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Abstract  

This thesis is a study in how creativity in the workspace can be supported 

through the officeplan. Through a qualitative and quantitative collection of 

empirical facts, with studying litterature, a design draft has been created to 

solve this problem.   

 

To plan an office through creativity one part is to give room for meetings, 

both planned and spontaneus. Another part is to allow incubation in different 

ways, either through interaction or something else parallell to the process of 

innovation. Another part can be working with natural light and view. By 

allowing the rooms fill many functions, the workplace is flexible, wich can 

also allow creativity. With help from all these factors, I have created a spatial 

design for Maint Partners new head quarters with open space, room for 

meetings, work in groups and social interaction.  

 
This thesis is written in the field of information design, wich among others 

includes the art of creating information in different ways.  
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Sammanfattning  

Detta arbete är en studie i hur kreativitet på arbetsplatsen kan understödjas 

med hjälp av planlösningen. Genom kvalitativ och kvantitativ insamling av 

empiri samt litteraturstudier har ett gestaltningsförslag skapats för att lösa 

detta problem.  

 

Delarna jag tittat på visar att det är viktigt att möjliggöra möten, både 

planerade och spontana. Ett annat sätt är att tillåta inkubation på olika sätt, 

det kan vara genom umgänge eller genom att få göra något annat vid sidan av 

sitt idéarbete. En annan faktor kan vara att arbeta med ljusinsläpp och utsikt. 

Genom att tillåta rummen ha olika funktioner ger man flexibilitet till 

arbetsplatsen, något som också kan främja kreativitet. Med hjälp av alla dessa 

faktorer har jag skapat en rumsindelning för Maint Partners nya 

huvudkontor med öppna ytor, platser för möten, arbete i grupp samt socialt 

samspel.  

 
Denna uppsats är skriven inom ämnet informationsdesign, ett ämne som 

bland annat handlar om att gestalta information på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Kreativ arbetsplats, kontorsplanering, rumsindelning, rumslig gestaltning, 

informationsdesign,   

 

Tack! 

Jag vill tacka alla som har varit med som stöd för att jag skulle kunna skapa 

denna examensuppsats.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel ger jag en bakgrund för arbetet, samt framlägger min 

frågeställning.  

 

1.1 Inledning 

Sedan 1930-talet har man diskuterat arbetsmiljö och dess inverkan på 

arbetsprestation, kreativitet och innovation, något som diskuterats i olika 

akademiska inriktningar. Exempelvis ergonomi, arbetsmiljöpsykologi, 

sociologi, arkitektur, management, och då speciellt kreativitet och innovation 

(Haner, 2005, s. 288). Min inriktning i detta arbete har varit att arbeta med 

kreativitet ur en rumslig upplevelse, och då med fokus på rumsindelningen.  

 

Att jobba med ett rumsbegrepp utifrån kreativitet ger många möjligheter att 

jobba med interiörer. Möbleringen har endast varit ett verktyg för att 

visualisera funktion, storlek och idé.  

 

Efter tre år på utbildningen informationsdesign med inriktning rumslig 

gestaltning har jag samlat på mig kunskaper och insikter, som jag i detta 

arbete fördjupat. Mina studier har kommit att handla om kreativitet. Detta då 

jag är fascinerad av den kraft vi besitter. Jag har valt att kalla mitt arbete: den 

kreativa arbetsplatsen – att skapa en rumsindelning som främjar företags 

kreativa processer.  

 

1.2 Bakgrund 

Jag började tidigt i denna process fundera på kreativitet och hur man kan 

utveckla sin och andras kreativa sida. Det blev en naturlig fortsättning att 

arbeta med kreativitet i mitt examensarbete. När jag sedan fick reda på Maint 

Partner som ville ha hjälp med sitt kontor föll bitarna på plats och jag började 

arbeta med min problemformulering.  
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Maint Partner levererar tekniska lösningar och drifttjänster. I Sverige är de 

totalt 300 anställda och 1650 anställda i Estland, Finland, Estland och Polen. 

Deras tjänster består av att hålla kundens produktion igång på ett säkert och 

effektivt sätt. Arbetsstyrkan består av experter som gärna arbetar kreativt 

med sina uppdrag (2013, maintpartner.se).  

 

Maint Partner i Stockholm ska utvidga sina lokaler i sitt huvudkontor i Årsta. 

De behöver en rumsindelning som är optimerad för ytan och som anpassas 

för deras behov, eftersom ytan i nuläget är lämpad för en större arbetsplats.  

 

Samtidigt som denna studie gjorts har även Malin Jakobsson, en klasskamrat, 

gjort ett arbete på samma plats med samma företag men med stress som 

inriktning på rumsindelningen. Det har varit vår intention att sedan kunna 

jämföra våra två olika arbeten och se hur de skiljer sig åt från (eller liknar) 

varandra. Detta kommer dock inte avhandlas i denna uppsats.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av principer för 

informationsdesign skapa en planlösning för Maints nya lokaler som ska 

agera huvudkontor. Detta kommer att resultera i ett förslag på en planlösning 

som ska underlätta företagets kreativa arbete samt vara anpassad till 

företagets behov.  

 

1.4 Problemformulering  

När man ska utforma en arbetsplats finns det olika lagar och regler att ta 

hänsyn till, eftersom en arbetsplats måste vara funktionell för de som ska 

arbeta där. Arbetsplatser är en miljö som måste vara anpassad för de som ska 

använda ytan (2013, av.se). Denna rumsindelning ska främja kreativa 

processer samt underlätta för personalen att jobba kreativt. Detta kan visa 
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sig på olika sätt, dels genom utformning och ljus, men även genom flexibilitet 

och funktion.  

 

De kreativa processer som företaget går igenom är när de ska hitta lösningar 

för sina kunder, då Maint Partner arbetar med tekniska lösningar och 

underhåll. Maint Partner har exempelvis Stockholm Stad som kund, där de 

utvecklar underhållsplaner för Stockholms broar. Ett exempel på process kan 

vara att de vid ett uppdrag sätter sig och idégenererar fram ett förslag för att 

få fram en så anpassad lösning som möjligt för kunden. Detta kan ske på olika 

sätt, men vanligast är att de sätter sig i mötesrummet och idégenererar 

tillsammans.  

 

Idag har de endast ett rum där de kan hålla möten, både externt och internt, 

behövs det mer representativa ytor dit personalen kan ta med sig kunder 

samt idégenerera tillsammans. Personalen på Maint Partner önskar ett 

kontor som underlätta dessa arbetsuppgifter. Den nya totala lokalytan där 

huvudkontoret ska byggas upp är en yta på 800m2 med de rum det ger. Maint 

Partners huvudkontor behöver vara minst 200m2, något som de behöver 

hjälp att utveckla.  

 

1.5 Frågeställning 

Jag ska studera företaget Maint Partner och deras arbetssätt för att kunna ge 

förslag på en rumsindelning för deras nya kontor i Årsta. Dessa studier ska 

sedan ligga till grund för förslaget på en rumsindelning som underlättar 

företagets kreativa processer. Detta har gett mig frågeställningarna:  

 

1. Hur bör man rumsindela mellanstora kontor för att skapa rum som 

främjar företagets kreativa arbete?  

2. Hur kan kreativa processer utvecklas genom rumsindelning och 

utformning?  
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1.6 Utmaningar 

Detta arbete genererar tre utmaningar. Jag står inför är att skapa en 

planlösning som är anpassad till företaget, men som samtidigt är utformad 

för att underlätta kreativitet. Den andra utmaningen är att kartlägga 

företaget för att få reda på arbetssätt. Den tredje utmaningen ligger även i att 

tolka företagets behov för att sedan överföra det till en rumsindelning på ett 

korrekt sätt. Det är även en utmaning att hitta forskning kring detta ämne.  

 

1.7 Varför är detta ett informationsdesignproblem?  

Det finns tre inriktningar på utbildning inom informationsdesign på 

Mälardalens Högskola. Dessa tre är informativ illustration, textdesign samt 

rumslig gestaltning. Detta då informationsdesign tangerar många olika 

ämnen, såsom språk, kognition, kommunikation, konst samt information. 

(Baer, 2008, s. 14)  

 

Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning är bland annat hur 

rummet kan ge information. Detta kan exempelvis vara att skapa 

mötesplatser. Genom att underlätta mötesplatser genom planlösningen blir 

det informationsdesign. Detta problem är ett informationsdesignproblem 

eftersom rumsligheten har som mål att understödja/underlätta kreativt 

arbete på arbetsplatsen.  

 

Ett rum kan förmedla olika saker och om avsändaren vill att mottagaren ska 

känna eller agera på ett visst sätt i ett rum, kan man kategorisera det som 

informationsdesign. Mediet som i detta fall kommer att användas är rummet 

och rumsindelningen och den rumsliga uppfattningen. Avsändaren och 

mottagaren är Maint Partner, kontoret kommer att användas av dem själva, 

men personalen kommer att ta dit kunder som förhoppningsvis kan uppfatta 

detta meddelande på önskat sätt.  
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Bild 1 - Sändare, mottagare, medium. Bild bearbetad av Amanda Löwenberg efter förlaga av 

Rune Petterson. (Pettersson, Rune, Sidan 23) 

 

Såsom bild 1 visar är Maint Partner sändare och de personer som vistas i 

lokalen är mottagare, båda externa och interna. Som synes i bild 1 framhåller 

medium sedan meddelande. I detta fall är det rumsindelningen som 

framhåller meddelandet om en kreativ miljö. Hur detta kommer att ske 

diskuterar jag senare i denna uppsats.  

 

1.8 Målgrupp 

Den målgrupp som detta arbete kommer att inrikta sig mot är de som 

kommer att vistas i lokalen. Detta inkluderar både personalen som vistas där, 

men även företagets kunder utifrån. Avsändaren Maint Partner har för avsikt 

som avsändare att visa utåt för sina kunder att de är ett företag som värderar 

sina kreativa arbetsuppgifter samt sina kunder.  
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1.9 Avgränsningar 

De avgränsningar jag valt att göra har varit att redovisa med 

rumsindelningen samt exempelmöbelring, såsom möbler som visar på 

volymer och funktioner.  Jag kommer att göra ett gestaltningsförslag som är 

genomförbart i praktiken. Jag har även valt att inte jobba vidare med entrén 

till kontoret, även om det finns möjligheter att utveckla denna vidare.  

 

Planlösningen avgränsas till inriktningen kreativitet, då det är något som 

intresserar mig och som jag länge funderat på om det är möjligt att arbeta 

med i en planlösning. Jag kommer inte att undersöka möjligheten för fler 

utrymningsvägar, då det är något som fastighetsägaren bistår med. 

Möbleringsförslaget är en visuell hjälp för att förstå rummets storlek, 

funktion och syfte, då jag inte kommer att göra en specifikation på vilka 

möbler lokalen ska möbleras med.  

