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Abstract 

This is a study in how meeting rooms can be designed as a part of stimulating 

innovative and creative processes. The room should also help the users break their 

recurrent meeting habits. A meeting room in the management offices at “Torshälla 

stads förvaltning” has been the starting point of this thesis, since the room is in need 

of a change. For the management offices to be able to develop their work methods 

and strive against new innovative solutions, a new layout for one of their meeting 

rooms is therefore of major importance.  

Through methods such as interview, questionnaire and spatial analysis the needs of 

the users and the existing room has been studied. In the present situation the 

meeting room does not fulfil the users needs of appropriate functions during 

meetings, the work environment is inadequate and the room is not perceived as 

stimulating.  

With the support of literature and the results of the methods a design proposal has 

been created. Through new tailored functions as well as better sound and light 

conditions, obstacles in the room are being overcome. This could facilitate the users 

work effort and provides a better opportunity of focusing on innovative ideas. The 

room’s design is believed to help stimulating a variety of senses to promote 

innovation and creativity. In order to break recurrent meeting habits at the 

management offices, opportunities for physical activity and mobility has been strived 

after in the design proposal. 
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Sammanfattning 

Detta arbete är en studie i hur ett mötesrum kan utformas som ett led i att stimulera 

innovativa och kreativa processer. Rummet ska även bidra till att bryta invanda 

mötesvanor. Arbetet har utgått ifrån ett mötesrum i ledningskansliets lokaler på 

Torshälla stads förvaltning som är i behov av en förändring. För att ledningskansliet 

ska kunna utveckla sina arbetssätt och sträva mot att komma fram till nytänkande 

lösningar är en ny utformning av ett mötesrum i lokalerna av stor betydelse.  

Genom metoder såsom intervju, enkätundersökning och rumsanalys har användarnas 

behov och det befintliga rummet studerats. I nuläget uppfyller inte rummet 

användarnas behov av lämpliga funktioner vid möten, arbetsmiljön är bristfällig och 

rummet upplevs som ostimulerande.  

Med stöd av litteratur och metodresultat har ett designförslag skapats. Genom nya 

funktioner som är anpassade efter användarna samt bättre ljud- och ljusförhållanden 

undanröjs hinder i rummet. Detta för att underlätta användarnas arbete och ge bättre 

möjlighet att fokusera på nytänkande idéer. Att rummets utformning bidrar till att 

stimulera ett flertal sinnen tros även främja innovation och kreativitet. För att bryta 

invanda mötesvanor på ledningskansliet har förutsättningar för fysisk aktivitet och 

rörlighet eftersträvats i designförslaget. 

 

Nyckelord 

Rumslig gestaltning, informationsdesign, mötesrum, innovation, kreativitet  
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Inledning 

Samhället förändras ständigt vilket har lett till att behovet av nya arbetssätt spelar en allt 

större roll för att organisationer ska följa med i utvecklingen. I strävan efter innovation 

och kreativitet på arbetsplatser har både det psykologiska och fysiska arbetsklimatet en 

stor betydelse. I detta arbete studeras hur den fysiska utformningen av ett utvalt rum kan 

utformas som ett led i att stimulera innovativa och kreativa processer.  

Bakgrund 

Våren 2013 fick sju personer som arbetar vid ledningskansliet på Torshälla stads 

förvaltning möjlighet att gå en innovationskurs på Mälardalens Högskola. De fick 

med sig ny kunskap om hur de kan förändra sitt arbetssätt och såg möjligheter i att 

den fysiska miljön på arbetsplatsen kan förändras för att främja innovation och 

kreativitet.  

Vid Östra torget i Torshälla finns ledningskansliets kontorslokaler. Utgångspunkten 

för studien är våning tre där ca 20 personer har sina kontor med tillgång till tre olika 

mötesrum. Två av dem är större konferensrum som är traditionellt inredda med 

stolar runt långa ovala bord, projektor och whiteboard. Det tredje rummet som är 

sämre utrustat har en skylt bredvid dörren där det står ”Lilla samtalsrummet”. Det 

namn som används bland personalen är lilla mötesrummet, vilket även är 

benämningen som kommer att användas i rapporten. För att ledningskansliet ska 

kunna introducera sina nya arbetssätt efterfrågas en ny utformning av lilla 

mötesrummet. Rummet är idag knappt dugligt till vanliga möten och 

kontaktpersonen Josephine Härdin, chef på vuxenförvaltningen, anser att det inte är 

lämpat för de innovativa och kreativa processer som introducerades våren 2013.  

 

Figur 1. Planritning ledningskansliets lokaler, Torshälla stads förvaltning, plan 5. 



 
 

8 

Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa ett designförslag för ett mötesrum åt ledningskansliet 

på Torshälla stads förvaltning. Den fysiska miljön ska anpassas utefter användarnas 

behov och skapa förutsättningar för att arbeta med innovativa och kreativa processer 

vid möten. Rummet ska skilja sig ifrån de två större konferensrummen och ge stöd åt 

användarna att arbeta på andra sätt mot vad de brukar göra. Målsättningen är att 

mötesrummet ska bli en tillgång för arbetsplatsen.  

Frågeställning 

Hur kan ett mötesrum och dess funktioner utformas som ett led i att stimulera 

användarna till innovation och kreativitet? 

Vilka funktioner i ett mötesrum kan förändras för att ge förutsättningar till att bryta 

invanda mötesvanor? 

Målgrupp 

I målgruppen ingår ledningskansliet som har kontor på tredje våningen på Torshälla 

stads förvaltning. Eftersom att mötesrummet även används utav chefer inom 

förvaltningen, med kontor på andra platser, inkluderas även de i målgruppen.  

Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att utgå ifrån det utvalda rummet, lilla mötesrummet, på 

Torshälla stads ledningskansli. Människor förmåga att arbeta med innovativa och 

kreativa processer påverkas av både den fysiska och psykologiska miljön. Detta 

arbete kommer endast omfatta hur miljöns fysiska utformning kan vara ett led i att 

stimulera dessa processer.  
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Metod 

I avsnittet presenteras de metoder som valts att genomföras i arbetet; intervju, 

enkätundersökning och rumsanalys. Varje metod presenteras var för sig 

innehållande teori, genomförande och resultat. 

Intervju 

Vid intervjuer kan man välja att antingen göra en kvalitativ eller kvantitativ intervju. 

Valet beror på vilket syfte studien har. Om målet är att få svar på frågeställningar 

som handlar om siffror, hur ofta eller hur många, är en kvantitativ intervju passande. 

Om målet istället är att få en förståelse för hur människor agerar och resonerar är en 

kvalitativ intervju lämplig (Trost, 2010, ss. 31-32).  

