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Abstract	  

This is a study in how a university business incubator can be designed for 
supporting intended activities. The study has been based on Idélabs incubator at 
University of Mälardalen in Västerås. The objective of the study is to develop a 
design that supports the activities of the users and integrate the organizations 
process model. The aim is that the study should provide knowledge about how 
space can be designed to support the users in their business development. 
 
Methods that have been applied are interview and spatial analysis. To get an 
understanding about issues and the demands on the space interviews has been 
conducted with staff from Idélab and users. Through spatial analysis knowledge 
about the prerequisites of the space has been gained. 
 
With the support of literature and the results of the methods a design proposal has 
been created. In the suggested design a clear spatial layout has been created for 
intended activities. Through colour, shape and position the spaces are visually 
emphasized. Sound absorbent materials and elements are added to create an 
advantageous environment. The design proposal meets the requirements of 
privacy and communicates the process model of the organization. The layout of 
the room is believed to encourage the users to interact with each other.  
 
Key words: Spatial design, Information design, meeting room, work space, 
incubator



 

Sammanfattning 
Detta arbete är en studie i hur en företagsinkubator för högskolestudenter kan 
utformas rumsligt för att stödja tänkta aktiviteter. Arbetet har utgått från Idélabs 
inkubator på Mälardalens högskola i Västerås. Syftet med arbetet är att ta fram ett 
designförslag som stödjer användarnas aktiviteter och behov. Målet är att arbetet 
ska bidra med kunskap om hur en företagsinkubator som plats kan utformas för att 
fungera som ett stöd för användarna i deras process att utveckla sina företag.  
 
Metoder genom arbetet har varit intervju och platsanalys. Intervju har genomförts 
med både verksamhetsrepresentant och användare för att få en förståelse för 
problematiken och vilka krav tänkta aktiviteter ställer på den rumsliga 
utformningen. Platsanalys har bidragit med kunskap om rummets förutsättningar 
och möjligheter. 
 
Med stöd i teorier, litteratur och metodresultat har ett designförslag tagits fram. I 
förslaget har tydliga rumsligheter skapats för respektive aktivitet och de betonas 
visuellt och formmässigt med hjälp av färg och placering. Ljudabsorberande 
material och element har applicerats för att skapa en gynnsam och trygg miljö. 
Designförslaget möter behovet av avskildhet och anses främja interaktion mellan 
användarna. 
 
Nyckelord 
Rumslig gestaltning, informationsdesign, mötesrum, arbetsplats, inkubator. 
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Inledning 

Sveriges regering presenterade i vårbudgeten 2015 en offensiv näringslivssatsning 
där bland annat finansiering för nya och växande företag skulle prioriteras 
(Näringspolitik i statens budget 2015-04-16). Syftet med näringslivssatsningen är 
att skapa förutsättningar för företagande, entreprenörskap och en gynnsam 
konkurrenssituation. Företagsinkubatorer som koncept har sitt ursprung från USA 
och startades under 1950-talet i syfte att stödja entreprenöriellt sinnade 
akademiker vid universiteten. På 70-talet började inkubatorer ta sin form i Sverige 
(Om inkubatorer 2015-05-14). I Sverige finns idag sammanlagt 65 inkubatorer 
och science parks anslutna till SISP (Swedish Incubators & Science Parks) De 
fungerar som plattformar och mötesplatser för kunskapsbaserade företag och 
verksamheter.  

Bakgrund 

Idélab är en företagsinkubator vid Mälardalens högskola med lokaler i både 
Eskilstuna och Västerås. SISP beskriver på deras hemsida vad en inkubator som 
funktion innebär ”En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av 
människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och 
anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk 
samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice” (Om inkubatorer 
2015-02-22).  
 
En inkubator kan förklaras som en funktion som erbjuder stödjande verktyg av 
både fysisk och immateriell karaktär. Idélab beskriver sig som en kreativ 
mötesplats där studenter, personal och forskare på Mälardalens högskola får hjälp 
att förverkliga och göra affärer av sina idéer. Studenterna kan delta i Idélabs 
affärsutvecklingsprocess om de har en idé de vill utveckla till en 
företagsverksamhet. Processen omfattar ett antal steg där deltagarna får coachning 
av företagsutvecklare och tillgång till ett stort nätverk samt föreläsningar, 
workshops m.m. ”En företagsinkubator är designad att stödja en entreprenör i 
dennes utveckling av affärskunnande i en miljö som främjar företagsutveckling” 
(Om inkubatorer 2015-08-10).  Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för 
utveckling av både kunnande och företag.  
 
  
Både i Eskilstuna och i Västerås har Idélab lokaler där det finns möjlighet att ha 
sin arbetsplats genom affärsutvecklingsprocessen och även ett halvår efter sin 
studietid. Här erbjuder Idélab studenterna möjlighet att utveckla sina idéer och 
företag samt använda den kunskap om entreprenörskap de tillförskaffat sig. 
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Fokus för examensarbetet kommer att vara den lokal i Västerås som 
tillhandahåller en fysisk kontorsservice för studentföretagarna. Idélab benämner 
denna fysiska plats, som detta examensarbete behandlar, för Inkubatorn vilket 
även kommer göras genom arbetet.  
 
 

Problembakgrund  

I samband med att Idélab i Västerås fick flytta till nya lokaler under hösten 2014 
upprättades Inkubatorn i R-huset på Campus i Västerås, som en tillfällig lösning. 
På planritningen (figur 2) visas Inkubatorn placering i förhållande till huvudentrén 
(figur 1). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Huvudentrén till R-huset, Mälardalens högskola. 

Inkubatorn	  

Figur 2. Planritning över R-huset på Campus i Västerås, bottenplan. 

Huvudentré	  

Figur 2. Planritning över R-huset på Campus i Västerås. 

Inkubatorn	  

Huvudentré	  
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Målgruppen för detta examensarbete är studenter då de är primära användare av 
inkubatorn. Personal och forskare som deltar i Idé labs affärsutvecklingsprocess 
har inte inkluderats i målgruppen då de ofta har egna arbetsrum att tillgå på 
högskolan.  
 
Ambitionen är att lokalen ska fungera både som arbetsplats och som mötesplats. 
Problematiken som finns idag är att den befintliga utformningen gör att de olika 
aktiviteterna inte kan äga rum samtidigt. Olika aktiviteter kräver helt enkelt olika 
förutsättningar.  

Syfte och frågeställning 

Arbetet syftar till att ta fram ett designförslag som stödjer användarnas behov och 
aktiviteter. Målet är att arbetet ska bidra med kunskap om hur en 
företagsinkubator kan utformas rumsligt för att fungera som en stödjande 
arbetsplats där användarna kan utveckla sina företag. Frågeställningen som detta 
examensarbete ska svara på är: 
 
Vilken rumslig lösning kan skapa förutsättningar för att verksamhetsanpassade 
aktiviteter ska kunna äga rum i samma lokal? 
 
Två underfrågor har formulerats för att kunna ge stödjande svar till huvudfrågan: 
Vilka är de verksamhetsanpassade aktiviteterna? 
Vilka förutsättningar kräver de verksamhetsanpassade aktiviteterna? 
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Tidigare forskning och teori 

Tidigare forskning 

Rum och Företagande 
I avhandlingen Where Does high - Tech Become a Business? About the 
Importance of Space for Supporting Knowledge Processes at University Business 
Incubators (Strid 2004) beskrivs en studie gjord vid Chalmers tekniska 
Universitet. Studien fokuserar bland annat på hur kärnaktiviteter, dvs. hur mötet 
mellan teknologiskt kunnande och entreprenörskap, äger rum i den plats som är 
tillhandahållen av inkubatorn (2004 s 5). Marie Strids huvudsakliga intresse är hur 
en plats stödjer företagsuppbyggnad och menar att avhandlingen kan ge insikt i 
viktiga aspekter att uppmärksamma vid utformning av miljöer för 
företagsutveckling (2004 s 2 och 4). Strid menar att i en stor del av forskningen 
kring företagsinkubatorer så tas platsen, rummet i förhållande till arbetet för givet 
(ibid s 4). Tidigare forskning visar att det finns behov av olika miljöer för företag 
och för att kunna tillgodose dessa är det viktigt som designer att skaffa kunskap 
om behoven tillsammans med företagarna (ibid s 8). Som ett resultat av företagens 
delaktighet skapas starkare nätverk och interaktionen mellan dem ökar (ibid). 
 