 

Mitt arbete kommer inte att ta med den sortens kreativitet som exempelvis 

en konstnär skulle arbeta med, utan kreativiteten kan ses ur bredare 

perspektiv, där man använder metoder som kan ge nya lösningar på gamla 

problem. Jag kommer inte heller att arbeta med organisatoriska förändringar 

för att uppnå kreativitet. Detta skulle kunna fall under ämnet 

informationsdesign, men det skulle bli för omfattande för min frågeställning.  

 

Jag har valt att inte färgsätta ytan annat än för redovisande syfte. En annan 

viktig faktor är att forskningsområdet med påverkan av färgsättning är för 

omfattande för att tillåta min frågeställning att bli avgränsad. Jag kommer 

inte heller att hinna undersöka om detta förslag skulle fungera, då jag inte 

anser att någon metod för det skulle ge en bra indikation. Denna metod skulle 

i så fall vara intervju, men min tidsplan räckte inte till att göra en intervju 
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med företaget. Den bästa undersökningen skulle vara en undersökning när 

miljön är uppbyggd, men det skulle inte fungera tidsmässigt i detta projekt.  

 

1.10 Begreppsdefinition 

Avtankning: Syftar till en intervju som följer en fotodokumentation av något, i 

detta fall arbetsplatsen. Denna fotodokumentation görs av informanten. 

Bilderna blir sedan ett stöd i den efterföljande intervjun. Denna metod faller 

under user value. (Aspers, 2007, s. 134)  

 

Gestaltlagarna: Inbegriper lagen om närhet, lagen om slutenhet, lagen om 

likhet, lagen om kontinuitet, lagen om symmetri och lagen om rörelse. 

(Bergström, 2009 s. 201)  

 

Inkubation: att i en kreativ process ta avstånd och reflektera kring lösningar 

och insamlad data. (de Bono, 1994, s. 20) 

 

Rumsindelning: Hur man delar olika rum i en yta, samt vilka syften dessa rum 

sedan ska ha. Planlösning är ett annat ord för rumsindelning.  

 

Notationer: Ett system för att göra en grafisk rumsanalys utvecklat av 

arkitekten Arne Branzell. (Branzell, 1976, s. 1) 
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2 Teoretisk Referensram 

Här presenterar jag min teoretiska referensram som jag använt för att lösa 

mitt problem.  

 

2.1 Kreativitet 

”Vi behöver kreativitet för att kunna bryta oss ur tillfälliga strukturer som 

har tilldelats genom erfarenhet. Kreativt tänkande är inte bara ett sätt att 

förbättra saker och ting. Utan kreativitet kan vi inte använda information och 

erfarenheter, som ligger låsta i gamla tankestrukturer, mönster, begrepp och 

uppfattningar.” (de Bono, 1994, s. 17)  

 

Enligt Michanek och Breiler brukar ordböckerna ge två förklaringar, antingen 

att kreativitet är en förmåga (något man kan lära sig), eller att det är en 

kvalitet (något man är). (2012, s. 28) Den inriktning jag valt att arbeta med är 

förmågan kreativitet, som man kan lära sig. Bo Bergström menar att 

kreativitet är ett missbrukat ord som får stå för det mesta som har med en 

idé eller idéarbete att göra. Hjärnarbete skiljer sig inte så mycket ifrån 

muskelarbete, att hjärnan måste tränas för att vi inte ska förlora mental och 

kreativ spänst (2009, s. 112). 

 

Udo-Ernst Haner menar att inom kreativitet finns sedan en rad begrepp som 

går att arbeta med. Två uttryck som används för att förklara kreativa 

processer är divergent och konvergent tänkande. Udo-Ernst Haner menar att 

konvergent tänkande är att jobba mot ett specifikt i mål, att lösa problemet 

ifråga. Divergent tänkande är i sin tur att fokusera på flera olika saker 

samtidigt, vilket ger en hög koppling mellan flera olika ämnen som i sin tur 

ger en större chans att man kommer på en kreativ lösning.  Som tidigare 

nämnt är det viktigt att stödja processen både för individen och gruppen, 

samt för konvergent och divergent tänkande (Haner, 2005, s. 289). 
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Genom att beskriva och förklara kreativitet kommer jag att kunna skapa en 

miljö som främjar de olika delarna. Konvergent och divergent tänkande är 

sådana delar som kan integreras i miljön, för att bäst förutsättningar ska 

finnas för att de ska uppstå.  

 

2.1.1 Den kreativa processen 

Den kreativa processen består enligt Walter Swap och Dorothy Leonard av 

fem steg; förberedelse, innovationstillfälle, divergens – att ge olika förslag, 

inkubation, konvergens – välja mellan förslagen. För att komma fram till nya 

förslag till problemet använder man sig av divergent tänkande, vilket är att 

man jobbar med många olika delar samtidigt (2005, s. 12). Detta följs av 

inkubation, där man tar tid från att tänka på problemet genom att göra andra 

aktiviteter. Detta för att få tillfälle att reflektera kring de val man har för att 

lösa problemet (2005, s. 13). Detta följs sedan åt av att arbeta konvergent 

med att välja lösning, att jobba mot ett specifikt mål (2005, s. 14).  

 

En annan kreativ process består enligt Jonas Michanek och Andreas Breiler 

av stegen: Metodik, Kunskap, Mental Miljö och Fysisk Miljö. I denna indelning 

syftas intentionen att hamna i flow som det brukar kallas, när man upplever 

mest kreativitet (2012, s. 40). Mihaly Csikszentmihaly har myntat begreppet 

flow, ett resultat av hans undersökningar om livet och vad som gör 

människor lyckliga. Med flow menas ordning i medvetandet, att den 

information som når vår medvetenhet stämmer överens med mål, vilket gör 

att den psykiska energin flödar utan ansträngning (2003, s. 61). 

 

Dessa två källor visar på två olika sorters processer. Den ena som etablerad 

process (Swap, Leonard) och den andra (Michanek och Breiler) som ett 

förslag på en ny process. Genom att formge rumsindelningen med dessa i 
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tanken kommer man att kunna se till två olika sorters processer för att skapa 

en så tillåtande miljö som möjligt.  

 

2.2 Rum  

För att definiera rummet finns olika metoder och teorier. Under denna rubrik 

tar jag fram olika delar av rum och dess uppfattning som sedan kommer ligga 

till grund för mitt arbete.  

   

2.2.1 Rumslighet 

Francis DK Ching illustrerar hur man uppfattar en rumslighet på olika sätt. 

Det kan exempelvis visa sig genom två kolumner, vilket definierar en rumslig 

skiljevägg som vi kan passera.  En ogenomskinlig vägg markerar en position 

och separerar här från där. Golvet definierar ett fält av yta med geografiska 

gränser. Taket ger skydd för volymen av rumslighet undertill (Ching, 2005, s. 

3).  

 

Ching menar vidare att ett rum definieras av olika element, där gestaltlagarna 

är en viktig del. Gestaltlagarna är: proportion, skala, balans, harmoni, likhet 

och variation, rytm samt emfas. Rumslig gestaltning involverar ett urval av 

olika formelement som genom sin uppbyggnad inom en rymd kan fylla olika 

behov, såsom funktionella och estetiska önskemål. Det kan vara att skapa 

mönster och system. Alla delarna i en rumslig miljö är viktiga för den visuella 

uppfattningen. Gestaltlagarna ska enligt Francis DK Ching ses som riktlinjer 

mer än regler när bygger upp ett rum (Ching, 2005, s. 120). Dessa går sedan 

att arbeta med utifrån de geometriska grundformerna, såsom punkt, linje, 

plan och volym (Ching, 2005, s. 85).  

 

Balans kan även ses som asymmetrisk balans, vilket inte är lika uppenbart 

som symmetri, men oftast mer aktivt och dynamiskt enligt Francis Ching 

2005, s. 134). Rytm är i sin tur en gestaltlag som handlar om repetition, där 
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den enklaste sortens rytm är upprepning längs en linjär riktning (2005, s. 

138). Ching menar vidare att man kan arbeta mer invecklat med rytm, där 

man kan framhäva vissa delar av mönstret, där dessa olika delar kan skilja sig 

i form, färg, detalj och textur (2005, s. 139). Man kan sedan arbeta med två 

olika sorters rytm, visuell och rumslig rytm. Visuell rytm känns ofta igen på 

att repetitionen blir ett linjärt mönster. Det kan dock också vara detaljer som 

är så subtila att de inte alltid är uppenbara för ögat (2005, s. 140). Rumslig 

rytm kan istället vara pelare längs en linje (2005, s. 141). Francis DK Ching 

menar att emfas är ett element där man understryker något, att något ger ett 

eftertryck. Det kan vara genom skala, att något dominerar en design med 

hjälp av sin storlek, eller genom form där något sticker ut från resten av 

formerna (2005, s. 142).  

 

2.2.2 Rumsupplevelse  

Genom att använda sig av upplevelserummet kan man också marknadsföra 

sitt företag på olika sätt. Lena Mossberg har format fem olika sätt att se på 

upplevelserummet. 

 

 Att visa på en visuell metafor för vad företaget erbjuder. 

 För att attrahera rätt kundsegment. 

 För att skilja sig från konkurrenten 

 Att underlätta för kunden att utföra sina uppgifter. 

 För att påverka kundens och anställdas beteende.  

 

Mossberg menar att när upplevelserummet används som en visuell metafor 

för vad företaget kan erbjuda kan det ske både före och under besöket. 

Eftersom de ofta inte kan se eller ta på tjänsten får de påtagliga faktorerna i 

tjänstekonceptet stor betydelse (2003, s. 121-122). Mossberg menar att 

arkitekturen har fått en större betydelse i kommunikationen av budskapet 

för besökarens upplevelse. Hon menar vidare att vi går mot ett nytt tankesätt, 
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där byggnaden anses vara en viktig del av företaget och som utformas för att 

passa kunderna och företaget (2003, s. 133).  

 

Jag är medveten om problemet med första intryck. Detta då jag valt att inte 

arbeta med entrén och utsidan, vilket gör att kunderna redan kommer ha 

skapat sig ett intryck när de kommer till lokalen. Kunderna kommer dock att 

vara längre tid på kontoret, kanske i ett mötesrum eller någon annan plats i 

lokalen, vilket ger kunden ett längre intryck från denna miljö, även om första 

intrycket är en viktig faktor. Min intention är även att skapa en kontrast 

mellan byggnadens utsida mot insidan, då området byggnaden är belägen är 

ett industriområde.  

 

2.2.3 De tre Tidsrummen  

Arne Branzell har myntat begreppet de tre tidsrummen. De består av 

förväntans rum, nurummet och minnets rum. Förväntans rum är att man i 

förväg har en bild av hur man tror att rummet eller platsen kommer att vara. 