Vid kvalitativa intervjuer finns möjligheten att ställa enkla frågor till respondenten 

som kan ge omfattande och innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Vid kvalitativa 

intervjuer finns också möjligheten att ställa följdfrågor. Respondenten har även 

möjlighet att styra samtalet vilket kan ge nya nyttiga infallsvinklar på ämnet, men det 

är viktigt att se till att de planerade frågorna besvaras (Holme & Solvang, 1997, s. 99). 

Intervjuer kan ha olika grad av strukturering och det finns olika definitioner av vad 

begreppen innebär. Trost (2010) menar att strukturering dels kan innebära att 

frågorna i en intervju har bestämda svarsalternativ. Om det är öppet hur 

respondenten svarar på frågan är den ostrukturerad.  Strukturering kan även handla 

om att hela intervjun har en bestämd struktur, att alla frågor handlar om ett och 

samma ämne (s. 40). 

Att använda ljudupptagare för att dokumentera intervjun har både för- och 

nackdelar. Man kan lätt lyssna på svaren i efterhand och behöver inte lägga fokus på 

att anteckna under intervjun. Däremot kan det finnas personer som inte vill bli 

inspelade, men de som accepterar det kan bli besvärade och hämmade i sina svar. 

Minnet spelar en stor roll när intervjun ska tolkas och analyseras och varken 

inspelningar eller anteckningar kan ersätta intrycken man fick under intervjun (Trost, 

2010, ss. 74-75). 
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Genomförande av intervju 

Ett antal övergripande frågor förbereddes tillsammans några mer specifika frågor 

som i förväg skickades till kontaktpersonen Josephine Härdin som arbetar som chef 

på Torshälla stads vuxenförvaltning och var deltagande i innovationskursen på 

Mälardalens Högskola. Detta gjordes för att låta henne förbereda sig inför intervjun.  

När intervjun genomfördes ett par dagar senare på Torshälla stads vuxenförvaltning 

medverkade också kvalitetschefen Ulrika Hansson på Josephines önskan, eftersom 

att även hon deltagit i innovationskursen. En kvalitativ intervju genomfördes för att 

få möjligheten att kunna ställa följdfrågor och få innehållsrika svar. När det 

uppmärksammades att respondenterna gled ifrån frågan som ställts fanns chansen att 

omformulera frågan och få de svar som behövdes. Men det var även till nytta att få 

höra sidospåren som var återkommande. Intervjun var semistrukturerad på det vis att 

det inte fanns bestämda svarsalternativ. 

Intervjun genomfördes på ett informellt sätt på Josephine Härdins kontor. Under 

intervjun antecknades svaren. Den avslappnade stämningen som skapats hade störts 

om intervjun spelats in med en ljudupptagare. Att anteckna svaren fungerade bra 

eftersom att jag har en läslig handstil och var bekväm med det valet. Samma dag som 

intervjun genomfördes sammanställdes svaren med anteckningarna som stöd (se 

bilaga Intervju). 

Resultat av intervju 

20 personer har kontor på tredje våningen och sju utav dessa deltog i innovations-

kursen på Mälardalens Högskola våren 2013. 

Josephine Härdin och Ulrika Hansson berättade att det lilla mötesrummet finns 

tillgängligt för alla på våningsplanet vid möten och det händer även att det används 

tillsammans med utomstående ifrån andra enheter inom Torshälla stad. Utöver det 

lilla mötesrummet finns två större konferensrum som är bättre utrustade med 

projektor och whiteboard bland annat. I dagsläget är det mest aktuellt att få igång det 

innovativa och kreativa arbetet i mindre grupper. Innovationskunskaperna kan vara 

skiftande och det kan vara svårare att skapa trygghet i större grupper. 

Anledningen till förändringen av lilla mötesrummet återkom under hela intervjun. 

Rummet ska ge förutsättningar för att kunna arbeta innovativt och kreativt och 

därigenom komma fram till nytänkande lösningar. Lilla mötesrummet ska finnas som 

ett komplement och som en kontrast till de två större traditionellt inredda 
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konferensrummen. De anser att det bör finnas kreativa material så som papper och 

pennor nära till hands och för att kunna vara så aktiva som möjligt ska de helst inte 

sitta ned alls. Ledningskansliet behöver hjälp att komma igång med att använda sina 

innovativa arbetsmetoder och vill att det fysiska rummet ska främja detta.   

Enkät 

En enkät består av frågor som skickas ut till en respondent som själv besvarar 

frågorna. Det finns olika sätt att distribuera enkäter till respondenter. Bland de 

vanligaste sätten finns bland annat postenkät som fysiskt skickas med posten och 

datorenkät som sker direkt i datorn ofta via e-post (Ejlertsson, 2005, ss. 7-10). 

Frågorna i en enkät är ofta standardiserade vilket innebär att alla frågor och svar är 

formulerade på samma sätt. Samma enkät skickas alltså till alla respondenter, vilket 

kan underlätta för tolkningen av resultatet (Ejlertsson, 2005, ss. 11-12).  

När man utför enkätundersökningar behöver inte respondenten ha någon direkt 

kontakt med personen som leder undersökningen. Det minskar den personliga 

påverkan som kan uppstå vid intervjusituationer. Risken för stressade svar minskar 

även eftersom respondenten har möjlighet att inom vissa tidsramar själv välja när 

denne har tid att svara på frågorna (Ejlertsson, 2005, ss. 11-12). 

Genomförande av enkät 

För att nå ut till hela målgruppen och ta del av bland annat deras mötesvanor och 

åsikter om mötesrummet genomfördes en enkät.  Lämpliga frågor kunde då tänkas ut 

i förväg, det kunde noggrant övervägas hur de skulle formuleras och det fanns en 

större möjlighet att nå ut till fler personer än exempelvis vid intervjuer.  

Kontaktpersonen Josephine Härdin började med att förbereda personalen på 

enkäten innan den skickades ut. En webb-enkät via Google skickades sedan ut på 

mejl genom Josephine.  

Alla respondenter fick ta del utav samma standardiserade enkät. Delar av enkäten var 

strukturerad med fasta svarsalternativ när det gällde hur ofta eller ja/nej frågor. I 

övrigt var avsikten att få höra respondenternas svar utan att de behövde låsa sig vid 

svarsalternativ. En enskild persons åsikt kanske inte är möjlig att ta hänsyn till i 

gestaltningen, men genom att nå ut till fler kan gemensamma nämnare hittas.  
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Enkätsvaren sammanställdes genom att tankekartor gjordes över varje beståndsdel 

som enkäten innehöll. Sedan skrevs svaren ner på relevant tankekarta och när det 

dök upp identiska eller liknande svar sattes ett streck vid svaret. På så vis blev det 

tydligt vilka svar som många var eniga om. Att göra tankekartor var ett lämpligt 

verktyg för att kunna sammanställa enkäterna i och med min tidigare vana vid att 

skapa sådana i olika sammanhang. 