Strid (2004) refererar till Lindahl (2001) som menar att platsen (the place) tillhör 
de aktiviteter som sker där medan rummet (the space) är ett verktyg för att planera 
och designa de fysiska förutsättningarna som krävs för aktiviteterna. På så vis är 
platsen något mer än de rumsliga ramarna. I detta examensarbete är det rummet 
och hur det kan fungera som ett verktyg som är fokus för det designförslag som 
kommer presenteras. Samtidigt är informationsdesign som ämne kontextberoende 
och det är nödvändigt att även förstå platsen som helhet. Det är av betydelse att 
lägga fokus på hela arbetsmiljön och inte bara rummet som en symbol och en 
funktion menar Strid (2004). Det finns även forskningsresultat som visar hur 
organisatoriska förändringar leder till rumsliga förändringar, men även vice versa 
att en rumslig förändring kan leda till organisatoriska förändringar (Strid s 7-8).  
 
Utifrån sin forskning så har Strid (2004) formulerat tre faser där 
kunskapsprocessen äger rum samt vilka behov användarna har i dem. Faserna har 
getts namnen: 1. Entré, 2. Ett eget rum och 3. Exit. Strid (2004 s 11) menar att det 
behövs olika former av service som stöd för att inkubatorer som funktion ska 
kunna uppnå sitt syfte. Det är primärt i den andra fasen Eget rum som behovet av 
en egen arbetsplats finns. Faserna kombineras med Nonaka & Konnos modell 
Concept of Ba för att forma en modell (figur 3) som beskriver processen som 
iterativ istället för linjär (Strid 2004).  
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Rum och Innovation 
Peschl och Fundneider (2014 s 364) belyser artefakters roll som möjliggörare i 
tillgodogörandet av ny kunskap. Artefakterna består av både fysiska dimensioner 
och sociala. De fysiska omfattas av bland annat arkitektur och teknologi, medan 
de sociala/emotionella dimensionerna utgörs av kognitiva, organisatoriska och 
kulturella aspekter. Tillsammans bygger dimensionerna ett stödjande eko-system 
för innovation och kunskapsbyggande (2014 s 366).  
 
Den arkitektoniska dimensionen omfattas av den fysiska miljö som användarna 
har att tillgå. Den fysiska strukturen för platsen utgörs av den byggda arkitekturen 
men även de rumsliga inredningselement som adderas i miljön. Det ligger en stor 
utmaning i att designa en rumslig miljö på ett sådant sätt att ett kunskapsflöde och 
interaktion med andra människor möjliggörs och främjas utifrån den uppgift som 
användarna ska utföra (ibid). Det är av betydelse att identifiera och förstå 
kunskapsprocessen för att kunna skapa stödjande dimensioner för ett fungerande 
kunskapsstödjande eko-system (2014 s 368). 
  
Den sociala dimensionen utgörs av det människorna bidrar med och hur den 
rådande kulturen påverkar interaktion mellan användarna. Rummet är arenan för 
möten och socialisering vilket anses som grundläggande för innovation och ny 
kunskap i sammanhanget (ibid). Den teknologiska dimensionen omfattar manuella 
verktyg som white boards och blädderblock till interaktiva med datorer, internet 
och visualiseringsskärmar (ibid s 368) 
  
Schaffer Andersson (2014) har i sin avhandling Spaces for innovation forskat på 
hur arbetsplatser kan utformas så att de stödjer innovation utifrån användarnas 
perspektiv. Schaffer Andersson (2014 s 103-104) menar att det finns möjligheter i 
att designa rum för explorativ innovation med grunden i det stödjande eko-system 

Figur 3. Modell för kunskapsprocessen kopplad till 
Chalmers inkubator (Strid & Birgersson 2004). (Figuren 
illustrerad och delvis översatt av Victoria Strid). 
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som Peschl och Fundneider definierar, men att det är viktigt från ett 
designperspektiv att då ta hänsyn till hur människor hanterar sina rum i 
vardagen. I det hanterande finns möjligheter att i designen bygga på de redan 
framväxande rummen för innovation. Inom human-centred design är det av 
betydelse att som designer få kunskap om användarnas förståelse av kontexten för 
att kunna skapa arbetsplatser som stödjer tänkta aktiviteter (Schaffer Andersson 
2014 s 32). Det innebär dock inte att gå med på allt som användarna önskar (ibid). 
  
Schaffer Andersson belyser även att för studier på micronivå som de hon 
genomfört så är relationerna i det fysiska området och nätverk av betydelse för 
möten med omvärlden (2014 s 25). Vidare beskriver hon att ett sätt som tidigare 
forskning på micronivå ser på rum för innovation, är som ett speciellt tillägnat 
designat utrymme (ibid). Då syftet med inkubatorn kan ses som både att vara den 
vardagliga arbetsplatsen men även ett specialanpassat designat rum blir båda 
perspektiven intressanta. När det handlar om ett specialanpassat rum som 
användarna utnyttjar tillfälligt eller sporadiskt och inte dagligen är den fysiska 
designen central för att reducera hierarki mellan användarna och stödja 
delaktighet (ibid s 26).  

Teori 

Arbetet baseras på teorier om mänsklig perception och i avsnittet presenteras 
relevanta designprinciper.  

Designprinciper 

I en rumslig utformning finns en rådande arkitektur med fönster, dörrar, golv, 
väggar och tak. Varje komponent har eller ges en form, färg, textur, placering och 
ett uttryck. Till det adderas element i rummet som möbler, teknologi, belysning, 
inredningsdetaljer och information genom text och bild. Alla delar i rummet 
samspelar för att skapa en helhet.  Utifrån de tänkta aktiviteterna och den rumsliga 
analysen kan man som designer börja matcha aktiviteternas rumsliga krav med 
rummets förutsättningar (Ching & Binggeli 2012 s 66). Hur man arrangerar 
möbler och interiörer ska svara både mot funktionella och estetiska kriterier 
(ibid). Strid (2004 s 8) skriver i sin avhandling om rum som en funktion och 
belyser begreppet användbarhet där användbarhet indikerar hur människor kan ta 
sin plats. Vilket avser både praktiska och existentiella dimensioner (ibid). Ching 
& Binggeli (2012 s 44) skriver att en rumslig design ska förmedla ett budskap och 
en mening till användarna. Med stöd i designprinciper och teorier kring rumsliga 
element kan designval göras för att optimera rummets användbarhet.  
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Formelement 
Ching och Binggeli (2004) beskriver punkt, linje, plan och volym som de primära 
formelementen för arkitektur och inredningsdesign, som tillsammans bildar en 
helhet i sammanhanget.  En punkt markerar en plats och är statisk utan någon 
riktning. Placeras punkten i mitten av en yta blir den stabil och kan organisera 
andra element runt sig. Om en punkt placeras i utkanten av en yta behåller den sin 
självcentrerade form men kan uppfattas mer dynamisk i förhållande till sin 
placering (s 85 och 86).  
 
En linje har konceptuellt bara en dimension, längd, men i verkligheten varierar 
den i sin karaktär utifrån tjocklek, kontur och textur (ibid s 87). Linjer definierar 
former genom att tydliggöra kanter och skiljer på så vis formen från sin bakgrund 
(ibid s 89). Tvådimensionella former kan ses som plana ytor. Förutom sin form 
har dessa ytor signifikanta kvalitéer i form av material, färg, textur och mönster. 
Golv, tak, väggar, dörrar och fönster är plana ytor som ramar in rummet och 
skapar en tredimensionell volym (ibid s 91). 
 