Detta kommer sedan att vara grund för nurummet, som är när man är på 

platsen eller i rummet. Om det förväntade rummet var större än nurummet 

kommer man att uppleva rummet som mindre, på samma sätt som att om det 

förväntade rummet är litet och nurummet upplevs som stort, blir det en 

obalans. Nurummet blir sedan grund för minnets rum, där känslan från 

nurummet förstärks (Branzell, 1995, s. 13).  
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Bild 2 – Bild bearbetad av Amanda Löwenberg utifrån Arne Branzell. (1995, s. 13)  

 

Branzell menar vidare att sinnestämningen och rummet hänger ihop. Ibland 

kan man vilja ha en liten rymd omkring sig, men får istället en stor rymd. 

Detta kan upplevas som torgskräck, agrofobi. Om man omvänt istället vill ha 

en stor rymd men får för lite rymd kan man uppleva att känna sig trängd. Om 

man istället får en rymd som är större än man förväntat sig och man kan 

acceptera det kan man istället känna sig upprymd. Sinnestämning påverkas 

om skillnaden är stor mellan den förväntade rymden och den upplevda 

(1995, s. 14). Detta påverkar också var man väljer att befinna sig i rummet, 

kanske ett hörn som känns tryggt eller vid ett fönster (1995, s. 15).  

 

2.3 Kreativitet i rum 

Dorothy Leonard och Walter Swap tar upp olika sätt att arbeta med 

kreativitet på en arbetsplats i boken When sparks fly – Harnessing the power 

of group creativity. De menar att arkitekturen, rummet, interiören och 

möblerna i sig inte gör människor kreativa, men att det kan främja 

kreativitet. Ett rum kanske inte påverkar direkt, men däremot indirekt. En 

kreativ arbetsmiljö visar även utåt hur företaget fungerar, mer än något 
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annat. Detta kan visa sig genom hur arbetsplatsen är uppbyggd, var man lagt 

fokus och om företaget prioriterar en funktionell arbetsmiljö (2005, s. 136).  

 

Dul Jan m.fl. menar att även om det ännu inte bevisats att den fysiska miljön 

kan påverka kreativitet vet man att det finns vissa delar som verkar höja 

kreativiteten, såsom fönster, färger och växter. Dessa delar i ett rum är 

interiören, medan rummet i sig handlar om att utforma med ljus och ljud (Jan 

Dul, et al, 2011, s. 720).  

 

Leonard och Swap menar vidare att kreativitet är en process som ger energi 

som låter information flöda. Eftersom kreativitet består av många olika 

processer är det viktigt att arkitekturen försöker stödjer dessa, såsom 

divergent tänkande, inkubation och konvergent tänkande (2005, s 138). 

Detta kan exemplifieras med att planlösningen är flexibel och att rum kan 

användas till många olika uppgifter.  

 

Vidare menar de att genom att framhäva divergent tänkande i miljön kan alla 

sinnen inkluderas, då människor är födda med fem sinnen, men använder 

endast två av dessa samt en liten del av hjärnan när vi arbetar. De två sinnen 

vi generellt använder mest är synen och hörseln. Därför argumenterar 

Leonard och Swap för att inkludera alla sinnen när man arbetar med 

kreativitet. Detta kan vara att jobba med visuell stimuli, exempelvis konst på 

väggarna. En annan del kan vara att ta in flera olika tidningar till 

väntrummet, och inte endast för branschen man själv jobbar i (Leonard, 

Swap; 2005, s. 146). 

 

De tar också upp att en annan del att inkludera i arbetet kan vara hörsel och 

ljud som en del av en kreativ arbetsplats. Där kan musik med sin rytm vara 

ett exempel. Som tidigare nämnt är rytm associerat till kreativitet, även 

utanför musikens värld (Leonard, Swap; 2005, s. 150).  
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Dorothy Leonard och Leonard Swap påpekar att det inte alltid finns tillgång 

till tysta rum. Kreativitet flödar när personen har kontroll över sin situation 

och när man kan ändra sin plats efter behov, såsom att ta sig från en högljud 

plats till en tyst plats, eller när man kan göra personliga inslag på sin 

arbetsplats (Leonard, Swap; 2005, s. 151).  

 

Ernst-Uno Haner anser att man ofta brukar nämna kreativa processen som 

linjär, med ord som inkubation, research, idé och insikt. (Haner, 2005, s. 288). 

Innan, under och efter tiden av divergent tänkande kommer tiden då man 

måste reflektera och begrunda. Inkubationen är inte bara viktig för den 

kreativa processen, en tyst period är också viktig för vår arbetsprocess 

(Leonard, Swap; 2005, s. 153). Inkubation behöver en annan takt än resten av 

processen när man arbetar kreativt. Ett flexibelt kontor behöver inte 

innebära att man måste ha meditativ tystnad i sin inkubation, det kan också 

inkludera platser där man socialisera eller ”leka av sig”. Det är inte bara för 

att man kan behöva en paus då och då, det är också att leken i sig kopplas till 

risktagande, energi och spänning, arbete som är lek (Leonard, Swap; 2005, s 

154). Udo-Ernst Haner menar att när man ska utforma utrymmen för 

inkubation är det viktigt att tillåta avledning, lekfullhet och att kunna korsa 

gränser. Detta då inkubation enligt Haner består till stor del av divergent 

tänkande.  

 

Leonard och Swap menar att konvergent tänkande kan, precis som divergent 

tänkande, uppkomma varsomhelst i en byggnad. Att två-tre personer 

samtalar i köket kan leda till att de både hittar nya lösningar och kommer 

fram till ett beslut. Därför kan även de faktorer i en byggnad som underlättar 

divergent tänkande underlätta konvergent tänkande. Om det inte finns 

tillräckligt med plats för att underlätta för möten mellan personer, är det 

också mindre mödosamt med konvergent tänkande. Ett exempel kan vara att 
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ha ett konferensrum som är anpassat till gruppens storlek för att kunna 

konferera, men att inte behöva sitta och titta på endast tapetserade väggar. 

Samma sak gäller för bibliotek, det är perfekt för att läsa men inte för att 

skriva på väggarna (Leonard, Swap; 2005, s. 155). 

 

2.4 Byggnadsplanering 

”Människan är alltings mått.” 

(Bodin et al, 2012, s. 105)  

 

Jag är medveten om att denna del inte berör kreativitet. Då det finns riktlinjer 

att abeta efter kring byggnation av en arbetsmiljö är det viktigt att även få 

med dessa.  

Det finns tre nivåer i Sverige för tillgänglighet. Det finns normal tillgänglighet, 

vilket avser inne i en bostad. Det finns höjd nivå, vilket är överallt annars, 

offentliga miljöer samt trapphus. Slutligen finns sänkt nivå, vilket innefattar 

sällsynta undantag, såsom övervåningar i ett radhus (Bodin et al, 2012, s. 

110). En vändradie för en rullstolsburen person är minst 1200 mm upp till 

1400 mm, där 1400 mm även är passage mellan en rullstolsburen person och 

en till person till fots. Vid passage i dörröppning rekommenderas; 

A) 900-1000mm kort rak passage 

B) 1300mm vid 90° sväng exempelvid från korridor in till rum 

C) 800-900mm kort passage mellan möbler, det mindre måttet vid flyttbara 

möbler 

D) 800mm mycket kort passage, exempelvis fritt mått i öppen dörr (Bodin et 

al, 2012, s. 111).  

 

Då jag valt att hämta informationen från Arkitektens Handbok är jag 

medveten om att måtten i sin tur är refererade till Bygg Ikapp Handikapp 

utgiven av Svensk Byggtjänst. Eftersom jag ansåg att måtten skulle vara 
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samma i boken Bygg Ikapp Handikapp valde jag att hämta dessa från 

Arkitektens handbok.  

I arbetsmiljölagen under paragraf 6 är det bestämt att arbetsplatser, 

arbetslokaler och personalutrymmen vid behov ska vara tillgängliga och även 

kunna användas av arbetstagare med en funktionsnedsättning (2013, av.se).  

 

2.4.1 Axialitet 

Nylander och Forshed uttrycker att när man utvecklar en planlösning bör 

man tänka på axialitet för att man ska kunna ta sig runt i rummet på olika 

sätt. Genom att kunna se in i andra rum, exempelvis att de ligger på en linje, 

får man en bättre översikt, vilket också förbättrar axialiteten i en miljö. Ju 

längre en axel är desto lättare är det att uppfatta den. De antal rum som binds 

samman är viktigt för uttrycket, ju fler rum axlarna sträcker sig igenom 

rummen desto tydligare blir dem.  

 

Bild 3 – 

Bild som 

visar en 

visualisering av axialitet med påhittad planlösning som exempel. Bild av Amanda Löwenberg 
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De menar vidare att axelns utgångspunkt och mål är också viktigt för 

upplevelsen av axialitet. Axlar som förbinder viktiga delar får högre 

betydelse. Om öppningarna till rummen är bredare ökar det axelns tydlighet 

(Nylander; Forshed, 2003, s. 72).  

 

2.4.2 Rumslig Organisation 

I boken Bostadens Omätbara Värden tar Nylander och Forshed upp hur man 

kan bygga upp bostäder på olika sätt. Ett sätt som jag valt att applicera på den 

arbetsplats jag arbetar med är den zonerade planen. Forshed och Nylander 

menar att den zonerade uppdelningen kan används för att skilja på offentliga 

och privata delar i en bostad. De rum man delar in som offentligt är 

vistelserummen kök och vardagsrum. Sovrummen blir då de privata rummen 

(2003, s. 106).  

 

2.5 Arbetsmiljö 

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter som arbetsgivare och andra 

skyddsansvariga har till uppgift att följa för att förhindra ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Det finns även regler om samverkan mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, exempelvis regler om skyddsombudens verksamhet. 

Arbetsmiljön omfattar faktorer och förhållanden i arbetet såsom; tekniska, 

fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll (2013, av.se). 

 

Johansson och Küller tar upp att omgivningen på arbetsplatsen omkring oss 

spelar stor roll, och om vi samtidigt inte har god belysning kommer vår blick 

att dras mot ljusare punkter, såsom fönster. Det är skillnad om ett rum har en 

trevlig interiör och om fönstren vetter mot en utsikt där det händer något. 

Detta gör att de olika sinnesintrycken går via en del av hjärnan som i sin tur 

säger till oss att vakna till, vilket i sin tur gynnar det kreativa tänkandet 

(Johansson & Küller, 2005, s 86).  
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Under paragraf 42 i arbetsmiljölagen är det beskrivet att arbetsplatser och 

andra utrymmen ska anordnas så att de får tillräckligt dagsljus. Om 

dagsljuset inte är tillräckligt ska istället artificiell belysning anordnas. Vid 

behov ska en lämplig reservbelysning finnas (2009, av.se, s. 9). Detta är en 

väldigt bred beskrivning av behovet av ljus på en arbetsplats, vilket också gör 

att det blir vida tolkningar. Min tolkning är att ljuset har en viktig roll vid 

byggnation, då man vill få in så mycket ljus som möjligt i en lokal.  

