) genom att 

jämföra Googles kontor med respondenternas bidrag.  
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7. Slutsats 

Här får läsaren en överblick över den slutsats som dragits utifrån studiens analys samt diskussion. 

Under denna del avser författarna att besvara forskningsfrågan.  

 

För att svara på studiens forskningsfråga ”Hur kan utformningen av arbetsplatser främja kreativiteten 

hos människor?” har vi studerat olika parametrar; ljus och belysning, färg, vila och avkoppling samt 

på och utanför arbetsytan. Dessa parametrar har vi kommit fram till påverkar kreativitet olika mycket 

hos människor. Vi kan konstatera att främst belysning, färg och kombinationen mellan dessa två 

parametrar är viktiga vid utformning av kreativa arbetsmiljöer. Även vila och avkoppling samt en 

aktivitetsbaserad arbetsplats är faktorer som kan vara värda att tänka på vid utformning av kreativa 

arbetsmiljöer. 

 

För att skapa en arbetsmiljö som främjar kreativitet bör arbetsplatsen utformas i olika zoner, 

aktivitetsbaserad arbetsplats (Björsing, 2012) där de anställda kan välja arbetsplats efter behov och 

arbetsuppgifter. En aktivitetsbaserad arbetsplats gynnar även social interaktion, som är en viktig 

faktor för kreativitet (McCoy & Evans 2002). Utöver detta bör arbetsplatsen ha stora fönster som 

släpper in naturligt ljus eftersom det kan påverka den anställdes hälsa, trivsel och sinnesstämning 

(Küller m.fl 2006). Dul, Ceylan och Jaspers (2011) förknippar en positiv sinnesstämning med 

kreativitet. Det naturliga ljuset bör även kompletteras med konstljus i form av lampor. Det är även 

viktigt att använda sig av ljusare färger vid färgsättning av golv, annars riskerar golvet att absorbera 

ljus och arbetsplatsen upplevs mörkare (Fridell, 2006). Vid utformning av en arbetsplats är det viktigt 

att tänka på färgsättningen. Vi kan konstatera att en balans mellan neutrala färger (svart, vitt och 

grått) och färgstarka färger (till exempel rött, grönt och lila) behövs för att den anställde ska känna 

sig trygg. Användning av neutrala färger till väggar och golv är något att föredra eftersom 

arbetsplatsen annars kan upplevas rörig och det finns för mycket information att ta in. Till dessa 

väggar och golv behöver färger förekomma från andra föremål så att arbetsplatsen inte känns dyster 

och steril. Exempel på färger att använda sig utav är lugna och aktiverande färger i rätt mängd som 

till exempel röd och grön samt färger som förknippas men naturen för att främja kreativitet. Exempel 

på färger som förknippas med naturen är grönt och träfärgat. Färgsättningen får alltså inte vara för 

stark utan bör förekomma i rätt mängd, annars kan kreativiteten hämmas.  

 

Vi kan även konstatera att avkopplingsmöjligheter bör finnas på en arbetsplats, helst en egen specifik 

plats som bland annat ett rum eller en zon. Det är viktigt att den anställde kan slappna av och koppla 

av från arbetet när denne vilar för att stimulera kreativiteten. Därför är avkoppling i anslutning till 

arbetsytan inget att föredra. Andra utrymmen som ger de anställda chans till att komma ifrån 

arbetsytan är att föredra. Exempel på andra utrymmen kan vara matsal och vilorum som även 

underlättar social interaktion. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att faktorer som främjar kreativiteten på en bra arbetsplats utgörs av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats med tydlig arbetsyta anpassad för den anställde och dennes 

arbetsuppgifter, god naturlig belysning, användning av lämpliga färgkombinationer samt speciella 

zoner för avkoppling. 
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8. Innovationsbidrag 

Här får läsaren ta del av det slutgiltiga bidraget som författarna kommit fram till med hjälp av 

studiens analys och slutsats. Fokus kommer att ligga på hur en arbetsplats kan utformas för att 

främja kreativitet. Bidraget visas med hjälp av bilder och illustrationer gjorda i spelet The Sims 3.  

 
8.1 Innovationsbidrag i bilder och text 
Nedan följer illustrationer över författarnas innovationsbidrag. Författarna har sammanställt det 

analyserade materialet i illustrationer för att visa hur en bra arbetsplats kan utformas för att främja 

kreativitet. Miljön på arbetsplatsen är mer livlig, aktiverande samt värmande. På arbetsplatsen finns 

det gott om stora fönster och kombinationer av starka och neutrala färger som gör att arbetsplatsen 

upplevs hemtrevlig. 

 

Arbetsplatsen är indelad i olika zoner, likt en aktivitetsbaserad arbetsplats som författarna har 

konstaterat är en arbetsmiljö som stimulerar kreativiteten och idéflödet. Zonerna består av tre olika 

delar, en för enskilt arbete, en för grupparbeten samt en för avkoppling. Inspirationen till 

zonindelningen kom från respondent 6. Vidare förekommer en färgkombination mellan starka och 

neutrala färger för att skapa balans i färgsättningen. Även färger som förknippas med naturen 

förekommer. Två av väggarna består enbart av fönster som släpper in mycket ljus och bidrar med 

god utsikt, den tredje är vit och den fjärde grönvitrandig. Fönstren är strategiskt placerade så att alla 

zoner har nytta av det naturliga ljuset de släpper in. Den vita väggen är placerad vid skrivborden och 

den grönvitrandiga väggen befinner sig vid avkopplingszonen. På den vita väggen förekommer även 

tavlor som bidrar med färg för att väggen inte ska upplevas enformig. Anledningen till färgvalen i 

avkopplingszonen är att grönt och blått är färger som verkar lugnande. Vi har försökt framhäva färger 

genom dekorationer som till exempel tavlor och mattor. 
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Bilaga 1 

 

Undersökning inför examensarbete 

Hej vi är två studenter på Innovationsprogrammet på Mälardalens högskola. Vi ska skriva ett 

examensarbete som berör utformning av arbetsplatser. Vi vill ha Din hjälp med att utföra en uppgift 

som går ut på att Du i spelet The sims 3 ska utforma din drömarbetsplats. 

 

När Du är klar med utformningen av din arbetsplats ber vi Dig printscreena, helst flera olika bilder 

och vinklar. Sedan skickar du materialet till winnygiang@gmail.com senast söndagen 25 november. I 

mailet vill vi att ni skriver kön, ålder, skola och eventuell akademi samt vilket program Du läser. 

 

Tack på förhand 

Winny Giang 

Viktor Påhlsson 