Cirkeln som form är likt punkten självcentrerad och stabil. När den förs samman 
med andra linjer och former kan den upplevas ha en rörelse. Böjda linjer och 
former kan ses som kombinationer av cirklar och uttrycker rörelse, flöde och 
mjukhet (ibid s 94). 
 
Kvadraten representerar det rationella utifrån en visuell regelbundenhet. En 
kvadrat har ingen tydlig riktning då vinklar och sidor är likadana. Rektangeln kan 
ses som variation av kvadraten i bredd eller längd (ibid s 96) och kan likt linjen 
skapa riktning.  
 
I inkubatorn ska flera olika rumsliga funktioner samspela. Ching (2007 s 185) 
skriver om att två eller flera rum formmässigt kan relatera till varandra på flera 
olika sätt. Ett rum kan ta form i ett annat eller så kan de angränsa till varandra 
genom att dela en gemensam yta, som t.ex. en vägg. Om ett mindre fristående rum 
skapas är storleken en viktig avvägning för att det omslutande rummet inte ska 
förlora sin egen funktion och endast bli ett skal (Ching 2007 s 186). Angränsande 
rum är nog den vanligaste typen av spatial relation som gör att varje rumslighet 
kan fungera individuellt mot sin funktion (ibid).  
 

Proportion och skala 
Designprincipen skala är i direkt relation till principen för proportion, båda utgår 
från just förhållandet till andra delar. Proportion utgår från relationen mellan olika 
objekt och mellan objekt och helheten utifrån storlek, antal och mängd. Man 
upplever något proportionerligt när inget element varken upplevs för mycket eller 
för lite. Betydelsen av proportioner är därför primärt en visuell bedömning snarar 
än ett exakt mått. Skala refererar speciellt till storleken av något, relaterat till en 
känd standard eller måttenhet. Element i en avvikande skala kan användas för att 
väcka uppmärksamhet eller betona något och beskrivs då som småskaligt eller 
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storskaligt (Ching och Binggeli 2004 s 121-128). Att väcka uppmärksamhet 
genom att skilja ett objekt från sin bakgrund lyfts även fram av Ware (2008 s 27) 
som belyser begreppet pop-out. Den starkaste graden av pop-out sker när ett 
formelement skiljer sig i färg, form eller textur och den kringliggande miljön är 
enhetlig (ibid s 29).  
 

Färg, ljus och textur 
”Ljus- och färgsättning görs för att, på olika sätt skapa visuellt grundat 
välbefinnande” (Fridell Anter & Klarén 2014 s 185). När vi visuellt processar vår 
omgivning organiserar hjärnan den information som registreras i komplexa 
mönster (Ware 2008 s 10). Mönster formas genom att vi delar upp det vi ser i 
områden utifrån textur och färg (ibid). Till det ställer vi visuella frågor med våra 
ögonrörelser varje gång vi söker information vi behöver för den uppgift som 
ligger framför oss (ibid s 21). Som designer är det viktigt att ha förståelse för hur 
vår perception fungerar för att både kunna analysera befintliga artefakter och 
skapa förbättrade designförslag (ibid) 
 
 I boken Forskare och praktiker om färg ljus rum skriver Janssens (2006 s 204) 
om forskning som utförts på färgsättning av kontorsmiljöer med koppling till 
människors prestation. Resultaten har inte kunnat visa något som kan leda till 
generella råd för färgsättning, den individuella sinnesstämningen och arbetets 
karaktär är faktorer som spelar in (ibid). Är svaret då att färgsätta med försiktighet 
eller finns det då risk för understimulering? En lösning enligt Janssens (ibid) är att 
till en enhetlig och harmonisk interiör addera starkare accentfärger på detaljer och 
rumsliga komponenter. På så vis skapas variation och stimuli utan risk för ett för 
oroligt uttryck. En sådan rumslig färgsättning kan även utnyttjas för att förtydliga 
funktioner och precisera olika typer av information (Bergström 2007 s 49).  
 
Upplevelsen av ett rums färger påverkas framför allt av det ljus som träffar dem. 
Det kan bero på från vilket väderstreck det naturliga dagsljuset kommer. Till 
exempel blir kulörtoner varmare i ljus från söder och kallare i ljus från norr 
(Billger m.fl. 2014 s 205). Dagsljus beskrivs ofta som det optimala 
ljusförhållandet. Küller (2005 s 97) menar att vi kan ta lärdomar från dessa 
förhållanden när vi ljus- och färgsätter t.ex. kontorsrum. ”I naturen kommer 
vanligtvis ljuset uppifrån - himlen är ljusare än marken…”(ibid). Överför man 
detta till kontorsrummet bör taket vara ljusare än väggarna och väggarna bör vara 
ljusare än golvet (ibid).  
 
Hur man kombinerar och arrangerar olika texturer är minst lika viktigt som ljus 
och färg och ska slå an till det önskade uttrycket och tänkta användningen av 
rummet (Ching & Binggeli 2004 s 102). Elementen samspelar med varandra och 
genom färg och ljus framträder texturerna. Det finns två typer av texturer, taktila 
som vi kan känna och visuella som vi ser. Taktila texturer bidrar även med visuell 
textur medan visuell textur kan vara en illusion eller verklig (ibid s 97). När man 
väljer material på rumsliga element till en interiör väljer man även färg menar 
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Klarén (2014 s 177). Ett materialval kan motiveras på flera vis. Man kanske väljer 
ett visst tyg till en stoppad möbel för att man vill åt texturen för den taktila 
upplevelsen. Det kan även vara materialets funktionella egenskap som styr, till 
exempel är ett bord med plastyta lätt att torka av och hålla rent. Som rumslig 
gestaltare är det därför viktigt att vara medveten om komplexiteten kring material 
och motivera dem.  
 

Akustik  
I Arkitektens handbok (Bodin m.fl. 2014 s 160-161) beskrivs rummets form, 
storlek och ytskikt som exempel på viktiga faktorer för den akustiska funktionen. 
När man vill utforma rum med funktion att dämpa andras samtal och underlätta 
egna krävs en hög ljudabsorbtion. Detta kan uppnås genom exempelvis: 
 

− ”låg rumshöjd 
− kraftigt dämpat tak 
− inga stora odämpade väggytor 
− absorberande och skärmande inredning 
− stegljudsdämpande golvmatta 
− störande arbetsplatser placeras avskilt t.ex. kopiering” (ibid s 161). 

Att reducera ljud med hjälp av takplattor är vanligtvis det mest effektiva sättet att 
kontrollera ljud i ett rum (Ching & Binggeli 2004 s 272).  
 

Affordance 
Fayard & Weeks (2011 s 1) menar att rum, fysiska eller virtuella, endast inbjuder 
till interaktion om de balanserar tre faktorer, eller ”affordances”. Affordance kan 
beskrivas som hur vida något ”bjuder in till” användning. De tre faktorerna är 
proximity, privacy and permission (ibid) här närhet, avskildhet och tillåtelse (egen 
översättning). Vidare menar de att de mest effektiva platserna eliminerar barriärer 
och för människor samman för interaktion samtidigt som de erbjuder effektiv 
avskildhet så människor inte behöver oroa sig för att bli störda (ibid s 2).  De 
belyser idén kring detta i kontexten av större företag, men det finns intressanta 
delar som kan ses relevanta för detta arbete då interaktion mellan användarna är 
ett huvudsyfte för platsen.  
Närheten ligger delvis i det fysiska avståndet men även i sociala och psykologiska 
aspekter (ibid s 3). Det är framförallt när det kommer till avskildhet som det ställs 
krav på den fysiska miljön. Fayard & Weeks menar att minimumkravet är att 
användarna ska känna trygghet att kunna föra samtal utan att behöva oroa sig för 
att det är lyhört (ibid). När det kommer till hur väl miljön afforderar till tillåtelse 
för interaktion bygger det till stor del på organisationens kultur och huruvida det 
är ”okej” att samtala vid t.ex. kaffemaskinen. Kulturen kan inte tas för given utan 
måste aktivt hållas levande. För en verksamhet som Idélab kan det handla det om 
att man introducerar användarna i miljön och informerar om vikten av interaktion 
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mellan företagarna. Denna aspekt kommer att behandlas vidare längre fram i 
arbetet under diskussion.
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Metoder och empiriska resultat 

Arbetet baseras på metoderna platsanalys och kvalitativ intervju. Dessa beskrivs 
mer ingående i den löpande texten. Metoderna presenteras var för sig, 
platsanalysen presenteras utifrån teori, empiri och analys medan intervjuerna 
beskrivs utifrån teori, genomförande och empirisammanställning. I avsnittet 
beskrivs även en del av designprocessen under rubriken designarbete. 