Urval 

Enkäten skickades till stabspersonal som har kontor på tredje våningen på Torshälla 

stads ledningskansli och som därmed har närhet till rummet och möjlighet att 

använda det i sitt dagliga arbete. Dessutom skickades den till ett par chefer med 

kontor på andra platser som också använder mötesrummen. Sammanlagt blev det 30 

personer. Bland dem var 25 kvinnor och 5 män. Fördelningen mellan män och 

kvinnor som mottog enkäten kunde därför inte styras.  

Resultat av enkät 

18 personer av 30 svarade på enkäten.  

Möten med 1-7 personer sker flera gånger i veckan medan möten med fler än 8 

personer sker varje månad enligt de flesta. Lilla mötesrummet används endast någon 

gång i månaden eller mer sällan. Alla utom en av respondenter svarade att de flesta 

möten de har är mer än en timma långa. 

Andra rum som används till möten är stora och lilla konferensen samt personalens 

kontor. Rum på andra platser som används är bland annat mötesrum i stadshuset i 

Eskilstuna eller i Munktellområdet. Anledningen till att andra rum används istället för 

lilla mötesrummet är bland annat på grund av rummets utformning, att det är lyhört, 

ekar och har brist på utrustning.  

Återkommande svar i enkäten gällande lilla mötesrummet 

Rummet och möbleringen 

 Oinbjudande 

 Tråkigt möblerat  

 Förvaringsskåp som tar plats 

 Inga skrivmöjligheter 

 Inga projiceringsmöjligheter  

 Bra med runt bord 

 

Behov av utrustning 

 Whiteboard 

 Blädderblock 

 Magnetvägg  

 Projektor 

 Bildskärm 

 Pennor, papper 



 
 

13 

Ljudförhållanden 

 Lyhört 

 Dålig isolering ut i korridoren 

 Skramligt 

 Dålig akustik 

 Ekar  

 Helt okej 

Ljusförhållanden 

 Sömnig belysning, kallt ljus  

 Bra ljusinsläpp från fönster 

 Tillräckligt med ljus 

 

Tolkning av enkät 

I resultatet av enkäten visade det sig att mötesrummet ses som oinbjudande och 

opraktiskt och att det utav vissa inte används alls. Andra är där så pass sällan att de 

inte lagt märke till rummets utformning. En annan del av respondenterna har 

däremot tydliga åsikter om vad de anser är bra och dåligt med det befintliga 

mötesrummet, och vad de skulle önska att rummet innehåller i framtiden.  

Rummet och möbleringen 

Möbleringen i lilla mötesrummet ses som oinbjudande och ostimulerande. Rummet 

är inte heller funktionellt gällande vad respondenterna anser behöva för utrustning 

under möten. Något som ses som positivt är det runda bordet där de kan samlas för 

diskussioner i mindre grupper. 

Behov av utrustning 

De olika åsikterna gällande behov av utrustning i rummet kan tolkas som behov av 

funktioner för att i gestaltningen kunna avgöra vilket utförande som är lämpligast. 

Whiteboard, blädderblock och magnetvägg tolkas som behov av att kunna skapa en 

överblick inför gruppen. Projektor eller bildskärm ses som behov av att kunna visa 

digitalt material. Färgade papper och pennor tolkas som att det bör finnas tillgång till 

material att synliggöra och visualisera idéer. 

Ljudförhållanden 

Användarna av rummet är i stort sett eniga över att rummet är lyhört och har dålig 

akustik. Ljud i rummet upplevs som skramliga och det ekar vilket kan bero på att 

golvet är hårt och det finns få ljuddämpande material i rummet. Den bristfälliga 

ljudisoleringen gör att samtal hörs ut i korridoren.  
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Ljusförhållanden 

Väggen med fönster släpper in mycket dagsljus vilket kan vara bidragande till att 

användarna överlag är nöjda med ljusförhållandena i rummet. De anser att det finns 

tillräckligt med ljus, men däremot så upplevs ljuset som kallt och sömnigt. Detta kan 

bero på att det finns dåligt med artificiellt ljus i rummet som balanserar och mjukar 

upp det hårda dagsljuset. I taket finns endast en lysrörsarmatur och det önskas därför 

bättre möjligheter till arbetsbelysning. Till skillnad ifrån de större konferensrummen 

är lilla mötesrummet placerat så att inte direkt solljus skiner in vilket är positivt för 

klimatet i rummet. 

Rumsanalys 

En rumslig analys genomförs för att få en förståelse av den aktuella befintliga ytan 

för att sedan kunna anpassa den utefter användarens behov. I Interior Design Illustated 

(2005) har Ching har skapat en checklista för rumsanalys där första steget är att 

fotografera och mäta upp ytan för att kunna skapa en planritning. Några av de 

efterföljande punkterna att observera och notera är rummets form, skala och 

proportion, placering av dörrar, fönster och ljus, rummets utsikt, vägg-, golv- och 

takmaterial, ledningar, el, ventilation och utmärkande detaljer (s. 58). 

Genomförande av rumsanalys 

Rumsanalysen utfördes genom ett besök på Torshälla stads ledningskansli och i lilla 

mötesrummet. Utefter Chings (2005) checklista mättes rummet upp och 

fotograferades. Sedan antecknades det som observerades i rummet för att efteråt 

kunna skrivas ihop i en löpande text. Fotona och anteckningarna agerade då som 

stöd minnet. Rummet ritades även upp i 3D-programmet SketchUp. Analysen är 

strukturerad som en formalanalys där rummets komposition, färg och form beskrivs 

noggrant (Eriksson & Göthlund, 2012, s. 33). 

Resultat av rumsanalys 

Mötesrummet ligger i en korridor tillsammans med kontor som är mindre än eller 

lika stora som mötesrummet. Närhet finns till både fikarum, toaletter och de två 

större konferensrummen. Väggarna som delar av rummen ifrån korridoren består av 

glaspartier med träramar. Alla glaspartier och glasdörrar ser likadana ut vilket gör att 

inget rum urskiljer sig i korridoren.  
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Figur 2. Planritning ledningskansliets lokaler Torshälla stads förvaltning, plan 5. 

 

  

     

Figur 3. Korridor utanför lilla  Figur 4. Lilla mötesrummet, vy mot 

mötesrummet. Östra torget. 

     

Figur 5. Lilla mötesrummet, vy mot Figur 6. Lilla mötesrummet, vy mot korridor. 

korridor. 