 

2.6 Naturligt Ljus 

Ingalill och Rodel Stingzing menar att det naturliga ljuset ä viktigt för hur 

man uppfattar färger och material i miljön. Genom att analysera dagsljuset 

och dess infallsvinkel kan man bestämma de artificiella ljuskällornas styrka 

och placering (Fridell Anter, 2006, s. 96). Maud Hårleman menar att soliga 

söderrum och skuggiga norrum inte upplevs som likadana, även om de är 

målade i samma kulör. Färgskillnaden som kommer av två olika väderstreck 

gör att man måste behandla dessa olika rum på olika sätt färgmässigt (Fridell 

Anter, 2006, s. 165). Ett rum som vetter som söder belyses med direkt solljus, 

medan ett rum i norr får sitt naturliga dagsljus från himmelsljus och 

reflektioner (Fridell Anter, 2006, s. 167). Hårleman menar att hon i norrum 

känner en svalka, som att träda ur solen. Hon menar vidare att det är vilsamt 

med skugga, eftersom man inte ser hur solen rör sig över himlavalvet på 

samma sätt som i ett söderrum, vilket också gör ljuset relativt konstant under 

dagen (Fridell Anter, 2006, s. 174).  

 

2.7 Källkritik 

De källor jag valt att använda mig i denna studie är litteratur från tidigare 

kursen i denna utbildning. Jag har även använt mig av vetenskapliga artiklar 

som är granskade innan de blivit publicerade.  Boken Bostadens omätbara 

värden är skriven i uppdrag av HSB, för att få en insikt i bostadens historia. 

Detta gör att informationen i boken är färgad av HSB:s tankesätt och image. 
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Dock är den ena författaren arkitekt och den andra professor på Chalmers, 

vilket jag bedömer som trovärdigt, då bokens syfte är att utbilda. Boken är 

även skriven om bostäder, men många delar kan appliceras på arbetsplatser, 

vilket jag också valt att göra.  

 

Boken When Sparks Fly är skriven av två författare från Harvard, där den 

också är publicerad. Dock är många påståenden utan källor, vilket gör att det 

inte går att spåra vissa delar. Jag har ändå valt att ta med boken i detta kapitel 

då den gav en bra översiktlig syn på kreativitet i rum, ett ämne som det 

överlag inte skrivits så mycket om (Jan Dul, et al, 2011, s. 720). Vissa delar 

har också kunnat användas som inspiration och vidare studier i detta ämne.  

 

Det finns även risk för att jag i min research missat källor som kunnat ge fler 

nyttiga infallsvinklar.  
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3 Metoder 

 

3.1 Syfte 

Syftet med mina metodval har varit att ge mig en nyanserad och översiktlig 

bild på företaget. Jag har också haft som avsikt att få information om 

personalens vardag och deras arbetsuppgifter. Mitt mål har också varit att 

lära känna platsen, något som jag gjort genom notationer. Jag har även haft 

som mål att kartlägga företaget för att se vilka behov de har.  

 

Jag har samarbetat med Malin Jakobsson med vissa metoder där vi kunde få 

olika information från samma metoder. Vi valde att inleda med en enkät till 

de som arbetar på arbetsplatsen följt av en fotodagbok där 6 personer ska 

fotografera sin arbetsdag. Där är det inte bildkvaliteten som är viktig, utan 

vad de ser och vad de känner kring sin arbetsplats. Detta avslutades sedan 

med en intervju där vi frågade vad de menade med sina bilder och vad de 

hade för funderingar.  

 

3.2 Notationer 

3.2.1 Syfte 

De observationer jag gjort har handlat om att observera rummet med hjälp 

av notationer. Syftet med detta har varit för att få en översikt och känsla för 

utrymmet, och att lära känna det. Det har också gett mig insikter kring flöden 

och ljuset i rummet. Notationer som metod faller under observationer.  

Arne Branzell har utvecklat ett system för att kunna göra en grafisk 

rumsanalys. Där kan man enkelt beskriva hur man upplever rummet och vad 

som kanske är ett problem. Med denna bubbla (Se bild 4) kan man sedan 

kommunicera hur man uppfattar rummet, något som kan vara högst 

individuellt, och som med detta verktyg kan gå att jämföra. Detta kan i sin tur 

bli ett verktyg för diskussioner.  
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Bild 4 - en av de 6 notationer gjorda på Maint Partners nya lokaler (Beskärd) Bild av Amanda 

Löwenberg.  

 

3.2.2 Urval 

Eftersom jag kunde arbeta med hela ytan på 800 m2 valde jag vilka platser jag 

skulle sitta på genom att fundera på var ingången eventuellt kunde vara 

belägen samt den centrala delen av ytan där det fanns en öppen yta att arbeta 

med.  
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3.2.3 Tillvägagångssätt 

I april befann jag mig på plats för att undersöka hur lokalen är idag och hur 

jag vill att det ska upplevas när rummet är klart. Jag hade med mig planen 

som jag sedan ritade på. Jag hade med mig Arne Branzells verktyg.    

 

Språket jag använt mig av är utvecklat av Arne Branzell som tagit inspiration 

från Kevin Lynch, som i sin tur skapat ett språk för att analysera och 

kommunicera utomhusmiljöer. Lynch skapade ett språk där dessa delar 

ingick:  

 Distrikt/område – ett område som kan definieras på olika sätt, både 

med dessa symboler, men också kulturellt.  

 Landmärken – Delar i miljön som man kan orientera sig efter, 

exempelvis höga byggnader eller kanske mötesplatser. Olika städer 

har olika landmärken.  

 Knutpunkt – Där flera stråk möts. Här kan också landmärken uppstå.  

 Delare/barriär – Delar i miljön som delar av på olika sätt. Hinder.  

 Stråk – Efter var bilar, cyklar, människor rör sig.  

 

Dessa fem kan användas för att analysera en stad samt utomhusmiljöer 

(Lynch, 1960, s. 42). Branzell tog in dessa symboler för att kunna 

kommunicera rummet och dess olika delar. Man kan också dela in det i om 

man upplever det starkt eller svagt (Branzell, 1976, s. 19).  

 

3.2.4 Resultat & Analys 

Det jag fick fram från mina notationer är hur arbetsplatsen upplevs idag och 

hur jag vill att den ska upplevas. I dagens läge upplever jag att lokalen är 

avlång och med en stark riktning längs korridoren. Eftersom lokalen upplevs 

som avlång är det också svårt att hitta en specifik samlingsplats, exempelvis 

matplats. Jag vill även att man ska känna en avgränsning i utrymmet, där man 

vet att kontoret inte sträcker sig längre än vad det gör.  
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Jag gjorde flera olika notationer, bild 4 visar en av de notationer jag gjorde 

där jag föreställde mig hur jag ville att rumsindelningen skulle uppfattas, för 

att sedan ha något att jobba kring. Om man gör på detta sätt har man också 

ett sätt att veta hur man kan arbeta med rummet för att uppnå sin önskade 

bild. Alla notationer gjordes på plats. Det blev också möjligt att kommunicera 

med notationerna jag gjort på företaget, vilket också ledde till ökad 

förståelse. 

 

 

Bild 4 – en av de 6 notationer gjorda på Maint Partners nya lokaler, gjord 15/4-13 10.30-

11.45. Denna bild visar ett önskat resultat av planlösningen. (Beskärd) Bild av Amanda 

Löwenberg.  
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3.3 Fotodagbok – kvalitativ intervju med stöd av bilder 

3.3.1 Syfte 

Mitt mål var att fotodagböckerna skulle ge en insikt i hur personalen på 

Maint arbetar under en arbetsdag. Vid samtal sker en interaktion där 

frågandet och svarandet växlar. Genom detta frågande som ibland består av 

gester, bilder, berättelser, liknelser, hänvisningar, erfarenheter, känslor 

skapas en förståelse mellan personer (Aspers, 2007, s. 134).  

Dessa fotodagböcker utgör basen för intervjun och stödjer frågor och fakta på 

olika sätt. För den intervjuade blir det ett stöd för detaljer att komma ihåg i 

efterhand, samt att komma ihåg tidigare situationer och känslor. Dessutom 

kan man se situationen från olika perspektiv med bilderna framför sig, detta 

ger tillfälle för reflektion samt nya sätt att interagera och förstå tidigare 

händelser. Fotodagböcker ger mening till situationen (Schultze; Avital, 2011, 

3.5). 

 

3.3.2 Urval 

Urvalet gick till så att fotodagboken skickades ut till sex personer som ska 

sitta i de nya lokalerna. Dessa sex personer hade dessutom olika befattning i 

företaget, samt olika mycket tid de skulle sitta på kontoret.  

 

3.3.3 Tillvägagångssätt 

Denna metod var ett samarbete mellan mig och Malin Jacobsson, där vi 

skickade ut ett mail till se personer på företaget med uppgiften att själv 

fotografera sin arbetsdag. Tyvärr missförstod några i gruppen och 

fotograferade istället sin arbetsplats. Detta gick att avhjälpa genom att vi vid 

avtankningen ställde frågor kring arbetsdagen och vad de gjorde vid sin 

arbetsplats. Avtankningen gick ut på att man tog fram bilderna och förde ett 

samtal kring vad man såg på bilderna och hur personen i fråga tänker om sin 

arbetsdag och arbetsplats. Av de tillfrågade 6 som gjorde uppgiften, kunde 



 
 

31 

två av dessa inte få någon avtankning och därmed inte kunde räknas in i 

resultatet.  

 

3.3.4 Resultat & Analys 

Resultatet av avtankningen gav en klarare bild av vad de olika personerna på 

företaget ansåg sig ha för behov och åsikter om hur deras arbetsmiljö skulle 

se ut. Fyra är redovisade här.  
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Bild 5 – Bild tagen av Jennie Ringman.  

 

3.3.4.1Jennie, Ekonomiansvarig 

En av de bilder som togs av Jennie visar en tillfällig arbetsplats i det 

nuvarande konferensrummet, där hon också äter sin lunch. Skälet till detta 

val av arbetsplats är för att inte behöva bli störd av andra när hon ska läsa 

och räkna. Då hon även arbetar med löner på företaget är det viktigt att hon 

kan låsa in sina dokument, vilket ger behovet av förvaring. Ett annat behov 

Jennie uttrycker är att kunna äta lunch på arbetsplatsen.  
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Bild 6 – Bild tagen av Carina Persson.  

 

3.3.4.2 Carina, Marknadsföringsansvarig 

En av de sex bilder Carina tog under sin fotodokumentation visar att det är 

mycket papper och andra saker som ska få plats. Det framkommer under 

avtankningen att det man inte fikar under sin arbetsdag, utan man tar med 

sig sin eventuella kopp kaffe eller vatten till platsen, såsom bilden visar. Hon 

uttrycker behovet av mer ljus, då hon lätt blir trött om hon ska jobba i 

mörker. Carina uttrycker även behov av en plats som inte är lyhörd.  
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Bild 7 – Bild tagen av Peter Revay.  