Platsanalys som metod 

För att få en förståelse för ett rums funktioner och förutsättningar behöver 
observationer utföras på plats i rummet. Ching & Binggelis (2012) avsnitt 
programming i Interior Design Illustrated beskriver en metod för analys av 
platser. De menar att en dokumentation av de fysiska förutsättningarna är 
nödvändigt för kartläggningen. Vidare menar Ching & Binggeli (2012 s 58) att en 
grundläggande förutsättning för en funktionell design är att den stödjer 
användarnas behov. Vid observation av rummet kan befintliga rumsliga element 
och funktioner ge en indikation om behoven. Det är samtidigt relevant att styrka 
den egna upplevelsen med uppgifter från användarna vilket kommer göras genom 
de intervjuer som genomförts. Enligt Ching & Binggeli ingår även i analysen att 
identifiera primära och sekundära aktiviteter samt vad som är karaktäristiskt för 
dessa aktiviteter (ibid s 58-59). Även användarnas fysiska förutsättningar och 
förmågor bör tas i beaktning (ibid). 
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Tillvägagångssätt och platsbeskrivning 

Inkubatorn är belägen på nedre plan i R-huset på Campus i Västerås. I 
kringliggande lokaler finns kaféteria, grupprum, lektionssalar och kontor.      

 
 

Rumsanalysen genomfördes genom besök på platsen. Utifrån analysmallen 
(bilaga 1), som utformats med stöd av Ching (2012) & Palmgren (2014), beskrevs 
rummets förutsättningar dvs. befintlig yta, funktioner, former, och utrustning. 
Platsen fotograferades och en skiss över rummets planlösning med mått och 
möblering gjordes. Till det fördes även anteckningar över vad som observerats i 
rummet. Det insamlade materialet av dokumentationen fungerade sedan som stöd 
för att sammanställa resultatet. Inkubatorn är idag möblerad enligt figur 5. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Sittgrupp (soffa, puff 
och bord) med textil 
matta under.

3 dataplatser
med riktbar belysning

Whiteboard

Runda bord med 4 
respektive 5 stolar

Flyttbart blädderblock

Skärmvägg

Klädhängare

Sopkorg

Inkubatorn	  

Figur 4. Planritning över bottenplan i R-huset på Campus i Västerås. 

Kaféteria	  

Idélabs	  framtida	  
kontor	  

Figur 5. Planritning över inkubatorn med befintlig möblering. 
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Funktioner som befintlig interiör syftar till att stödja 
• Arbetsplatser, mötesplats och fikahörna/paus.  
• Plats för visualisering och för utbyte av information. 
• Visuell och fysisk nätverksplats för företagarna.  
• Datorer ger tillgång till dataprogram och internet med möjlighet att 

kommunicera digitalt. 

Möbler, interiör och utrustning 
Befintliga möbler i rummet är tre skrivbord med tillhörande kontorsstolar. Två 
runda bord med fyra respektive fem stolar. En två sits-soffa med tillhörande 
sittpuff, soffbord och avlastningsbord. En klädhängare och en skärmvägg. 
Rummet är utrustat med white board och blädderblock. Det finns även en 
magnettavla som ska fungera som nätverkslänk mellan studenterna, den står dock 
undanskymd bakom skrivborden. Det finns ingen ordnad förvaring utan 
fönsterbrädor, bord och golv används i huvudsak för avlastning av böcker, papper, 
pennor med mera. Kaffebryggaren är placerad på en fönsterbräda. Majoriteten av 
eluttagen är placerade längs med långsidan under fönstren.  
 
Väggarna är vitmålade och i taket är klätt med vita akustikplattor. På golvet finns 
en beige linoleummatta. Fönsterfoder och spröjs är liksom dörren i trä. Övriga 
material som går att finna på möbler och utrustning är plast, stål, glas och textil. I 
rummet finns fyra lysrörsarmaturer, tre skrivbordslampor och en golvlampa. 
 
Golvytan för rummet är ca 28 kvm och takhöjden är 3,15 m. I rummet finns både 
cirkulära och kvadratiska former. De vertikalt avlånga fönstren dominerar och 
förstärker takhöjden. Sittgruppen ramas in med en rektangulär matta. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Figur 6. Planritning med 
fotografivyer markerade.  
 

Figur 7. Bild tagen från gul prick i figur 6. 

Figur 8. Bild tagen från röd prick i figur 6. 
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Analys av platsen 

Inkubatorn i Västerås 
Befintlig möblering ger en indikation om de tänkta funktionerna i rummet. 
Rummet är dock inte utformat för att flera aktiviteter ska kunna fungera samtidigt. 
Formelement som skapar tydliga förhållanden mellan olika funktioner är något 
som Ching (2007) belyser som viktigt för samspelet mellan olika aktiviteter. Detta 
saknas i dagsläget och en fråga att ställa är vad som händer när flera användare 
utnyttjar lokalen samtidigt? Med den nuvarande möbleringen är det möjligt att så 
många som upp till 15 personer kan erbjudas sittplats. Det är inte något scenario 
som bör eftersträvas på grund av flera anledningar. Det finns inte någon möjlighet 
för avskildhet om man till exempel behöver ringa ett samtal ostört. Bristen på 
fungerande avskärmning gör att det inte heller är optimalt att hålla möten i 
rummet. Möjligheten till avskildhet är något som Fayard & Weeks (2011) menar 
är minimikravet för att användarna ska kunna känna trygghet och att rummet 
bjuder in till användning.  
 
Första intrycket av rummet är att det upplevs lite rörigt, vid närmare undersökning 
blir det tydligt att det delvis har sin grund i att det inte finns någon ordnad 
förvaring. Utifrån det svarar utformningen inte mot funktionella krav (Ching och 
Binggeli 2004). Det finns i dagsläget inte heller någon röd tråd i möblemang eller 
inredning då varken material, färg, eller form har ett enhetligt uttryck. Enligt 
Ware (2008) strukturerar och sorterar vi det vi upplever visuellt i ordnade 
mönster. Den befintliga rumsutformningen försvårar detta och bidrar till visuell 
disharmoni. 
 
Det finns ingen hierarki eller betoning av elementen utan alla delar har getts lika 
stor betydelse.  Som tidigare belyst i teoridelen finns det olika sätt att betona 
något t.ex. genom en avvikande skala (Ching 2004) eller genom pop-out (Ware 
2008). 
 
Ingen av de punkter som Bodin m.fl. (2014) belyser som avgörande för hög 
ljudabsorbtion uppfylls i dagsläget. Väggarna består till huvudsak av vita kala 
ytor, det är högt i tak och det saknas absorberande och avskärmande inredning. 
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Jämförande platsanalys 

Expectrum/Munktell Science Park 
För att få kunskap som kan bidra till ett designförslag gällande själva 
utformningen är ett tillvägagångssätt att undersöka andra liknande miljöer. De 
verksamheter som undersökts är Expectrum i Västerås och Munktell Science Park 
i Eskilstuna. Vid besöken studerades de rumsliga miljöerna utifrån Ching & 
Binggelis (2012) analysmodell. Syftet med besöken var att få en bild av hur 
miljöer som är kopplade till företagsbyggande verksamheter kan utformas. 
Ambrose & Harris skriver om vikten till inspiration och referensobjekt i 
designprocessen (2010 s 60), vilket denna informationshämtning resulterade i.  