Formen på lilla mötesrummet är kvadratiskt och har en golvyta på ca 13 kvm. En 

skjutdörr placerad mellan två glaspartier som leder in i rummet. Motsatt vägg är täckt 

av fönster i brösthöjd med utsikt över Östra Torget i Torshälla. Rummet har därför 

bra tillgång till dagsljus och är beläget i norrläge. I taket sitter en armatur med lysrör 

som riktar ljuset upp i taket och reflekteras i rummet. Framför glaspartierna hänger 

vita halvtransparenta draperier.  
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Taket i rummet är vitt med lite struktur och väggarna är off-white. Golvet har en 

plastmatta i grå/beige stenimitation och golvlisterna är grå. I en list under fönstren 

finns fyra stycken eluttag tillsammans med internetuttag och vid dörren finns ännu 

ett eluttag. Under fönstren finns även element och ventilationen är placerad över 

dörren.  

Rummet är kalt med mycket hårda material vilket gör att det ekar i rummet. 

Skjutdörren sluter inte tätt när den stängs, mellan golvet och dörren uppstår en stor 

glipa. Samtal kan höras ut i korridoren och tvärtom.  

Mötesrummet är idag möblerat med ett runt bord i mitten med fyra blå vadderade 

stolar runtom. Det står även en extra stol i varje hörn i rummet. Under fönstren står 

jalusiskåp i trä med några blommor i krukor och en porslinsfigur på. I rummet finns 

två tavlor med konst som är osymmetriskt placerade på motsatta väggar. Den ena 

föreställer ett landskap i kalla blå toner medan det andra verket är mer abstrakt och 

färgstarkt. På golvet lutad mot en vägg står något som ser ut som en anslagstavla 

klädd i blått tyg. Det finns en hängare på väggen till vänster innanför dörren för 

ytterkläder med en galge och tre små krokar. 

Etiska överväganden 

För att skydda individers integritet har etiska överväganden gjorts. Vid intervjun bads 

det om tillåtelse att få publicera respondenternas namn i rapporten. I genomförandet 

av rumsanalysen finns inga människor med i bilderna för att ingen ska kunna kopplas 

till platsen. I enkätundersökningen har koppling mellan svar och individ inte 

dokumenterats och namnlistor har heller inte sparats. Respondenterna är alltså 

anonyma i enkätundersökningen (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  
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Litteratur 

I avsnittet presenteras litteratur och teorier kring innovation och kreativitet, 

form och funktion, stimulans, färg och ljus samt ljud.  

Innovation och kreativitet 

Michanek och Breiler har utifrån Elaine Dundons bok ”The seeds of innovation” (2002) 

definierat begreppet innovation. 

 ”… ett organiserat, strategiskt och kreativt arbete som i slutändan 

förverkligas och når mätbara resultat.” (Michanek & Breiler, 2012, s. 29) 

I begreppet innovation ingår alltså kreativitet, strategi, implementering och 

lönsamhet. De menar att kreativa miljöer inte bara behöver innehålla pingisbord och 

andra ”leksaker”, utan det är av stor vikt att lokalerna utformas utefter användarnas 

behov, både vad gäller funktion och emotionella behov (Michanek & Breiler, 2012, s. 

30). Elaine Dundon menar att kreativitet är en del av innovation, men innovation är 

mycket mer än så (2002). 

Enligt Leonard och Swap (2005) har den fysiska miljön en indirekt inverkan på hur 

kreativt en grupp arbetar. Det är inte miljön, akustiken eller möblerna i sig som 

skapar kreativiteten, utan tillsammans kan de olika delarna antingen stödja eller 

hämma kreativiteten. När omgivningen är lämpligt utformad för en grupp kan 

kreativa processer flöda och kommunikationen i gruppen kan förbättras. Det behövs 

platser som är lämpade för de olika faserna i kreativa processer. Det kan exempelvis 

vara väldesignade platser för högljudd brainstorming, platser för inkubation och 

reflektion, lättillgängliga och välutrustade platser för möten, flexibla platser som 

inbjuder gruppmedlemmar till vidareutveckling genom kreativa aktiviteter och 

lättillgänglig information och teknik som sammanför människor och idéer (s. 136).  

Leonard och Swap (2005) menar att det finns fördelar med att arbeta i grupp med 

kreativitet och innovation eftersom man kan uppnå en stor mångfald med olika 

expertiser samlade. 
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Form och funktion 

Syftet med att utforma interiören i rum är att finna möjligheter till funktionell och 

psykologisk förbättring samt estetiskt utsmyckning av inomhusmiljöer.  

Ching (2005) delar in rumsutformandet i fyra olika steg. I första hand behöver 

rumsutformningen tillgodose behoven av funktion för att uppfylla sitt syfte. I andra 

steget kommer lämpliga material in utformningen. I tredje steget ska utformningen 

vara estetiska tilltalande för vår syn och våra andra sinnen. I fjärde steget ska 

rumsutformningen förmedla rummets syfte och ge användarna en mening till att 

använda och utforska rummet (s. 45).  

I utformandet av funktionerna i ett rum finns även andra aspekter att ta i beaktning. 

Grupperingar av möbler ska anpassas efter aktivitet, mått ska vara fungerande och 

godkända, sociala avstånd ska vara lämpliga, möjlighet till visuell och ljudlig 

avskildhet, flexibilitet och anpassningsbarhet, lämplig belysning och annan 

elektronisk utrustning. Vad gäller rummets estetiska uttryck gäller det att finna 

lämplig skala, proportioner och visuella grupperingar. Det kan bland annat skapas 

genom balans vad gäller färg, form, textur och mönster (Ching, 2005, ss. 64-65).  

En form definieras en sammansättning av linjer eller ytor som urskiljer formen från 

sin bakgrund eller omgivning. Geometriska former är ofta utmärkande drag i den 

byggda miljön, både vad gäller interiör och arkitektur. Bland de mest betydelsefulla 

geometriska formerna finns cirkeln, triangeln och kvadraten (Ching, 2005, s. 93).  

En cirkel har en tydlig mittpunkt och representerar kontinuitet och enighet. Cirkulära 

former har ofta en stabil mittpunkt i sin miljö, men när andra linjer och former 

inkluderas kan cirkeln skapa rörelse. Cirklar och bågformer besitter egenskaper att 

kunna uttrycka mjukhet och flöde i rörelser (Ching, 2005, s. 94). Kvadrater står för 

det rena och rationella. När alla sidor och vinklar är likadana bidrar likheten till 

regelbundenhet och visuell klarhet. Stabiliteten hos kvadrater kan leda till ett visuellt 

monotont intryck. Detta kan varieras med genom storlek, proportion, färg, textur 

och placering (Ching, 2005, s. 96). 
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Stimulans 

Med en passande färgsättning på rum och inredning och med fönster med en levande 

utsikt kan vårt intresse fångas och våra sinnen stimuleras. Det kan fungera som en 

väckande funktion för hjärnan och öka aktiviteten i nervsystemet. Detta kallas för 

rektikulära aktiveringssystemet RAS, som reagerar när våra olika sinnen stimuleras av 

ljus, färg, ljud och lukt till exempel. En snabb reaktion sker om stimuleringen är stark 

och plötslig, exempelvis vid fara. En svagare reaktion sker när vi tvingas tänka över 

stimulansen och låta nervimpulserna analyseras i olika delar av hjärnan. En kognitiv 

analys sker då i hjärnan och när den är färdigarbetad kan en kraftigare reaktion 

utlösas. En arbetsplats utan färger, med ointressant omgivning och utan utsikt eller 

ens fönster har ingen positivt påverkan på oss (Johansson & Küller, 2005, ss. 86-87). 