 

3.3.4.3 Peter, VD 

En av de fyra bilder som togs av Petervisar att det är trångt, med laptop, 

stationär skärm samt iPad. Något som avtankningen gav insikt i var att 

eftersom Peter inte sitter på plats på huvudkontoret så mycket flyttas alla 

dessa saker runt, samt att han någon gång då och då sitter på andra 

arbetsplatser som är lediga, som denna bild visar. Då Peter reser mycket är 

det viktigt att han kan ta med sig alla sina saker till olika platser. Något som 

också framkommer i avtankningen är att Peter har behov av att ringa samtal 

som kan vara viktigt att hålla konfidentiella, något som det inte finns 

möjlighet till nu i detta rum.  Peter uttrycker även ett behov av ha 

personalfester och ta in kunder på olika evenemang.  
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Bild 8 – Bild tagen av Kenny Ståhl.  

 

3.3.4.4 Kenny, IT-tekniker 

Detta är en av de bilder tagna av Kenny. Som bilden visar är det trångt om 

plats, få förvaringsmöjligheter, samt för litet skrivbord. Något som också kom 

upp under avtankningen är att han gärna vill ha möjligheten att stå och jobba, 

något som detta skrivbord inte ger möjlighet till. Lunchen är viktig för 

honom, eftersom han inte vill gå miste om att socialisera på lunchen. Han äter 

aldrig lunch vid sin plats, utan har ett stort behov av att gå iväg och sätta sig 

på en annan plats och ha sällskap med andra människor.  
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3.4 Enkät 

3.4.1 Syfte 

I samarbete med Malin Jakobsson skickades en enkät ut till Maint som så 

många som möjligt fick chansen att svara på. Detta skulle ge oss 

grundinformation kring företaget och hur de upplever sin arbetsmiljö idag. Vi 

ville också få reda på siffror, såsom hur många som hade med sig kunder till 

företaget, hur många de var då, hur lång deras arbetsdag kunde vara för att ta 

några exempel.  

 

3.4.2 Urval 

De som enkäten skickades till var alla berörda, vilket var fjorton personer 

som ska sitta i de nya lokalerna, samt personer med olika befattningar och 

olika behov.  

 

3.4.3 Tillvägagångssätt 

Enkäten är konfidentiell, vilket betyder att personliga data som kan 

identifiera undersökningspersonen inte kommer att redovisas i texten.  

Rätten till att vara konfidentiell har att göra med om undersökningspersonen 

ha behov att ha sin identitet skyddad på grund av etiska eller vetenskapliga 

dilemman, exempelvis kan det handla om vilken information som ska vara 

tillgänglig och för vem (Kvale, 1997, s. 109).  

 

När man skriver enkäter finns det olika sätt att gå tillväga. Att ha frågor med 

fasta svar behöver den tillfrågade bara sätta kryss. Färdiga alternativ styr 

svararen, vilket kan vara svårt att läsa ut i en enkätundersökning (Kylén, 

1994, s. 18). Man kan även använda skalor för bedömning, exempelvis bra – 

dålig, instämmer – instämmer ej, ofta – sällan (Kylén, 1994, s. 27). Detta kan 

även bli en termometerskala med skalmarkeringar, med exempelvis 1-5 

(Kylén, 1994, s. 29). Hur enkäten ser ut har också stor betydelse, vilket 

påverkar lusten att svara hos svararna. Det är viktigt att man förstår vad man 
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ska svara på, och typsnittet ska vara lättläst. Enkäter kräver mycket tid att 

göra men är lättare att bearbeta (Kylén, 1994, s. 36).  

 

Eftersom det är fjorton personer som var tillfrågade och elva som svarade så 

anser jag att det är en tillräckligt stor andel för att ge ett tillräckligt 

rättvisande svar.  

 

3.4.3 Reflektion & Analys 

Vad man kan läsa ut från statistiken är det många som ansåg att 

gemensamma delarna i arbetsmiljön behövde vara bättre. Om 

köket/fikarummet skulle vara trevligt utformat skulle förhoppningsvis 

personalen ha fler fikaraster och äta lunch på plats oftare. Forskning visar att 

lunch tillsammans stärker gruppens samhörighet samt ger mening till arbetet 

(Lindén, Nyberg, 2008, s. 42).  

 

I enkäten framkom också några synpunkter på frågan vad man kan förbättra i 

mötesrummet i nuvarande lokalen. Jag citerar ett urval:  

 

”Vi behöver fler ljusinsläpp (ofta sitter vi hela dagar i mötesrummen och 

arbetar med ett ambud t.ex.) och bättre ventilation” 

 

”Allt” 

 

”För få rum + överhöring”  

 

Tio av de elva tillfrågade ansåg att de på något sätt behövde gemensamma 

arbetsytor, varav fyra av dessa inte var nöjda med sin arbetsyta i dagsläget. 

(Se bilaga 6.2.1) Alla de tillfrågade ansåg att de hade ett kreativt arbete och 

alla ansåg att de uppmuntrades till förbättring. Enkäten visade också att alla 

dessutom hade både direkt och indirekt kontakt med kunder. (Se bilaga 
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6.2.2) Detta ger en insikt i arbetsmiljön på Maint Partner, där man vill ha mer 

gemensamma utrymmen och förbättringar på olika sätt. Av elva personer var 

åtta personer inte nöjda med det nuvarande mötesrummet (Se bilaga 6.2.7).  

 

Alla tillfrågade anser att deras arbete är meningsfullt och att de har ett 

kreativt arbete. Alla tillfrågade arbetar i grupp på något sätt i sitt arbete. 

Fönster och ljus tas upp på olika ställen i enkäten vid frisvarsfrågorna, 

eftersom lokalerna man har idag inte har fönster på alla ställen. Alla kommer 

även att ha kunder på plats på något sätt. I dagsläget arbetar personalen 

kreativt genom att de använder sig av konferensrummet där de försöker hitta 

nya lösningar till kunder. Detta sker genom att de samlas i grupp och 

idégenererar tillsammans för att komma på nya innovativa lösningar.  

 

3.5 Metoddiskussion  

Notationer är en metod som kan ge olika utslag beroende på vem som utför 

den. Detta då man utgår ifrån hur man personligen känner om rummet. För 

att kunna använda resultatet från notationerna i detta arbete har jag varit 

noga med att skriva ner datum, tid samt andra förhållanden. Eftersom jag är 

skolad inom informationsdesign och rumslig gestaltning är metoden väl 

lämpad för mig, eftersom jag är lärd i att läsa av rummet och fundera kring de 

olika delarna på olika sätt. Det faller sig naturligt för mig att göra notationer 

och observationer av en plats då jag anser att det är en metod väl lämpad 

som diskussionsunderlag.  

 

Enkäten som metod är till för att få in kvantitativt material för analys. En 

nackdel med enkäter är att man måste arbeta med hur den utformas, samt att 

det krävs mycket tid för att skapa frågor som ger de svar man är ute efter. Det 

är även en svårighet att hinna göra en utprovning för att veta om man ställt 

frågorna på rätt sätt.  
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De felmarginaler som kan ha uppkommit i de olika tillvägagångssätten är att 

avtankningarna har gjorts både av mig själv, samt mig och Malin Jacobsson 

tillsammans, där det blir olika resultat beroende på om det är en eller två 

som håller i avtankningen. Jag är också medveten om att även om en 

informant säger att de exempelvis skulle använda ett utrymme om det fanns 

tillgängligt så är det inte säkert att de faktiskt skulle göra det.  

 

Andra metoder jag skulle kunnat arbeta är exempelvis omvärldsanalys, för 

att se hur andra arbetsplatser gjort. Skälet till att jag inte valde att använda 

den metoden är att jag ville försöka skapa något nytt och inte färgas för 

mycket av redan färdiga lösningar.  

 

3.6 Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag behövt göra har handlat om att ge personalen en 

arbetsplats som alla kan ta del av, att alla har tillgång till de gemensamma 

utrymmena, såsom att det finns ett duschrum för kvinnor och inte bara män, 

att alla kan ta sig till toaletterna, köket och konferensrummen.  

 

En annan etisk aspekt har varit att följa de riktlinjer kring nybygge för att 

man ska kunna ta sig fram om man är rullstolsburen. Detta för att förbereda 

då företaget kan komma att anställa någon som är rullstolsburen. Det kan 

vara att man har en väl tilltagen vändradie i korridorer, mindre trösklar samt 

andra framkomligheter som går att överse.    

 

3.7 Diskussion - Resultat 

Efter denna research anser jag mitt problem som bekräftat eftersom 

personalen och ledningsgruppen har uttryckt ett behov av bättre anpassade 

lokaler till deras arbetssätt som brukar vara kreativt enligt de tillfrågade i 

enkäten. De har även behov av fler mötesrum och platser för grupparbeten, 

både externt och internt.  
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Då personalen i nuläget inte äter så mycket lunch på plats finns det behov av 

bättre möjligheter att värma mat och äta den på plats, något som enligt 

forskning är viktigt men också för att man uttryckt behov av detta.  

Lösningen på detta kommer att vara:  

 En planlösning där man kan se andra personer för att underlätta 

möten 

 Lunch och fika tillsammans – inredning som understödjer detta 

 Ljusinsläpp från flera håll. 

 Platser för möten, både spontana och planerade.  

 Platser för grupparbeten.   

 Platser för att ta emot kunder.  

 

Fortsättningsvis har jag har fått in all denna information och kommit fram till 

några viktiga punkter som kommer att hjälpa mig i gestaltningsförslaget. 

Dessa är:  

 Hur man definierar och kreativitet och hur den går att använda i en 

organisation. Detta går sedan att applicera på en rumsindelning, 

exempelvis att det är viktigt med flexibilitet för att stödja 

kreativiteten, vilket ger något att gå på vid utformningen av 

rumsindelningen.  

 Hur företaget arbetar och vad de anser vara viktigt. Detta är bra för 

mig att veta, för att kunna göra en bra rumsindelning. Jag har inte tagit 

med direkta önskningar i detta, såsom att personalen vill ha ett bättre 

kök, utan istället tagit med att de flesta jobbar i grupp och att de anser 

att det är trevligt att få in naturligt ljus på sin arbetsplats exempelvis.  

 Litteraturstudierna har gett mig en genomgående förståelse i hur rum 

ska byggas upp, hur ljus är viktigt för hur en miljö uppfattas samt hur 

man kan arbeta med gestaltlagarna, för att nämna några.  

 Hur man kan ta in det kreativa tänkandet i en rumslig gestaltning.  
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4 Gestaltningsförslag 

I detta avsnitt går jag igenom mitt gestaltningsförslag och hur min empiri har 

lett mig till min lösning.  

 

4.1 Förutsättningar 

De förutsättningar vi fått från Maint Partner har varit fritt hållna. Eftersom de 

var lovade 200m2 började vi med det, men det fanns också möjlighet att 

utöka detta om vi kände att det fanns behov av det. Mina eget uppställda 

förutsättningar har varit att inte flytta på väggar, toaletter och pentry i 

onödan, eftersom det är onödigt både ur en ekonomisk aspekt samt en 

miljöaspekt. Jag har också valt att visualisera detta i Sketch-Up med stöd av 

Artlantis, eftersom min utbildning gett mig kunskaper i dessa program, samt 

att det visar bäst hur jag tänkt mig rummen, dagsljuset samt möbleringen.  