Sammanfattning av jämförande platsanalys 
Expectrum är beläget i centrala Västerås i byggnaden Skrapan med nära 
anslutning till köpcentrum och stadslivet. Entrén delas med Hotell Plaza och i 
Expectrums lokaler huserar Västerås Science Park, Sics, Create, Robotdalen med 
flera. På Expectrum har designen fått stort utrymme och det finns en 
återkommande tråd genom inredningen i hur man jobbar med monokroma 
färgsättningar i rummen. Det finns goda exempel på rum där avskildhet kan 
erbjudas och där interaktion främjas. Exempelvis finns små ”telefon-bås” som är 
ljudisolerade och alkover där man kan dra sig undan. Det finns också en öppen del 
med kök som är gemensam för de olika verksamheterna. Köksdelen inbjuder till 
fikastunder och informella möten.  
 
Munktell Science Park (MSP) som ligger i Munktellstaden i Eskilstuna har många 
likheter med Expectrum. Även här samsas liknande verksamheter som i Västerås. 
MSP har en arkitektur i den gamla industribyggnaden som ger karaktär. Den 
rumsliga dispositionen är utformad så att mötesrum varvas med kontor där företag 
hyr in sig. Även här finns en köksdel som en naturlig mötes- och krockplats. 
Intrycket är att det inte finns lika stora möjligheter till individuell avskildhet som 
på Expectrum.  
 
Det finns en rik variation av rumsligheter som syftar till att stödja olika typer av 
aktiviteter på båda platserna. Det finns kontorsservice för företagarna som hyr 
arbetsplatser och närhet till stöd från affärsutvecklare. Den skillnad som är 
tydligast enbart genom observationen är att det finns en tydligare sammanhållen 
design på Expectrum än MSP. Sammanhållen på så vis att det finns ett färg- och 
formkoncept genom lokalerna. Vilket säkerligen har sin grund i att MSP funnit 
längre och delar har förändrats under årens lopp medan Expectrum är relativt nytt. 
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Kvalitativ intervju 

När syftet med undersökningen är att få fram data som ger förståelse för en 
företeelse är den kvalitativa intervjun ett lämpligt tillvägagångssätt (Trost 2010 s 
32). Metodvalet att genomföra intervjuer gjordes utifrån att det viktiga var att få 
en djupare förståelse. Enligt erfarenhet kan det också vara svårt att få tillräcklig 
svarsfrekvens vid en kvantitativ undersökning som enkät t.ex.  
 
 Vid kvalitativa intervjuer är frågorna av tydlig enkel karaktär och svaren ger 
omfattande svar (ibid s 25). Vidare lyfter Trost (2010 s 50-51) en metod för 
intervjun som Kvale förespråkar vilket är att man ska se hela intervjun som en 
process. Faserna är: 1. Tematisering, 2. Design, 3. Intervjuande, 4. Överföring till 
bearbetningsbar form, 5. Bearbetning och analys, 6. Resultat och 7. Rapportering.  
Genom att dela upp intervjun i olika faser ges varje del betydelse och chanserna 
för en lyckad metod ökar enligt Trost.  
Val av undersökningsperson bör inte ske slumpmässigt utan helst av forskaren 
själv med avsikt att få värdefull information för den problemställning som 
undersökningen avser (Ryen 2004 s 77). Det är inte antalet intervjuer som avgör 
framgången utan den information som de resulterar i (ibid s 78). Dessa aspekter 
har tagits i beaktning genom metodens olika stadier. I arbetet används begreppet 
respondent för att tala om den intervjuade personen då det enligt Holme & 
Solvang (1997 s 104) är korrekt om personen som intervjuas är delaktig i det som 
studeras.  

Intervjuer tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna förbereddes skriftliga guider (bilaga 2 & 3) med ett antal frågor 
och ämnespunkter som skulle adresseras vid intervjuerna. Inför intervjun med 
Marius Wenneson, affärsutvecklare på Idélab gjordes en guide och inför de två 
intervjuerna med användarna skapades en annan guide.  
För att kunna fokusera på samtalet med respondenterna och inte behöva anteckna 
så spelades intervjuerna in, vilket respondenterna samtyckt till. Respondenterna 
fick välja plats för att de inte skulle behöva ta upp extra tid med resor t.ex. Två av 
intervjuerna genomfördes i Idélabs lokaler i Västerås och en i Idélabs lokaler i 
Eskilstuna. Syftet med intervjuerna var att få förståelse för de aktiviteter som 
rummet ska stödja. Vad för förutsättningar som bör finnas för att rummet ska 
fungera optimalt och vilka behov som finns hos användarna. Valet att genomföra 
intervjuer med både verksamhetsrepresentant och användare var ett medvetet val 
för att få både avsändarens och mottagarens perspektiv.  
Intervjuerna gav användbar information, visserligen gled fokus ibland en bit ifrån 
det som var huvudsyftet men det var angeläget att respondenterna fick redogöra 
för det som kom upp i deras tankegångar. Medvetet hade ingen sluttid satts utan 
intervjuerna fick ta den tid de krävde. Att se intervjuerna uppdelat i faser (Trost 
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2010) som presenterats tidigare i arbetet har underlättat och varit hjälpfullt. Då 
intervjuerna spelats in genomfördes transkriberingar efteråt och dessa har 
sammanfattats i nästa stycke i rapporten.  
 

Sammanfattning av intervju med Marius Wennesson 
Intervju med Marius Wenneson, affärsutvecklare på Idélab genomfördes på 
Idélabs nuvarande kontor i Västerås 15/4-2015 och varade ca 1 timme. Som 
affärsutvecklare är Marius Wenneson väl insatt i den process användarna 
genomgår. Hans roll är att fungera som ett stöd för studenterna och främja ett 
entreprenöriellt lärande hos studenterna. Något som görs både genom enskilda 
samtal och möten med studenterna men även med föreläsningar och workshops i 
grupp.  
 
Marius Wennesson berättade att det för tillfället är 38 studenter i olika faser inne i 
Idélabs affärsutvecklingsprocess och årligen brukar ca 40 företag startas upp.  
Faserna är Pre-start, Affärsutveckling (AU), Spets och Exit. Den processmodell 
som verksamheten arbetar efter har förändrats det senaste året. En skiss över 
modellen visas under intervjun (bilaga 4), modellen uppfattas som linjär. Den 
stora skillnaden efter omarbetningen är att man i den första fasen Pre-start har gått 
från träffar i grupp till individuella möten berättar Marius Wenneson. Modellen 
vill Idélab kommunicera ut mer och bättre i flera olika kanaler som via hemsida, 
vid träffar och workshops.  
 
Det är i faserna Affärsutveckling och Spets som det är viktigt att tillhandahålla 
inkubatorn som en service med möjlig arbetsplats och mötesplats. I 
affärsutvecklingsfasen hålls kontinuerliga möten mellan student och 
affärsutvecklare. Studenten får läxor att genomföra mellan mötena, det kan handla 
om att exempelvis formulera sin affärsidé i text, boka möten med potentiella 
samarbetspartners eller upprätta en hemsida. Med stöd av affärsutvecklaren fylls 
en Business Modell Canvas (BMC) och med hjälp av modellen mäts affärsidéns 
skalbarhet och bärkraft mot olika viktiga delar.  För att få kliva in i fasen Spets får 
studenterna ”pitcha” sin affärsidé för en jury enligt modellen NABC. Spets är ett 
tre månaders program där deltagarna får en extern affärscoach som hjälper dem att 
ta staget mot exit och kunna livnära sig på sina företag. Programmet ger fördjupat 
lärande i affärskunnande genom workshops men kräver också självständigt arbete 
av studenterna. Tillsammans med affärscoachen arbetas strategier för ekonomi, 
organisation, sälj och marknadsföring fram.  
 