Genom att stimulera våra sinnen och få användning av hela hjärnans kapacitet kan 

kreativitet främjas på arbetsplatsen. Visuell stimulans kan exempelvis vara konst, 

skulpturer eller akvarium som även kan skapa lugn eller inspirera (Leonard & Swap, 

2005, ss. 146-147). Känsel kan integreras direkt i arkitekturen på oväntade sätt för att 

stimulera sinnet. Ljud kan användas för att skapa rytm vilket kan associeras med 

andra typer av kreativa uttryck som inte bara behöver vara musik utan exempelvis 

poesi eller målningar. Musiksmak kan vara varierande vilket gör att det är viktigt att 

de som vistas i miljön har möjlighet att anpassa musiken utefter sina önskemål och i 

vilken kreativ fas de befinner sig i (Leonard & Swap, 2005, s. 149).  

Färg och ljus 

Att färgsätta ett rum handlar inte bara om att välja en färg till varje vägg och en 

annan färg till golvet. De olika ytornas färg påverkas av varandra och en färg på en 

yta kan avspeglas på en annan. Särskilt golvets färg sägs enligt Monica Billger (Fridell 

Anter, 2006) påverka andra ytor mer än vad väggens färg gör. Eftersom golvets yta 

ofta är den största i rummet och har direkt belysning så kan exempelvis ett kulört 

golv skapa återspeglingar på både väggar och tak. Golvytans färg har alltså en 

inverkan på hela rummet (s. 159).  

Rum som är färgsatta med varma färger kan uppfattas som livfulla, medan kalla 

färger kan uppfattas som mer stillsamma. Studier har visat att när vi vistas i ett rum 

som är färgsatt på ett varierat sätt eller med starka och varma färger aktiveras 

hjärnan. Om sammansättningen av färger och mönster blir för visuellt komplext kan 

vi däremot bli mer stressade (Fridell Anter, 2006, s. 200).  
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Synligt ljus kan användas på olika sätt för att väcka vårt nervsystems intresse. Vår 

blick riktar sig åt utmärkande ljuspunkter, även om de befinner sig i periferin. Detta 

gör vi omedvetet för att snabbt bilda oss en uppfattning av vår omgivning. Det kan 

därför bli problematiskt på arbetsplatser som är dåligt ljussatta om vår blick hela 

tiden behöver vandra iväg till utmärkande ljus som befinner sig i periferin. Ögonen 

kan då tröttas ut av stressen de utsätts för (Johansson & Küller, 2005, s. 86). Dålig 

ljussättning kan även påverka oss känslomässigt, öka stress och försämra 

arbetskapaciteten. Dagsljus och artificiellt ljus skapar tillsammans en samlad effekt 

när det kommer ifrån olika ljuskällor (Fridell Anter, 2006, s. 191).  

Rum som ligger i norrläge får in himmelsljus ifrån mark och ljusreflektioner ifrån 

byggnader i omgivningen, medan rum i söderläge även får in direkt solljus (Fridell 

Anter, 2006, s. 167). Väderstrecken kan därför skapa skillnader i kulörton och nyans 

på ytor. Direkt solljus kan förstärka kulörtheten hos alla färger medan himmelsljus 

förskjuter alla färger till en blåare ton, men förstärker även de flesta färgerna (Fridell 

Anter, 2006, s. 174).  Kyla förknippas ofta med rum i norrläge och värme förknippas 

med söderläge. Det är dock möjligt att värma upp norrum och kyla ned söderrum. 

Norrum värms genom att använda starkare kulörer av gult och söderrum kyls av 

starka kulörer av blått (Fridell Anter, 2006, s. 183). Lysrör används ofta på 

arbetsplatser med armaturer som riktar ljuset uppåt mot en vit takyta. Det ger en 

heltäckande spridning i rummet men måste kompletteras med ljuskällor som kan 

riktas för att inte ge en för slät ljusmiljö (Fridell Anter, 2006, s. 208). 

Ljud 

För höga ljudnivåer och buller kan ha en negativ inverkan på människor. Det kan 

bland annat försämra uppmärksamheten, minnet och vår förmåga att lösa problem. 

Vad vi tycker om ett visst ljud kan vara helt individuellt, det som är skön musik för 

någon kan uppfattas som buller för någon annan. Buller kan definieras som ljud som 

är oönskade eller som försämrar förmågan att utföra en arbetsuppgift (Johansson & 

Küller, 2005, s. 37). Bullret kan antingen vara ett störande moment eller i värsta fall 

orsaka skador på hörseln. Störande buller kan ha både psykologiska och fysiologiska 

effekter. Beroende på ljudets styrka kan graden av störning påverkas. Vid arbete med 

komplexa uppgifter som berör information i tal och skrift ökar känsligheten för 

buller. Om de som utsätts för bullret inte kan kontrollera eller förutsäga det 

oönskade ljudet upplevs det som mer störande och uttröttande (Arbetsmiljöverket, 

2005).  
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Källkritik 

I arbetet har litteratur inom ämnesområdena informationsdesign och rumslig 

gestaltning varit en utgångspunkt. Som komplement till detta har annan litteratur 

sökts upp för att få en bättre förståelse om kreativitet, innovation och arbetsmiljö.  

Boken When Sparks Fly (2005) är skriven av Harvardprofessorerna Dorothy Leonard 

och Walter Swap och är utgiven av Harvard Business School Press. Målet med 

bokens innehåll är att få grupper på företag att nå upp till sin fulla kreativa potential. 

Eftersom att den handlar om kreativitet på företag är även lönsamhet ett indirekt mål 

vilket inte har med detta arbete att göra. Boken har ändå varit en tillgång eftersom att 

den konkret presenterar vilka aspekter som kan spela in i vår förmåga att arbeta med 

kreativa processer.   



 
 

22 

Designprocessen 

I avsnittet presenteras idéarbete och vägen fram till designförslaget. 