 

4.2 Designprocessen 

Efter litteraturstudierna började jag skissa på en lösning på en planlösning 

till företaget. I mitt skissande försökte jag komma ihåg vad jag läst och lärt 

mig, samtidigt som jag ville ha en frihet i mitt uttryck. Jag har i min process 

också tagit in mycket funderingar kring glas och genomsiktlighet, att man ska 

kunna se igenom lokalerna på olika sätt. Jag har också funderat mycket kring 

flexibilitet och hur man kan jobba med det i en planlösning. Mina tidiga 

tankar om planen och rumsindelningen är att jag velat skapa en arbetsplats 

som ger ett öppet intryck som känns välkomnande. Det ska även ge 

personalen möjlighet för spontana möten, där fikapauser kan bli en del av 

vardagen och arbetsdagen, då personalen idag inte tar fikapauser alls.  

 

Jag började rita upp hela ytan i programmet Sketch-Up för att kunna testa 

mig fram och se vilken del av lokalen jag ville använda mig av som 

avgränsning. De båda ytorna hade sina fördelar, men valet föll till slut på 
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norrsidan (se bild 9) då det gav en trevlig utsikt. Som tidigare nämnt gör en 

utsikt där det händer något att vi vaknar till. (Johansson & Küller, 2005) Den 

norra sidan gränsar till Årstafältet, där många rör sig med sina hundar, 

promenerar och cyklar. Detta fält syns bäst från hörnrummet som är lämpat 

för kreativa möten. Från resten av lokalen ser man in i en skogsdunge. En 

annan viktig faktor med valet av yta är att Maint Partner redan har lokaler 

några våningar under om ligger på norra sidan. Om det finns behov av att dra 

upp den spiraltrappa som förbinder första och andra våningen med tredje 

våningen så finns det nu möjlighet till det.  

 

4.3 Förslag 

Utöver rumsindelningen har jag också valt att göra ett enklare 

möbleringsförslag för att visa på funktionen och syftet i rummet, samt visa på 

skala.  

 

Bild 9 – Planritning 

över lokalen. 

Markering indikerar ett 

av två förslag på ytan 

Sagax och Maint 

Partner pratat om som 

indelning. Hela planen 

är 800m2. Bild från 

Sagax, 

fastighetsägaren.  
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Bild 10 – mitt förslag på en rumsindelning för Maint Partner. Planritning gjord av Amanda 

Löwenberg 

 

4.3.1 Rumsindelning 

Denna rumsindelning är ca 270m2, vilket är ca 20 m2 än bild 9. Den är också 

till skillnad från bild 9 mer avlång. Detta för att kunna få med rummet längst 

bort i lokalen med ljusinsläpp från två håll. Genom att lägga alla 

kontorsplatser nära fönster får alla så mycket dagsljus som möjligt under 

dagen. Detta då naturligt ljus och utsikt kan öka kreativiteten (Johansson & 

Küller, 2005, s 86). De två små kontoren är ca 8m2, vilket är det längsta 

rekommenderade kvadratmeterantalet på ett kontor för en person (2013, 

av.se). Denna storlek ger plats åt ett skrivbord med måtten 700*1500 mm 

samt en fåtölj och en förvaringsmöbel. Då ekonomiansvarig och HR-chefen 

kommer att ha sina egna kontor kommer de troligen inte att ha behov av att 

använda de mindre mötesrummen, vilket ger mer plats för de som sitter i det 

öppna landkapet. Två av de tolv arbetsplatserna i kontorslandskapet är 

reserverade åt konsulter som kanske inte är på plats lika ofta som de 

fastanställda, dessa två platser ger också möjlighet till att byta arbetsplats om 

man vill. Detta ger en flexibilitet som kan underlätta det kreativa arbetet 

(Leonard, Swap; 2005, s 154). Att möblerna dessutom går att flytta på ger 

också en flexibilitet. Skärmarna mellan de tre skrivbordsgrupperna är även 
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dessa flyttbara. Förvaring bredvid skrivborden ger mycket förvaring på liten 

yta.  

 

Måttet i korridoren är 1600 mm bred, vilket ger en väl tilltagen vändradie för 

rullstolsburna. Det är även tänkt att två rullstolsburna ska kunna mötas och 

passera varandra i korridoren. Den minsta vändradien man arbetar med är 

satt till minst 1200 mm, där 1300 mm är vid 90° sväng exempelvis från 

korridor in till rum (Bodin et al, 2012, s. 111).  

 

 

Bild 11 – kodad plan med alla de olika utrymmena. Planritning gjord av Amanda Löwenberg.  

 

Bild 11 visar en kodad plan över funktionerna i rummen. 

1: De kreativa ytorna. Här kan man samlas och idégenera i grupp samt ha 

kundmöten.  

2: De små mötesrummen som tillåter korta möten och telefonsamtal för att 

inte störa andra.  

3: Dessa ytor är umgängesytor, där man kan samlas på olika sätt.  

4. Två kontor för ekonomiansvarig samt HR-ansvarig, då de behöver enskilda 

kontor.  

5. Vilorum som redan finns på plats. Med en säng och nya ytskikt kan detta 

rum ge möjligheten att vila eller ta igen sig om man skulle ha behov av det.  
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6. Pentry med mikrovågsugn och kaffemaskin.  

7. Toaletter.  

8. Kontorsplatserna i öppna ytan.  

9. Extrarum som kan användas till förvaring, skrivare eller elcentral.  

 

Nummer 2 och 3 är ytor som kan användas vid inkubation, när man i den 

kreativa processen behöver samla sig och sina idéer, något som inte behöver 

vara helt i tystnad, utan kanske även i sällskap av andra (Leonard, Swap; 

1999, s 154). Alla toaletter (7) som finns på plats idag kommer att behållas, 

då dessa är nyligen omgjorda, samt att kostnaden för att flytta på rör och 

ledningar enligt mig inte är berättigat.   

 

 

Bild 12 – axialitet i lokalen visualiserad av Amanda Löwenberg.  

 

Genom att arbeta med axialitet i planen har jag skapat en rumsindelning som 

kan uppfattas som öppen och lättillgänglig på olika plan. Eftersom många 

väggar har stora fönster gör det att man får en genomsikt över planen. Med 

möjligheten att dra för draperier skapar man flexibilitet. När man öppnar upp 

planen på detta sätt ger det möjlighet för möten och samtal vilket i sin tur 

underlättar det konvergenta och divergenta tänkandet (Leonard, Swap; 2005, 

s. 155).  
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4.3.2 Funktioner och form 

Entrén börjar med en öppen yta där man kan se in i kontoret. På vänster sida 

finns det plats för en växtvägg, som i detta förslag, samt möjlighet att hänga 

av sig kläderna. Tanken är man ska känna sig välkommen och att intrycket 

ska vara öppet och gemytligt. På höger sida finns en liten toalett för besökare 

samt mer plats att hänga av sig ytterkläderna (Se bild 13).  

 

 

Bild 13 – vy från ingång. Växtväggen syns till höger i bild och täcker en av väggarna. Bild 

visualiserad av Amanda Löwenberg.  

 

En liten bit till in i rummet finns ett pentry till höger (Se bild 15) med öppna 

hyllor så att gäster kan ta för sig själva. Det finns kaffemaskin och 

mikrovågsugnar för att kunna ta med sig mat till jobbet och äta där, allt för 

att kunna mötas med andra människor och äta tillsammans, något som ger 

samhörighet med gruppen (Lindén, Nyberg, 2008, s. 42). Köket har ett annat 

golv för att man ska uppfatta det som ett rum som är en del av ett större rum, 

även om det är helt öppet utåt rummet. Mitt emot köket, till vänster från 

ingången (se Bild 13) finns en matplats med två långbord. Dessa kan ställas 

ihop för att skapa ett ännu längre bord till personalfester och liknande. De 

kan också ställas fram som buffébord så kan man ha en fest eller större 
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kundmöte med mingel. Denna yta är också placerad vid fönster för att man 

ska få en så trivsam miljö som möjligt.  

 

 

 

Bild 14 – Vy över kontorslandskapet på högra sidan och mötesrummen på vänster sida. Bild 

visualiserad av Amanda Löwenberg.  

 

 

 

 

Bild 15 – Vy mot pentryt med öppna hyllor som underlättar för kunder att ta för sig. Bild 

visualiserad av Amanda Löwenberg  
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Bild 16 – översiktsbild över rummet. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg 

 

 

Bild 17 – mötesrummet för kunder. Vy mot ingången i rummet. Bild visualiserad av Amanda 

Löwenberg.  

 

Mot fönstersidan finns även ett mötesrum för externa kunder som har väggar 

på båda sidorna med två stora runda fönster. Den runda formen bryter av 

mot allt det kantiga, samt ger en utsikt mot kontorslandskapet, samt en 

indikation på om det är upptaget eller ej. Glasväggarna ger även det större 
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rummet ett djup, då man kan få en överblick och mer ljusinsläpp. Genom att 

arbeta med genomsiktlighet ger detta också en öppenhet, något som tidigare 

nämnts underlättar det konvergenta och divergenta tänkandet (Leonard, 

Swap; 2005, s. 155).  

Runt hela rummet går en skena i taket med draperier för att kunna stänga för 

om man inte vill bli störd, då en av väggarna är helt i glas kan man bli störd 

av förbipasserande.  

 

 

Bild 18 – Soffhörn, målas i mörkare färg för att skap en rumslighet i den öppna ytan. Bild 

visualiserad av Amanda Löwenberg  

 

Mitt emot detta mötesrum finns plats med soffor, där man antingen kan be 

kunder att vänta på personen de ska träffa, eller använda som en yta för 

avslappning, fika eller vila. De två väggarna målas i en mörk kulör för att 

skapa en tydlig rumslighet, trots att det är en öppen plats i det större 

rummet. Genom att ta in en rund form här, som jag gjort med lampan och 

soffbordet, tar man upp samma form som tas upp i de runda fönstren till 

mötesrummet (se bild 17 & 20). Som tidigare nämnt är detta en av 

designprinciperna, som jag valt att arbeta med i denna del av miljön (Ching, 

2005, s. 120). Denna yta underlättar kreativitet då den ger en plats för samtal 
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och ungänge, något som enligt Leonard och Swap ger en kreativ miljö 

(Leonard, Swap; 1999, s 154).  