Marius Wenneson anser att Inkubatorn som plats främst ska ge förutsättningar för 
arbetet i faserna Affärsutveckling och Spets. Här ska möjlighet till möten mellan 
studentföretagarna även kunna ske så företagarna kan ta hjälp av varandra i olika 
skeenden av sin process. Rummet ska kunna fungera som en krockplats mellan 
olika individer men även som en arbetsplats då man som ny företagare kan ha 
svårt att dra på sig kostnaden av en lokal.  



   
 

 18 

Det är enligt Marius Wenneson viktigt att det är attraktivt för företagarna att 
utnyttja lokalen. När inkubatorn fungerade väl tidigare var det stor aktivitet i 
rummet med många studentföretagare som var öppna, sociala och hjälpsamma. I 
den nuvarande utformningen finns flera brister som försvårar för interaktion 
mellan användarna. 

 

Behovsanalys  
I syfte att kartlägga användarnas behov har intervjuer gjorts med två studenter 
som representerar målgruppen. Den ena intervjun genomfördes på Idélab i 
Eskilstuna 21/4 – 2015 och den andra i Västerås 23/4 - 2015. Båda studenterna 
har tagit en examen i Innovation och har varit aktiva på Idélab under flera år. Nu 
läser de kurser och jobbar för att utveckla sina företag. De har utnyttjat Inkubatorn 
både i Västerås och i Eskilstuna.  
 
För att utveckla det nystartade företaget används rummet som en arbetsplats med 
både enskilt arbete men även för att ha möten med t.ex. externa affärscoacher och 
potentiella finansiärer.  Vid möten finns behov av att kunna prata utan att oroa sig 
för att någon hör. När företagarna i dagsläget har möten är en av förutsättningarna 
att ingen annan befinner sig i rummet samtidigt då ingen möjlighet till avskildhet 
finns. Avskildhet är en viktig aspekt både för de som har möten men även för de 
som sitter och arbetar enskilt. En viktig del i det enskilda arbetet är att ta kontakt 
med t.ex. potentiella kunder via telefon. Ett avsett utrymme för telefonsamtal med 
avskildhet saknas idag. 
 
Vid intervjun lyftes en fråga om det varit tydligt för studenterna vilken fas 
affärsutvecklingsprocessen de befinner sig i. Den ena studenten svarade ja medan 
den andra svarade nej. Båda konstaterade dock att det är fördelar med att kunna se 
en visualisering av den affärsutvecklingsprocess som man genomgår då det 
motiverar en att jobba hårdare om man ser nästa steg komma, det underlättar även 
att kunna planera och därmed balansera studielivet med företagandet.  
 
En stödjande struktur och tillgänglighet till personal beskrivs av båda studenterna 
som viktiga delar i processen.  Det är även betydelsefullt att rummet ger ett 
professionellt intryck. Praktisk utrustning som bör finnas för att rummet ska 
kunna fungera utifrån dess syfte är Whiteboards, tillgängliga modellverktyg, 
telefon, datorer, kaffebryggare eller t.o.m. mikrovågsugn. Möjligheten ha 
presentation på större skärm eller projektor efterfrågas. Mobila och flexibla 
möbler efterfrågas då rummet är relativt litet. Upplevelsen av inkubatorns 
utformning i nuläget beskrivs som tråkigt, instängt och oattraktivt enlig 
studenterna. 
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Utveckling av design 

Parallellt genom arbetet har designen utvecklats genom att pröva hur de olika 
funktionerna gällande Inkubatorn kan disponeras och samspela på den yta som 
finns att tillgå. Vid ett urvalsarbete är det väsentligt att mäta idéerna mot de 
centrala bedömningskriterierna (Michanek & Breiler 2012 s 77). Utgångspunkter 
för designarbetet och bedömningskriterierna är de tänkta funktionerna, aktiviteter 
och behov som kartlagts genom den empiri som samlats in. Med stöd i litteraturen 
har olika alternativ utvecklats och teorin har gett uppslag till en lösning som 
succesivt växt fram. Till hjälp för skissandet har 3d programmet Sketch-up 
använts. Styrkan i programmet är att det snabbt går att laborera med de verkliga 
måtten och se alla delar i relation till varandra. I figur 9 a-d presenteras ett urval 
av skisser på de undersökningar som gjorts. 
 
Inledningsvis undersöktes möjligheten att skapa mindre rum i rummet. 
Avvägningar av mått, formspråk och proportioner gjordes. Vidare undersöktes hur 
flera olika funktioner skulle kunna samspela på ytan. Rumsligheterna anpassades 
efter ljusinsläpp. I ett nästa steg adderades möbler, färger och kulörer. Olika 
planlösningar med olika material provades för ytterligare förtydliga funktionerna. 
 
 

Rum i rummet 
Då det framkommit att rummet ska ge förutsättningar för olika aktiviteter av olika 
karaktär blev den stora utmaningen att skapa flera rum i rummet med en yta på 
totalt 28 kvm. Det är flera aspekter som behöver tas i hänsyn för att dessa 
rumsligheter ska kunna ta form. Yta är en aspekt, dels ytan för de mindre rummen 
för att de ska stödja de tänkta aktiviteterna men även den yta som blir kvar. Det 
blev tydligt tidigt i idéarbetet att angränsande rumsligheter var det som skulle 
fungera för att den kringliggande ytan skulle kunna behålla sin egen funktion.  
 
De olika rumsligheternas ytor står i relation till den adderande interiören i form av 
t.ex. möbler och armaturer. Utifrån det gjordes en bedömning av hur många 
arbetsplatser som kunde skapas. Avvägningen gjordes med rummets 
förutsättningar och användarnas behov som utgångspunkt.  
 
En annan aspekt som påverkat hur rumsligheterna kan utformas är fönstren och 
det ljusinsläpp de ger. Fönstrenas placering i rummet skapar fysiska ramar att 
förhålla sig till. Då den ena långsidan av rummet så när som endast består av 
fönster med undantag av ett smalt väggparti på mitten påverkas möjligheterna för 
hur rummet kan delas av.  
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I figur 9 a-d (se nästa sida) har väggar 
upprättats från väggpartiet mellan 
fönstrena eller i höjd med det på motsatt 
sida. Det naturliga ljusinsläpp som 
fönstren ger försökte tas till vara på. Då 
man kanske sitter längre i ett mötesrum 
utan möjlighet att förflytta sig 
prioriterades naturligt dagsljusinsläpp 
där. 

 
I figur 9 b och c visas två alternativa 
former för grupprummet med samma 
placering. Nackdelar med de alternativen 
var den kringliggande yta som blev kvar. 
I och med dörrens placring nere i vänstra 
hörnet blev det svårt att ta till vara på 
den yta som blev kvar.  
 
    
 
   

Figur 9.b.  

Figur 9.a.  

Figur 9.c.  Figur 9.b.  

Figur 9.a.  
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I figur 9 d visas en annan placering av 
grupprummet där en av väggarna är i glas 
för ljusinsläpp. Men även då uppstod 
svårigheter med samspelet mellan de olika 
funktionerna i den kringliggande yta då 
det gav en upplevelse av korridor längs 
med fönstret.  
 
Både organiska och raka former på väggar 
och möbler testades. Då rummet och 
fönstren är rektangulära kom idéer om att 
addera mer organiska former och linjer för 
att mjuka upp och skapa balans mot det 
regelbundna. En organisk linje som den 
rundade väggen som syns i figur 9 b (se 
föregående sida) bidrar även med att 
främja flödet i det kringliggande rummet. 
Dock medför det vissa svårigheter 
konstruktionsmässigt. Då dörren in i 
mötesrummet skulle behöva placeras på 
den rundade delen av väggen för att inte 
den kringliggande ytan ska förlora sin 
funktion. Ett runt mötesbord främjar också rörelse och möjligtvis mer aktiva 
interagerande möten. Ett rektangulärt bord kan dock placeras mot en vägg och tar 
upp mindre yta. För och nackdelar vägdes mot varandra i idéarbetet.  
 