Idéarbete 

I början av processen dök tankar och idéer upp kring flexibilitet i rummets 

utformning för att kunna passa så många olika mötesformer och typer av kreativt 

arbete som möjligt. Det skulle exempelvis kunna vara möbler som är lätta att flytta 

eller moduler som kan byggas ihop utefter den gällande situationen. En nackdel med 

ett flexibelt möblemang är att det kräver engagemang av mötesdeltagarna att ställa i 

ordning rummet när de kommer dit, och återställa det innan de går. Om rummet 

skulle vara anpassat efter i stort sett alla typer av möten hade det förblivit ett 

traditionellt mötesrum. Därför beslutades det att inte helt och hållet sträva efter att 

skapa ett flexibelt möblemang. 

Utvecklande av designförslag har skett parallellt med litteraturstudier och 

metodarbete. Utefter resultat av intervju och enkät kunde behov av funktioner och 

förbättringsmöjligheter utläsas. För att få en överblick över detta skapades 

tankekartor där även idéer över lösningar integrerades. Alla idéer skrevs ned för att 

sedan ha ett stort antal att välja bland när de olika delarna passas ihop i rummet. 

Listorna innehåller alltså även sådant som i gestaltningen har valts bort.  

Funktioner 

Sitta 

 Stolar 

 Pallar 

 Soffor 

 Fåtöljer 

Aktivering 

 Ståbord 

 Fria golvytor 

Visa digitalt material 

 Projektor 

 Bildskärm 

 Dator 

 
 

 

 

Skapa överblick 

 Whiteboard, tavla, glas, färg 

 Anslagstavla 

 Magnettavla, färg 

 Blädderblock 

 Runt bord 

Förvaring 

 Skåp 

 Hyllor 

 Korgar 

 Lådor
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Ljud 

 Väggisolering 

 Textilier 

 Ljudabsorbenter 

 Mjukt golvmaterial 

 Högtalare 

 ”Dock” 
 

 

Ljus 

 Punktbelysning 

 Miljöbelysning 

Färg 

 Färgglatt golv 

 Mönster 

 Fondvägg

3D-programmet SketchUp användes för att rita upp mötesrummet och testa de olika 

idéerna. På så vis kunde storlek och proportioner utläsas och vara till hjälp i valet av 

vilken form de olika funktionerna skulle ta och vilka idéer som kunde väljas bort.  
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Designförslag 

I avsnittet presenteras ett designförslag till lilla mötesrummets som baserats på 

genomförda metoder, litteraturstudier och idéarbete.  

Målsättningen är att den nya rumsutformningen ska aktivera användarna och skapa 

förutsättningar till att genomföra möten på andra sätt än vad de vanligtvis brukar 

göra. Samtidigt ska deras behov av funktioner uppfyllas och element som kan 

stimulera innovation och kreativitet inkluderas. 

Funktion 

Figur 7. Överblick funktioner. 

Under intervjun framkom önskan om att kunna genomföra möten på ett så aktivt 

sätt som möjligt, helst ska mötesdeltagarna inte sitta alls när de har möten. Ett runt 

ståbord ger möjlighet för användarna att kunna befinna sig på samma nivå och lätt 

kunna röra sig i rummet och runt bordet. Förhoppningen är att öka rörligheten och 

att man inte låser sig vid en viss plats vid bordet. Användarna kan lätt röra sig runt 
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bordet beroende på vart i rummet fokus ligger. Bordets runda form bildar en 

mittpunkt i rummet vilket förtydligar möjligheten att röra sig runt i hela rummet. 

Formen skapar mjukhet och ett rörelseflöde (Ching, 2005, s. 94). Om bordet vore 

kvadratiskt hade rörligheten försämrats i och med att användarna då behöver ta sig 

förbi hörn och kanter för att kunna förflytta sig.  

 

Figur 8. Detaljbild ståbord och pallarna ”Dundra”. 

Bordet är 120 cm i diameter för att användarna enkelt ska kunna breda ut mycket 

material att samlas kring. De kan även få plats med laptops vid behov. Om bordet 

vore större hade det varit svårt för alla att nå över bordet och rörligheten i rummet 

hade försämrats. Enligt Arkitektens handbok (2013, s. 130) ryms sex personer sittandes 

runt ett bord i den storleken. Det är även maxantalet användare som tros kunna 

nyttja rummet tillsammans. Rummet är bättre lämpat för fyra personer under möten. 

Höjden på bordet är 110 cm för att kunna passa både män och kvinnors längd vid 

stående arbete (Arbetsmiljöverket, 2014). 

94 % av de som svarade på enkäten menar att möten oftast är mer än en timme 

långa. Detta gör att alla kanske inte orkar stå vid ett ståbord under ett helt möte. 

Därför har de höga pallarna ”Dundra” av Stefan Borselius från Blå Station placerats 

under det runda ståbordet. Eftersom att målet med bordet är att få användarna av stå 

vid möten är det meningen att pallarna inte ska vara allt för synliga eller skrymmande 

i rummet och kan därför skjutas in under bordet. Möjligheten ska finnas för de som 

vill och behöver sitta vid möten. Valet av sittmöbel föll på pallar eftersom de 
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fortfarande kräver en viss aktivering av de som väljer att sitta eftersom de inte har 

ryggstöd.  

Skapa överblick 

 
Figur 9. Överblick skapa överblick. 

Av enkäten framkom behov av att kunna skriva och fästa lappar på ett överblickbart 

sätt. En whiteboard är ett funktionellt alternativ för att kunna skriva på en stor yta 

och kunna använda sig utav magneter. Den traditionella typen av whiteboard är 

däremot inte det som valts ut i förslaget. Istället har en tavla av glas placerats på 

väggen. Den fungerar att skriva på och sudda som en vanlig whiteboard och är även 

möjlig att få magnetisk. En glastavla ger ett mer stilfullt intryck och suddar ut linjerna 

mellan tavla och vägg mer än en vanlig whiteboard. Detta kan minska intrycket av att 

de måste hålla sig innanför ramarna i sin process. 
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Bredvid glastavlan som går att skriva på har ett rutnät i form av kvadrater placerats 

på väggen. Det är anslagstavlor som även fungerar som akustikplattor. På dessa kan 

nålar fästas för att få upp lappar på väggen och skapa en bra överblick. Rutnätet kan 

användas för att skapa en struktur eller bara ses som en subtil dekoration. Detta är 

ett sätt att kunna kombinera funktion och förbättra ljudmiljön i rummet. 

Digitalt material 

 

Figur 11. Överblick digitalt material. 