 

 

 

Bild 19 – De små rummen ämnade för telefonsamtal eller mindre spontana möten. Bild 

visualiserad av Amanda Löwenberg 

 

På samma vägg finns sedan tre små mötesrum för högst två personer där 

man antingen kan ha snabba möten eller telefonsamtal. (se bild 19) Detta 

eftersom många sitter i det öppna kontorslandskapet, där det kan vara 

störande om någon pratar i telefon. Man kan även sitta och läsa i dessa små 

mötesrum. Mötesrummen är inredda med två enkla fåtöljer, samt 

läsbelysning. Ingången till mötesrummet är helt i glas för få en visuell 

bekräftelse om de är lediga. De är byggda för att inte vara lyhörda. Om man 

inte vill bli störd kan man dra för draperier som är fästa i en skena i taket. 

Genom att kunna förflytta sig från en livlig miljö till en tyst miljö ger detta en 

känsla av kontroll, något som också ger kreativa miljöer (Leonard, Swap; 

2005, s. 151).  
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Bild 20 – Vy över de olika mötesrummen vilorum samt WC. Bild visualiserad av Amanda 

Löwenberg.  

 

I anslutning till dessa mötesrum finns ett vilorum som redan nu finns på 

plats. Till detta finns också en liten toalett. På bilderna är vilorummet 

markerat med VILA på dörren. Bredvid vilorummet finns en toalett med 

duschrum som också nu finns på platsen. Då den är handikappanpassad får 

den vara kvar. Eftersom dessa delar är befintliga och ganska nyrenoverade 

finns det ingen anledning att ta bort och göra om dessa, både ur ett 

ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.  

 

På motsatt sida av dessa vilorum och toaletter finns det öppna ytan med alla 

arbetsplatser, som delas av med hjälp av golvskärmar. Dagsljuset kommer 

från fönstren som har utsikt mot ett mindre skogsparti. Skrivborden kan vara 

höj och sänkbara för flexibilitet i sin arbetsposition. Detta har även angetts 

som ett behov av personalen på företaget.  

 

På samma sida ligger också två mindre kontor till ekonomiansvarig och HR-

chefen, eftersom dessa jobbar med konfidentiella arbetsuppgifter. De får 

också dagsljus från fönstren för att skapa en trevlig arbetsmiljö.  
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Bild 21– vy från kontorslandskapet med mötesrummet i fokus, runda fönstren ger emfas i 

rummet samt ett avbrott i formerna. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg.  

 

 

Bild 22 – Översiktsbild över det kreativa mötesrummet. Bild visualiserad av Amanda 

Löwenberg.  

 

Längst in lokalen ligger det kreativa mötesrummet. Detta rum ligger i hörnet 

av byggnaden och får in ljus från två håll (se bild 24). Rummet har även utsikt 

mot Årstafältet, något som också kan gynna kreativiteten. Rummet har ett 

stort bord som är uppbyggt av mindre bord, detta för att kunna göra om 

möbleringen efter behov. Det finns whiteboardtavlor på alla väggar, utom de 
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med fönster (se bild 23) samt draperier att dra för om detta rum behöver 

användas till kundmöten. Vid dörren finns ett långsmalt fönster, för att man 

ska kunna få en visuell indikation om rummet är ledigt eller ej.  

 

 

Bild 23 – Det kreativa mötesrummet. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg.  

 

 

Bild 24 – Det kreativa mötesrummet med fönster från två håll. Bild visualiserad av Amanda 

Löwenberg.  
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Bild 25 – Vy mot korridoren från andra sidan, arbetsplatser samt belysning. Den mönstrade 

ytan till höger i bild är en vägghängd skärm som absorberar ljud. Bild visualiserad av 

Amanda Löwenberg 

 

 

Bild 26 – Vy mot korridoren mot det kreativa rummet längst ner. På väggen till höger hänger 

en whiteboard för personalen. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg 
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Bild 27 – Bild från soffhörnet mot matplatsen. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg 

 

4.3.3 De tre Tidsrummen 

Som tidigare nämnt har jag också arbetar med de tre tidsrummen myntade 

av Arne Branzell i detta förslag.  Förväntans rum kan se ut på olika sätt 

beroende på om man varit på platsen eller ej. Då områden ligger i ett 

industriområde kanske en utomstående förväntar sig att se något som liknar 

en produktionsmiljö. Att då mötas av denna miljö skulle bli en kontrast till 

det. Nurummet har jag haft som intention att det ska upplevas som öppet.  

Minnesrummet kommer sedan förstärka denna känsla (Branzell, 1995, s. 13). 

Genom att dela in rummen i ett öppet plan med många olika delar är min 

förhoppning att minnets rum kommer att vara av en öppen planlösning som 

upplevs större än vad den är, då takhöjden är som i en vanlig lägenhet, 2,5 

meter, vilket skulle bidra till att man inte känner sig trängd. Dessutom 

kommer känslan av öppenhet att bli större då en korridor ska leda fram till 

ingången till företaget. (se röd markering på bild 25) Genom att använda 

mycket glas och genomskinlighet i planen kommer förhoppningsvis känslan 

av att utrymmet var öppenhet förstärkas.  
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4.4 Slutdiskussion 

I en kreativ miljö är det många omständigheter som spelar in för att skapa en 

optimal miljö. Det är både sociala samt organisatoriska faktorer, något denna 

rapport inte innefattat. I detta kapitel analyseras förslaget.  

 

En viktig avgränsning är företagets plan med en redan definierad yta, 

inringad i blått (se bild 23). Denna har i sin tur gett mig en tanke om hur det 

ska se ut, redan innan jag börjat arbeta med platsen.  

Bild 28 – Planritning 

över lokalen. 

Markering indikerar ett 

av två förslag på ytan 

Sagax och Maint 

Partner pratat om att 

arbeta med. Bild från 

Sagax, 

fastighetsägaren. (Även 

bild 7)  

 

Jag valde tidigt att 

försöka komma från deras avgränsning och jobba med vad jag själv tyckte var 

relevant. Min process har inkluderat hela ytan samt att utveckla den del som 

företaget gav mig. Därför anser jag att jag utvecklat ett nytt optimalt förslag, 

som varit så självständigt från företaget som möjligt samt enligt min 

efterforskning som det kunnat vara med mina förutsättningar. Min plan och 

min idé skiljer sig från deras önskemål, vilket tyder på att jag arbetat med 

förslaget på mitt sätt. Min intention har också varit att frångå många av de 

direkta önskemål företaget haft, då jag velat ta fram deras behov och hur man 

kan lösa detta med funktioner i rummet. Ett exempel är att många önskade 

sig ett eget kontor, något som jag valde att frångå för att skapa olika sorters 

miljöer, en där man sitter och arbetar, en där man samtalar och ytterligare en 

där man kan vara ifred.  
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När man ska göra en rumsindelning av ett kontor med inriktning kreativitet 

är det centralt att se till att det finns platser för spontana möten. Det är även 

viktigt att se till alla delar i processen, att man har plats för divergent 

tänkande, konvergent tänkande samt inkubation. Dessa platser kan se ut på 

olika sätt beroende på storleken på kontoret. En annan del kan vara att ta in 

naturliga material, såsom växter och exempelvis trä. Det är även 

betydelsefullt med ytor vigda till umgänge, där man kan umgås, äta lunch 

eller fika. Om man väljer den öppna planslösningen framför egna kontor är 

mindre samtalsrum ett bra tillskott, där man antingen kan få egentid eller ha 

korta möten. Om man väljer att ha egna rum är det viktigt att man kan se 

andra personer från där man sitter, då det underlättar möten 

kommunikation. Utsikt är också viktigt. (Se bild 28) Dock är det också viktigt 

att se till platsen och kontexten, alla dessa delar är inte tillämpbara på alla 

rum.  

 

 

Bild 29 – Visualisering över en zonerad plan. Bild visualiserad av Amanda Löwenberg 

 

Denna rumsindelning kan sedan skapa kreativa processer, då de parametrar 

som behövs för en kreativ miljö finns i denna rumsindelning. Om miljön 

används flexibelt och genomgående kan arbetssättet och processen bli mer 

kreativ, då ytan är anpassad för att understödja detta. För att kunna etablera 
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mina teorier ytterligare skulle en utprovning i den verkliga miljön kunna 

ligga till grund.  

 

Genom att lägga upp rumsindelningen på det sätt jag gjort i mitt 

gestaltningsförslag har jag också skapat en plan som är anpassad för 

målgruppen jag valt att arbeta med. Ett exempel är att planen är anpassad till 

att människor som är rullstolsburna ska kunna ta sig fram på arbetsplatsen 

utan problem. Rumsindelningen understödjer också tanken om att alla inte 

ska ha tillgång till platsen, då planen är upplagd i flera steg såsom den 

zonerade planen är tänkt. (Nylander, Forshed, 2003, s. 106) Det första steget 

(markerat i grönt på bild 29) gör att man möter platsen för första gången, där 

man har tillgång till det första mötesrummet som är utvecklat för externa 

kunder till företaget. Man har även tillgång till pentryt, en toalett, matplatsen 

samt soffhörnet. Om man sedan tar sig längre in i lokalen (markerat med 

blått på bild 29) tar man sig vidare till de små mötesrummen, den öppna ytan 

med arbetsplatser samt fler toaletter. Längst in i lokalen ligger sedan det 

tredje steget där det inte längre är lika offentligt (markerat med rosa i bild 

29), de två små kontoren för ekonomiansvarig och HR-ansvarig, samt 

mötesrummet som används internt. I detta mötesrum finns möjlighet att 

skriva på whiteboardtavlor som också kan täckas för med draperier, om det 

står något hemligt som inte andra ska se. (se bild 29)  

Den rumsindelning jag gjort som gestaltningsförslag till detta arbete kommer 

förhoppningsvis att främja kreativitet. Jag har visat mitt förslag för en 

inredare med egen firma i branschen sedan 10 år tillbaka, som ofta får i 

uppdrag att göra planlösningar och inredning för kontor. Hon menade att 

min planlösning troligen skulle vara en fungerande lösning på den ytan samt 

att balansen mellan öppna och slutna ytor är välgenomtänkt. Om man har en 

öppen planlösning tar det oftast mindre plats än att ha egna kontor menar 

inredaren. Även om hon inte har någon utbildning har hon 30 års erfarenhet 

från inredning och planering av kontor och hemmiljöer.  
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4.6 Möjlighet för vidare forskning 

För den som vill forska vidare inom detta område finns det många delar 

fortsätta på. Det kan vara hur man bäst möblerar en kreativ arbetsplats, då 

jag inte kunnat fördjupa mig mer i detta. Det kan vara att undersöka om den 

verkligen kommer att uppfattas kreativ, eftersom det inte finns så många sätt 

för mig att testa detta. Det kan annars vara att jobba vidare med 

färgsättningen, hur man kan färgsätta en kreativ arbetsplats och hur detta 

skulle påverka personerna som arbetar där. Det kan också finnas fler 

möjligheter med att arbeta med planlösningar utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv, där kreativitet också kan vara en viktig faktor.   
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6 Bilagor  
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Här har jag samlat empiri och resultat som jag och Malin Jacobsson fått in från 

våra undersökningar.  