Figur 9.d.  
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Käll- och metodkritik 

Litteratur och källor som använts genom arbetet är mestadels sådana som 
introducerats under utbildningen och kan bedömas som relevanta och tillförlitliga. 
När informationsinhämtning från olika verksamheter genomförts har ett 
övervägande gjorts om deras tillförlitlighet och primärkällor har använts genom 
verksamheternas egna hemsidor. Tidigare forskning har hämtats från tillförlitliga 
databaser och artiklar är vetenskapligt granskade. 
 
Båda studenterna som intervjuades ur målgruppen var män och har en likande 
utbildningsbakgrund. Hade respondenterna haft en större olikheter i bakgrund 
hade kanske ett bredare informationsresultat visats. Bedömningen är dock att 
deras praktiska erfarenhet av problematiken gav tyngd till resultatet. 
 
 

Etiska överväganden 

I alla steg av den kvalitativa intervjun bör de etiska aspekterna tas i beaktning. 
(Trost 2010 s 123). Medvetet har inte namnen på studenterna som intervjuats 
tagits med då det inte har någon betydelse för resultatet. Då respondenten gör 
avkall på sin tid för att ställa upp på intervjun är det som intervjuare viktigt att 
inte uppta oskäligt mycket av dennes tid (ibid s 82). Med det i åtanke var det 
viktigt att komma väl förberedd till intervjun. Att som intervjuare tolerera och 
vara objektiv till det som den intervjuade säger är ett viktigt förhållningssätt att 
bära med sig (ibid s 93), vilket var något som eftersträvades genom alla intervjuer. 
Respondenterna fick innan intervju läsa och skriva under ett samtyckesformulär 
för att de skulle känna sig trygga med vad de medverkade i.  
 
Vid de tillfällen som platsen besöktes och observerades var det inga 
studentföretagare i lokalen. Om studentföretagare befunnit sig rummet hade det 
möjligtvis kunnat ge intressant information men då rummet är förhållandevis litet 
hade det kunnat upplevas som påträngande. 
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Designförslag 

Den nya designen för inkubatorn är utformad för att ge förutsättningar för att de 
verksamhetsanpassade aktiviteterna ska kunna äga rum och att flera 
studentföretagare ska kunna vistas där samtidigt. Designen ska utifrån form och 
funktion förmedla en helhetsintryck av platsen.  
 
 

 
 
 

 
Genom arbetet har avskildhet och interaktion kartlagts som viktiga behov för 
användarna. Fyra rumsligheter har formgetts för att möta behoven, de benämns 
som 1. Avskild mötesplats, 2. Öppen mötesplats, 3. Avskild arbetsplats och 4. 
Öppen arbetsplats. 
 

Avskild mötesplats 

Avskild arbetsplats 

Öppen arbetsplats 

Öppen mötesplats 

Figur 10. Den nya planlösningen. 
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Avskild mötesplats 
Behovet att kunna genomföra möten avskilt har framkommit genom intervjuer 
med användarna. Vid möten behövs stödjande verktyg och material för möjlighet 
till visualisering och utbyte av information. Ett avskilt utrymme för planerade 
möten för 4-6 personer har utformats genom att bygga ett rum i rummet. Delar av 
de angränsande väggarna föreslås vara i glas för att skapa öppenhet och visuell 
rymd. Ljudabsorberande material i form av hängande cirklar placeras dock i 
insynsskyddad höjd för att möta krav på avskildhet. Ett runt bord placeras i mitten 
av rummet, formen syftar till att underlätta rörelse i rummet om 
visualiseringsverktygen utnyttjas aktivt d.v.s. tv-skärm, skrivytor i form av 
glasväggar och anslagstavla. Rumsligheten förtydligas genom att addera en textil 
matta i avvikande färg mot golvet (Bergström 2007). Enligt Ware (2008) delar vi 
in det vi ser i mönster utifrån textur och färg, vilket ger oss information utifrån 
den uppgift som vi ska utföra.  
 
 
 

          
 
  

Figur 11a. Avskild mötesplats. 

Figur 11b. Plan 



   
 

 25 

Öppen mötesplats 
Genom platsanalys observerades den befintliga rumsliga utformningen. En yta för 
paus och fika identifierades. Enligt Peschl & Fundneider är socialisering viktig för 
innovation och ny kunskap. I rummet har två fåtöljer placerats tillsammans med 
ett mindre bord (figur 12). Tanken är att möblemanget ska bjuda in till spontana 
och informella möten mellan användarna men kan även nyttjas som en arbetsplats 
om behov finns. Enligt Marius Wenneson (Intervju 2015-04-15) ska rummet 
fungera som en krockplats mellan användarna. Därför är det viktigt med 
förutsättningar för oplanerade möten. Precis som i det avskilda mötesrummet 
förtydligas funktionen och rumsligheten med en textil matta i avvikande färg mot 
golvet. Mattan har formen av en halv cirkel och den böjda linjen är avsedd att 
uttrycka mjukhet och främja rörelseriktningarna (Ching & Binggeli 2005) i 
rummet mellan de olika funktionerna.  
 

 
 
 

   
 

Figur 12a. Öppen mötesplats. 

Figur 12b. Plan 
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Avskild arbetsplats 
Det finns ett behov av att kunna utföra visst arbete enskilt med tryggheten att inte 
bli störd eller hörd.  Ett ”telefonbås” (figur 15) föreslås i ett av hörnen där man 
enskilt kan dra sig undan om man behöver ringa viktiga samtal eller läsa något 
ostört. I båset finns en platsbyggd bänk att sitta på. Här har en avvikande färg mot 
övriga rummets färgsättning adderats på alla ytor.  
 

 
 
 

 

   

Figur 13a. Telefonbåsets interiör har fått en avvikande färg för att väcka intresse. 

Figur 13b. Plan 
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Öppen arbetsplats 
Vid uppstart av ett företag som student finns inte alltid de ekonomiska 
förutsättningarna för att själv kunna bekosta nödvändiga dataprogram. Det är 
därför viktigt att Idé lab erbjuder den servicen. Samtidigt har majoriteten av 
studentföretagarna i dag egna bärbara datorer i sitt arbete så antalet stationära 
datorer minskats från tre till två. Dataplatserna är placerade på samma plats som 
tidigare (figur 13). Placeringen är gjord med tanke på närhet till befintliga eluttag 
och för att utesluta oönskad reflektion från ljusinsläpp. Intill dataplatserna har ett 
vägghängt bord placerats för möjlighet att få en extra arbetsplats om behov finns 
(figur 14). 
 

 
 
 

   

Figur 14a. Öppen arbetsplats. 
 

Figur 14b. Plan 
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För att skapa balans i formspråket har organiska former förts in för att möta de 
mer statiska elementen i form av t.ex. väggar och fönster. Majoriteten av stolar 
och fåtöljer har rundade ryggar och mötesbord är cirkulära. Runda ljudabsorbenter 
har adderats och bryter formmässigt av mot sin bakgrund. Armaturer i rundade 
former skapar punkter som markerar respektive rumslighet. Vilka är Avskild 
mötesplats, Öppen mötesplats, Öppen arbetsplats och Avskild arbetsplats. 