Figur 10. Detaljbild whiteboard och anslagstavla. 
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Möjlighet att projicera var en återkommande åsikt i enkäten, men behovet tolkades 

som möjlighet att visa digitalt material som alla i rummet kan se. En 40” tv-skärm har 

valts istället för att följa önskemålen bokstavligt. En fördel med att ha en projektor är 

att det finns möjlighet att få en större bild än på en tv-skärm. Detta är dock inget 

som är lämpligt att eftersträva i det utvalda mötesrummet på grund av dess storlek. 

Avstånden i rummet är för korta för att det ska vara givande att kunna se något 

digitalt som är större än en normal tv-skärm. Bredvid skärmen har en hylla placerats 

för att användarna lätt ska kunna koppla in sin laptop.  

 

Figur 12. Detaljbild tv-skärm och datorhylla. 

Förvaring 

Önskemål om skapande material såsom färgade papper och pennor framkom av 

både enkät och intervju. Materialet är tänkt att kunna förvaras i vad som kan liknas 

med balkonglådor som hakas fast i springan mellan fönsterbräda och list med eluttag. 

Antalet lådor och storlekar kan då anpassas utefter det som kommer förvaras i 

rummet.  
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Figur 13. Detaljbild förvaring av verktyg och material.  

På väggen bredvid tv:n har tidningsställ satts upp för att kunna förvara färgade 

papper. Tanken är att allt material ska finnas lättillgängligt och synligt. Detta för att 

chansen ska vara så stor möjligt att användarna ser till att bruka det under möten. 

Det är ett medvetet val att inte använda några större förvaringsmöbler för att inte 

förlora golvyta och övermöblera det relativt lilla rummet.  

 

 

Figur 14. Detaljbild förvaring av papper.  
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Ljud 

Figur 15. Överblick ljud. 

Utöver behovet av funktioner i mötesrummet framkom det även att 

ljudförhållandena i rummet behövde förbättras eftersom att det ekar i rummet och 

samtal hörs ut i korridoren. Enligt Ching (2005, ss. 64-65) behöver 

rumsutformningen kunna bidra till både ljudlig och visuell avskildhet. Största 

problemet med att samtal hörs ut i korridoren kan bero på att skjutdörren inte sluter 

tätt och skapar en stor glipa mot golvet. För att med så små medel som möjligt 

försöka lösa problemet skulle en gummilist kunna fästas runt dörren för att ge bättre 

förslutenhet mot ramen. Mot golvet kan en rundad gummitröskel läggas för att 

minska glipan mellan golv och dörr.  

För att ge bättre möjligheter att ljudisolera rummet ut mot korridoren har även 

gardiner med ljudabsorberande egenskaper hängts upp framför glaspartierna. Dessa 

kan då vid möten dras för och därmed även begränsa insynen i rummet. Mellan de 

ljudabsorberande gardinerna och glaspartierna hänger även mer transparenta 

gardiner. När dessa är fördragna minskar insynen men den elimineras inte helt. 
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Figur 16. Detaljbild gardiner. 

Golvet som föreslås består av korthåriga textilplattor och kommer att bidra till att 

dämpa ljudnivån i rummet samt ge ett mjukare intryck (Ching, 2005, s. 282). 

Textilplattorna är anpassade efter slitage i offentliga miljöer men kan lätt bytas ut om 

de blir skadade eller utslitna, De kan även arrangeras om för att skapa nya mönster i 

golvet (Ching, 2005, s. 283). Som tidigare nämnts har akustikplattor som även 

fungerar som anslagstavlor placerats på en utav väggarna för att minska ekot i 

rummet.  

För att kunna stimulera hörselsinnet under möten finns det tillgång till högtalare i 

rummet som kan kopplas till mobil, dator eller surfplatta. Användarna kan då själva 

anpassa musik eller annat ljud efter situation och musiksmak i gruppen.  
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Ljus 

Väggen med tre fönster utåt bidrar till goda möjligheter för dagsljus att flöda in i 

rummet. Eftersom att rummet ligger i norrläge består ljuset av mycket himmelsljus 

vilket kan ge rummet en blå och kall ton (Fridell Anter, 2006, s. 174). För att rummet 

inte längre ska upplevas som kallt och ljuset allt för utslätat i rummet har belysningen 

bytts ut från en lysrörsarmatur till en annan typ av armatur (2006, s. 208). Den stora 

flerarmade taklampan ”Dear Ingo” av Ron Gilad från Moooi är funktionell samtidigt 

som den bildar en mittpunkt i rummet. Eftersom att lampan består av sexton stycken 

armar så kan varje arm riktas, höjas och sänkas föra att kunna anpassas efter 

situationen med punktbelysning. Samtidigt ger det stora antalet lampor ett bra 

allmänljus i rummet. I och med det stora ljusflödet i fönstren är det viktigt att ha 

kompletterande ljus inomhus för att uppmärksamheten inte hela tiden ska röra sig 

mot utmärkande ljuspunkter (Johansson & Küller, 2005, s. 86). En samlad effekt 

skapas av kombinationen av artificiellt ljus och dagsljus (Fridell Anter, 2006, s. 191). 

 

Figur 17. Detaljbild ljus, armatur ”Dear Ingo”. 

Inga gardiner har satts upp vid fönstren för att inte skymma utsikten över Östra 

Torget där det ofta är liv och rörelse vilket kan vara stimulerande (Johansson & 

Küller, 2005, ss. 86-87).  
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Färg 

Färgsättningen i rummet är som mest fokuserad på golvet med textilplattor. Det valet 

har gjorts för att visuellt kunna stimulera med färg utan att det alltid finns i 

blickfånget utan istället är närvarande i periferin. Golvets kvadratiska plattor skapar 

även i sig ett mönster och bidrar till en regelbundenhet fastän mönster och färg 

varierar. Genom den varierande färgsättningen på plattorna undviks ett monotont 

intryck av de kvadratiska formerna (Ching, 2005, s. 96). Målet är att skapa visuell 

stimulans utan att stjäla fokus ifrån det användarna själva skapar i rummet. Därför 

har väggar och tak behållits neutralt vita. Sammansättningen av färger och mönster i 

golvet bildar ett starkt intryck, men det balanseras upp av den neutrala väggfärgen för 

att inte bidra till stress (Fridell Anter, 2006, s. 200). 

 

Figur 18. Detaljbild färg. 

De vita väggarna och taket förhindrar även att rummet upplevs som mindre. I och 

med de vita ytorna kan golvets färger och mönster möjligtvis komma att avspegla sig 

på de ytorna och på så sätt spridas i rummet på ett diffust sätt (Fridell Anter, 2006, s. 

159). Färgerna som ingår i golvet plockas även upp i pallarnas mjuka stolsitsar.  
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Diskussion och slutsats 

Syftet med arbetet har varit att arbeta fram ett gestaltningsförslag för ett mötesrum åt 

ledningskansliet på Torshälla stads förvaltning som är utformat efter användarnas 

behov. Det rumsliga förslaget ska skapa förutsättningar för innovativa och kreativa 

processer och ge stöd åt användarna att arbeta på andra sätt mot vad de brukar göra. 