 

6.1 Bilaga 1 – uppgifter till företaget – upplägg 

Uppgifter utvecklade av Malin Jacobsson, utskickade i samarbete med Amanda 

Löwenberg.  

 

Fotodagbok 3-10april 

Hej! 
Vi är två snart nyexaminerade inredningsarkitekter och som vårt sista steg 
innan examen har vi fått i uppgift att göra era nya lokaler i Stockholm.  
Vi önskar att just Du kan hjälpa oss att förmedla vad du anser om Din 
arbetsplats. Vi behöver hjälp med att få en bild (bildligt talat) av hur 
mönstret på er arbetsplats ser ut. Vi ber dig därför att med hjälp av din 
mobilkamera eller digitalkamera dokumentera din arbetsdag! Det finns inga 
krav om hur många eller vad du tar bild på. Men temat är alltså din 
arbetsdag!  
Denna dokumentation önskar vi att du kan göra från den 3april till och med 
10april.   
Så snart du är klar kommer vi boka in ett möte med dig där du får göra en "av 
tankning". Ett kort möte där du berättar om vad bilderna föreställer eller 
betyder.  
Tack för din medverkan! 
Har du några frågor eller kommentaren uppgiften ring eller mejla mig på  
0708395952 eller malin-jacobsson@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din arbetsplats 
* Required 
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Vad är din yrkestitel?  

 

Hur länge har du arbetat på maintpartner?  

 
Har du en arbetsledande ställning? * 

  Ja, alltid 

  Ibland 

  Nej, aldrig 

 
Hur mycket tid spenderar du vanligtvis på kontoret i Stockholm? * 

Din arbetsplats 
* Required 
 

Arbetsprestation 
 
Måste du arbeta övertid? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Måste du arbeta i mycket högt tempo * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

Din arbetsplats 
* Required 
 

Besök 
 
Innefattar ditt arbete kontakt med kunder eller klienter? * 

  Nej 

  Ja, mest indirekt kontakt (genom ex. post eller mail) 

  Ja, mest direkt kontakt (genom ögonkontakt eller telefon) 

  Ja både indirekt och direkt kontakt 
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Hur ofta kommer du i framtiden att ha kunder eller klienter på plats? * 

  Färre än 1 per månaden 

  1-4 per månad 

  Flera gånger i veckan 

  Varje dag 

Din arbetsplats 
* Required 
 

Eget val 
 
Kan du själv bestämma din arbetstakt? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Kan du själv bestämma när du ska ta paus? *Paus innefattar ett avbrott från arbetet i mer 
än 5 min 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Kan du själv bestämma över hur lång paus du tar? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Kan du bestämma din egen arbetstid (flextid)? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

Organisationskultur 
Hurdant är klimatet på din arbetsplats? 

 
Konkurrensinriktat * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

 
Uppmuntrande och stödjande * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

 
Misstroget och misstänksamt * 

 1 2 3 4 5  
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Inte alls      Väldigt mycket 

 
Avslappnat och trivsamt * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

 
Stelt och regelstyrt * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

 
Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

Kreativitet 
 
Är ditt arbete kreativt? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Arbetar du i grupp? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Är du i behov av gemensamma arbetsytor? * 
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 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

Omgivning 
Vad tycker du om din omgivning? 

 
Är du nöjd med din arbetsyta? 

 1 2 3 4 5  

Inte nöjd      Mycket nöjd 

 
Vad tycker du kan förbättras med din arbetsyta?

 
 
Känner du dig tillfreds med ert mötesrum idag? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt mycket 

 
Vad tycker du kan förbättras med ert mötesrum?

 
 
Hur ofta äter du lunch i ert gemensamma fika/matrum? * 

 1 2 3 4 5  

Aldrig      Alltid 

 
Känner du dig tillfreds med de fika/matrum ni har idag? * 

 1 2 3 4 5  

Inte alls      Väldigt nöjd 
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Vad tycker du kan förbättras i ert pausrum/kök?
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6.2 Bilaga 2 – Resultat från Enkät – sammanställt i diagram 
Sammanställt i diagram av Malin Jacobsson  
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6.2.3 
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6.2.5
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6.2.7 

 
 

 

 

 

6.4 Bilaga 3 – Anteckningar från Avtankningar 
 

6.4.1 Jennie  

2013-04-19, 11:00-11:35, Jennies tillfälliga arbetsplats för dagen på Maints 

kontor.  

Visar bilder från sin arbetsplats, skrivbord och var hon suttit och jobbat. Hon nämner att 

hon sitter på många olika platser, men att hon ska sitta på huvudkontoret. Jennie har 

behov av att sitta i ett eget rum, eftersom hon jobbar med saker som kan vara 

konfidentiella (ekonomin för Maint i hela Sverige) Det kommer även fram senare att hon 

också kan sitta ute i större rum, men vill gärna kunna dra sig tillbaka till ett tyst rum där 

hon kan sitta själv om hen behöver.  

 

Förvaring är viktig, men den behöver inte vara på samma rum – digitalisera arkivet är 

något som också kommer upp, men det finns en del som kanske måste finnas analogt.  
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Jag får intrycket att Jennie har många olika idéer för kontoret, hon drar många 

paralleller till sina tidigare arbetsplatser och kontor som hon tyckt varit bra utformade. 

Hon pratar även mycket om hur man skulle kunna lägga upp det och har många frågor 

om hur vi kommer att göra. Jennie sitter till viss del hemma och arbetar om hon vet att 

det finns behov att lugn och ro, men samtidigt vet att det kommer att vara mycket folk 

på arbetsplatsen. Hon anpassar sig bra till de olika miljöerna, men menar att de inte är 

optimala idag.  

 

Hon äter lunch ute, men skulle äta lunch på arbetsplatsen om det fanns möjlighet till det, 

hon tycker att det blir tråkigt att äta ute varje dag. Lägger mycket tyngd vid att lokalen 

de sitter i idag är gjort för tekniker, inte tjänstemän. Hon tycker också att det finns för få 

toaletter, vill ha fler.  

 
Jennie jobbar med ekonomi och hon uttrycker att hen behöver lugn och ro när hon ska 

läsa. Jag fick uppfattningen att Jennie anpassar sig bra till sin omgivning, även om den 

kanske inte är funktionell så får hon den att fungera.  

 

6.4.2 Carina 

2013-04-16, 9:45-10:25, Carinas nuvarande kontorsplats på Maints kontor.  

Carina sitter ibland hemma och jobbar när hon vill ha lugn och ro vid läsning. Hon 

önskar tysta rum. Hon har många saker som hon inte är nöjd med när det gäller dagens 

arbetsplats, hon vill ha mer ljus och bättre sätt att ha möten. Hon använder sig av post-

it-lappar som hon har på skrivbordet, vill inte ha dem på väggen.  

 

Hon menar att det finns problem med dagens lokaler eftersom det är lätt att 

dubbelbokas och att det då är kundmöten som går först. Det är inte så trevligt att ha 

kundmöten i personalmatsalen, men det har hänt…  

 

Vi pratade om whiteboardtavlor och hur olika de används. De är bra att ha.  

 

Jag fick intrycket av att det är många problem idag, som kan avhjälpas med att de skaffar 

ett nytt kontor. Hon verkar arbeta på olika sätt olika perioder, vilket också medför olika 

arbetssätt och olika behov. Carina verkar också anse att ljuset är viktigt i ett rum, hon är 
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positiv till en planlösning som ger egna rum till personalen, men också vikten av 

grupprum.  

 

Carina har många olika förslag och verkar positiv till ett nytt kontor, då hon anser att det 

nuvarande inte är funktionellt. Hon arbetar även hemma när hon vill ha lugn och ro, då 

hon vill kunna läsa ifred. Lugn och ro verkar viktigt för C. Hon hade tagit bilder på sitt 

skrivbord samt hur hen sitter hemma och jobbar.  

 

Intrycket jag får är att hon är positiv till nya lokaler och har många idéer om hur hon vill 

ha det.  

 

6.4.3 Peter  

2013-04-22, 10:00-10:30, via mobil 

Eftersom Peter är VD är det vanligt att han reser mycket. 2-3 dagar per vecka reser han 

till något av de andra kontoren runt om i Sverige. Han sitter på kontoret 1 dag per vecka. 

Jag fick intrycket att Peter inte behöver en egen arbetsplats, utan att han kan ta ett ledigt 

skrivbord när han väl sitter på kontoret. För honom verkar det vara viktigt att 

representera företaget genom inredningen, att det ska vara fräscht men inte för flashigt. 

Peter vill att första intrycket ska vara professionellt, han pratar om branding, deras 

färger. Det verkar också vara viktigt att honom kan ha whiteboards i närheten att skriva 

på, han använder dessa för att förklara vad han menar. Han tar också upp 

gemensamhetsutrymmen där man kan sitta efter jobbet, men kanske också där man kan 

ha kunder, trivsel är ett nyckelord.  

 

Peter äter lunch ute, han menar att han skulle ta med lunch om det fanns någon bra 

miljö för att sitta och äta. Han arbetar med personalfrågor och företagsstrategier, när 

han pratar i telefon om detta behöver det gå att stänga en dörr om sig eftersom det kan 

vara känsliga ämnen. Han är annars inte känslig för ljus säger han. Han säger att kan 

sitta på många oliks ställen eftersom han jobbar mycket vid datorn och inte med så 

mycket pappershantering.  
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6.4.4 Kenny 

2013-04-16, 10:51-11:10, Kennys nuvarande kontorsplats 

Jag fick intrycket att Kenny sitter på sin egen arbetsplats i dagsläget och att han ska 

komma att jobba mer på andra platser senare. Han är ganska ny på företaget. Kenny 

verkar lösa det mesta som han stör sig på, han har några olika förslag och verkar positiv 

till ett nytt kontor.  

 

Han verkar vara i behov av ett eget utrymme som ger honom möjlighet att spela musik 

och ta dit externa för möten osv. Han behöver också mycket teknisk utrustning eftersom 

han jobbar med IT. Kenny hade endast tagit bilder på sitt skrivbord, han tar inte rast, 

men äter lunch i matsalen. Det verkar vara viktigt för honom.  

 

Jag får intrycket att Kenny behöver ganska mycket utrymme, både att ha saker framme 

och förvaring, både låsbar och öppen/stängd. Han behöver mer flexibilitet kring sin 

arbetsplats, med bättre bord som går att höja och sänka (kanske inte så djupt heller) han 

nämner att han gillar att stå och jobba Han behöver två skärmar på sitt bord. 

Avskärmning är något han nämner.  

 

Eftersom Kenny är ganska ny på företaget har han inte heller hunnit finna sig helt 

tillrätta på arbetsplatsen. Dock hade han bra insikter i vilka behov han hade av en 

framtida arbetsplats.  
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6.4 Bilaga 4 – Notationer utförda av Amanda Löwenberg  

 

6.4.1 
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6.4.2 
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6.4.3 
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6.4.4 
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6.4.5 
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6.4.6 
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6.5 Planritning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