Detta är av stor betydelse för att ledningskansliet ska kunna utveckla sina arbetssätt 

och sträva mot att komma fram till nytänkande lösningar. 

Designförslaget som skapats visar ett sätt att lösa problemen och stimulera 

innovation och kreativitet i lilla mötesrummet. Det kan göras i många olika varianter 

men detta är en lösning som grundats på trovärdig litteratur och metodarbete.  

Enkätundersökningen gav insikt i hur målgruppen arbetar och vad de behöver under 

möten. Deras svar tolkades till behov av olika funktioner såsom möjlighet att skapa 

en överblick, visa digitalt material och förvara material att skapa med. Det kom även 

fram att ljud- och ljusförhållanden i rummet behövdes förbättras vilket det i 

designförslaget har presenterats lösningar på, grundad på litteratur. 

Litteraturstudierna gav även en bra grund till hur innovation och kreativitet kan 

främjas. 

För att bryta de invanda mötesvanorna på ledningskansliet blev aktivitet och 

rörlighet ledord i designarbetet. För att ha en plats att samlas kring valdes ett runt 

ståbord istället för ett vanligt bord att sitta ned vid. Den runda formen skapar rörelse 

i rummet och förhindrar att användarna låser sig vid en och samma plats och istället 

nyttjar hela rummet.  

Ståbordet kan dock exkludera människor med rörelsehinder ifrån att kunna vara 

delaktiga i möten i det aktuella rummet. De två större konferensrummen kommer 

fortfarande finnas tillgängliga och kan då användas om behovet av att sitta vid ett 

bord i normalhöjd uppstår. För att tillgodose ännu fler behov såsom anpassning efter 

exempelvis rullstolsbundna hade en större yta behövts bearbetats.  

Lilla mötesrummet är inte särskilt stort och skulle kunna upplevas som trångt, men 

storleken kan även vara till dess fördel. Det skapas en närhet i rummet som bidrar till 

mer trygghet hos användarna att våga testa nya saker.  
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Utgångspunkten i arbetet har varit att studera hur ett utvalt mötesrum kan utformas 

för att stimulera innovation och kreativitet. Detta behöver dock inte vara den bästa 

eller enda lösningen för att främja dessa processer på en arbetsplats. I utformningen 

av ett rum kan hinder undanröjas för att inte störa dessa processer och funktioner 

designas för att passa behov och underlätta arbetet. Men det behöver inte alltid vara 

rummet som arbetet sker i som är det viktigaste. Det kan bland annat handla om 

avstånd på arbetsplatsen, möjlighet till spontana möten, möjlighet till avskildhet och 

att det finns ett tillåtande klimat (Fayard & Weeks, 2011). En utprovning hade 

behövts genomförts för att kunna undersöka resultatet av det presenterade 

designförslaget för mötesrummet. 
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Figur 1. Planritning Torshälla stads förvaltning. Tillhör Torshälla stads förvaltning, 
bearbetad av Sara Graff. 

Figur 2. Planritning Torshälla stads förvaltning. Tillhör Torshälla stads förvaltning, 
bearbetad av Sara Graff. 

Figur 3. Foto korridor. 

Figur 4. Foto lilla mötesrummet. 

Figur 5. Foto lilla mötesrummet. 

Figur 6. Foto lilla mötesrummet. 

Figur 7. Överblick funktioner. 

Figur 8. Detaljbild ståbord och pallarna ”Dundra”. 

Figur 9. Överblick skapa överblick. 

Figur 10. Detaljbild whiteboard och anslagstavla. 

Figur 11. Överblick digitalt material. 

Figur 12. Detaljbild tv-skärm och datorhylla. 

Figur 13. Detaljbild förvaring material. 

Figur 14. Detaljbild förvaring av papper. 

Figur 15. Överblick ljud. 

Figur 16. Detaljbild gardiner.  

Figur 17. Detaljbild ljus, armatur ”Dear Ingo”. 

Figur 18. Detaljbild färg. 
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Bilagor 

Intervju 

Datum: 2014-04-25 

Plats: Torshälla stads ledningskanslis kontor 

Respondent: Josephine Härdin och Ulrika Hansson 

Intervjuare: Sara Graff 

 

Hur många arbetar på våningsplanet som det utvalda mötesrummet ligger på? 

20 stycken. 

Hur många gick innovationskursen på MDH? 

7 stycken. 

Vilka använder mötesrummet? 

De på våningen har ofta möten tillsammans och med utomstående från andra 

enheter inom Torshälla kommun. 

Finns det fler mötesrum som används av personalen? 

Ja, det finns två andra större konferensrum i närheten av det lilla mötesrummet. 

Behöver rummen bokas i förväg? 

Ja, det finns ett digitalt bokningssystem men det används knappt. Det kan behöva 

förbättras när det lilla mötesrummet har förändrats. 

Hur kommer det sig att det är det lilla mötesrummet ni vill förändra? 

Just nu är det inte lika aktuellt att få igång det innovativa och kreativa arbetet i de 

sammanhangen. I de större rummen samlas större grupper där många ofta är 

utomstående. Innovationskunskaperna kan då vara skiftande och det kan bli en 

utmaning att skapa trygghet i större grupper.  

Varför önskar ni en förändring av det lilla mötesrummet? 

Vi vill att det ska finnas ett alternativ till de två större, traditionellt inredda 

konferensrummen. Det lilla mötesrummet ska stimulera till att göra något 

annorlunda, både att mötena gå till på ett annorlunda sätt och att det leder till mer 

annorlunda idéer. Vi vill se en kontrast mot de andra större konferensrummen. 

Rummet ska hjälpa personalen att komma över tröskeln och börja arbeta mer 

innovativt och kreativt och sätta igång nya tankar. Fler sinnen ska stimuleras och 

man ska kanske inte bara fokusera på att tala utan testa att kommunicera på nya sätt.  
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Just nu ser i stort sett alla möten likadana ut, vi sitter ned runt ett bord och pratar. Vi 

vill ha lite spänning så att vi inte alltid vet hur mötet kommer sluta, vilka vi i nuläget 

ofta gör. Helst av allt ska vi inte sitta alls och det ska finnas kreativa material nära till 

hands. 

Vad vill ni att förändringen ska leda till? 

Det ska ge oss bättre möjlighet att komma på nya bra lösningar, vi vill vara 

nytänkande. Vi vill även få chansen att visa utåt att vi arbetar i framkant med 

innovation. Om resultatet av det här rummet blir bra vill vi även applicera det på 

andra mötesrum inom Torshälla stads förvaltning.  
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Enkät  
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