Figur 15a. En extra arbetsplats kan erbjudas vid behov 

Figur 15b. Plan 
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Utrustning och förvaring 
Enligt Peschl & Fundneider (2014) är både låg- och högteknologiska verktyg 
viktiga för att stödja tillgodogörandet av kunskap i innovationsprocesser. Vid 
intervju med användarna framkom att de upplevde brist på utrustning då de 
saknade möjlighet att visa digitalt material på större skärm eller liknande.  
Det avskilda mötesrummet har utrustats med en tv-skärm som kan kopplas till 
dator för att kunna visa digitalt material. Mötesrummet kan således även fungera 
som en plats för affärsutvecklare att hålla mindre workshops eller föreläsningar. 
Två av glasdörrarna finns tillgängliga för att kunna använda som skrivtavla. De 
runda absorbenterna som hänger från taket fungerar som anslagstavlor för t.ex. 
post-it lappar. Utrustningen skapar möjlighet för visualisering och utbyte av 
information. I det nya förslaget är inte bara verktyg och utrustning tillgängliga 
utan har placerats med tanke på hur de används. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16a. Tv-skärm för visning av digitalt material.  

Figur 16b. Plan 



   
 

 30 

På väggen till höger om dataplatserna har en white board-tavla placerats som ett 
ytterligare verktyg för visualisering och utbyte av information.  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17b. Plan 

Figur 17a. En stor white board har adderats för informationsutbyte och visualisering. 
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Vid platsanalys framkom att förvaring saknades vilket gav ett oroligt intryck och 
försämrar rummets funktionalitet. En vägghylla för böcker och dylikt adderas och 
utrymmet under utnyttjas för förvaring av extra stolar. Bakom dörren finns 
utrymme för mobilt blädderblock och klädhängare placeras på väggen bredvid för 
att frigöra golvyta. Rummets funktionalitet är kopplat till användbarheten. Strid 
(2004) menar att användbarheten indikerar hur användarna kan ta sin plats. Att 
ordna och strukturerar förvaring och utrustning syftar till att skapa flexibilitet och 
struktur för användarna något som studenterna uttryckt som behov. 
 

 
 
 
   

 

 

Figur 18a. Förvaring och utrustning ges tydliga platser. 

Figur 18b. Plan 
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Ljudmiljö 
Genom att skapa mindre rum i rummet har åtgärder gjorts för att reducera 
störande ljud. Flytlamellglas beskrivs som lämpligt ljuddämpande glas och kan 
härdas för att klassas som säkerhetsglas vilket är krav i 
kommunikationsutrymmen (Bodin m.fl. 2014). Telefonbåset ”kläds” invändigt 
med dämpande filtmatta och väggarna isoleras enligt föreskrifter för 
ljuddämpning. Båset ges även en lägre takhöjd för att öka absorptionen Både i 
mötesrummet och bredvid dataplatserna placeras absorbenter som också fungerar 
som anslagstavlor. Utöver det adderas textila mattor i mötesrummet och vid 
fåtöljerna för att reducera ljud från skrapande stolar. Alla åtgärder som föreslås är 
gjorda utifrån de rekommendationer som Bodin m.fl. (2014) beskriver i 
Arkitektens handbok. 

 

     
 

 

Färg och Ljus 
Färgsättningen av rummet har gjorts enligt de riktlinjer som Janssens (2006) 
förespråkar med starkare accentfärger på detaljer och rumsliga komponenter mot 
en enhetlig bakgrund. Avvikande färg som rumsligt element mot dess bakgrund 
har använts för att förtydliga de olika områdena i rummet. På så vis används 
färgsättningen både för att slå an till det önskade uttrycket men även till den 
tänkta användningen (Ching & Binggeli 2004). Vid varje rumslighet har 
armaturer adderats för funktionell arbetsbelysning som komplement till det 
befintliga allmänljuset. På väggarna föreslås en bruten vit färg för att taket ska 
vara ljusare än väggarna men ljusare än golvet. På så vis eftersträvas ett naturligt 
dagsljus som enlig Küller (2005) är optimalt för kontorsmiljöer.

Figur 19. Hängande akustikplattor i 
anslutning till ljudabsorberande glasparti. 

Figur 20. Textila ytor i telefonbåset för 
optimerad ljudmiljö. 
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Slutsats och diskussion 

Fördjupning i teorier och litteratur har gett insikter om betydande aspekter för min 
frågeställning.  

Vilken rumslig lösning kan skapa förutsättningar för att verksamhetsanpassade 
aktiviteter ska kunna äga rum i samma lokal? 
 
Ett funktionellt rum som stödjer användarna och tänkta aktiviteter omfattas av 
praktiska, estetiska och existentiella/meningsskapande dimensioner (Strid 2004 
och Ching & Binggeli 2012). För att uppnå detta måste man som designer skapa 
sig fördjupad förståelse för problematiken. Med stöd i tidigare forskning och 
genomförda metoder har problematiken kartlagts. Peschl och Fundneider (2014) 
menar att det är av betydelse att förstå användarna kunskapsprocess för att kunna 
skapa rum som stödjer dem. Genom intervjuer med användarna kunde deras 
behov ringas in och genom intervju med Marius Wenneson gavs en förståelse för 
aktiviteter i faserna Affärsutveckling och Spets. Den kunskap som målgruppen 
tillägnar sig genom inkubatorn som funktion ska praktiseras i den tillhandahållna 
miljö Inkubatorn som plats. De tänkta aktiviteter som rummet syftar stödja är 
aktiviteter av olika karaktär. Aktiviteterna består dels av enskilt arbete i form av 
arbete vid dator, white board, ringa telefonsamtal, läsa, skriva etc. Men även 
arbete i mindre grupper med workshops, möten och föredrag. Det är viktigt med 
interaktion mellan studenterna då kunskapen fördjupas även i mötet med andra 
studenter.  

Designen möter praktiska krav genom att tillhandahålla funktionerna arbetsplats 
och mötesplats med både avskildhet och öppenhet. Tidigare i arbetet har Fayard 
och Weeks (2011) teori om affordance som en faktor för interaktion belysts. Att 
de effektivaste platserna eliminerar barriärer och främjar interaktion samtidigt 
som möjlighet till avskildhet erbjuds vilket skapar trygghet. Min uppfattning är att 
den nya rumsliga dispositionen tillhandahåller den effektiviteten. Utöver det 
tillgodoser designförslaget behovet av nödvändiga verktyg och utrustning i 
enlighet med Peschl och Fundneiders (2014) teori kring både hög- och 
lågteknologisk support som en avgörande dimension för tillgodogörandet av ny 
kunskap. Förslaget är en multifunktionell lösning genom att rumsliga element 
tillgodoser flera behov. T.ex. fungerar absorbenter både som avskärmare och 
anslagstavla. Min uppfattning är att den förslagna designlösningen och de 
designval som gjort skapar förutsättningar för tänkta aktiviteter i och med att de 
praktiska kraven tillgodoses. 

Vad som är estetiskt tilltalande är svårt att definiera då människor har olika 
preferenser. Utifrån designprinciper är rumslig balans och harmoni ett mål att 
sträva efter. I förslaget tillämpas principerna genom att använda återkommande 
färg och formelement. Formgivningen syftar till att balansera variation i detaljer 
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med en enhetlig bas och utgår från rekommendationer i belyst litteratur.  

Den existentiella/meningsskapande dimensionen tolkas att handla om att platsen 
får en betydelse och ett värde för användarna. Med de rätta förutsättningarna får 
användarna stöd i att praktiskt använda den entreprenöriella kunskapen. Den 
organisation och tillhörande miljö som entreprenörerna har erfarenhet av är av 
betydelse för den nya verksamhet som de sedan skapar (Strid s 12). Här kan de ta 
sin plats och få utbyte av att vistas där. Viktigt är dock att belysa rummet som en 
del i helheten för ett fungerande inkubationssystem. Attityder, kultur och 
individuellt engagemang spelar in och har också betydelse. Peschl och Fundneider 
(2014) belyser organisationens kultur som en aspekt för att den sociala 
dimensionen ska nå sin fulla verkan. Det är av betydelse att verksamhetens kultur 
stödjer och uppmuntrar användarna att hjälpa varandra för att Inkubatorn ska 
fungera optimalt. Att anordna aktiviteter som t.ex. workshops i miljön kan vara 
främjande för att användarna sedan ska fortsätta i en interagerande anda. Strid 
(2004) menar att rumsliga förändringar kan leda till organisatoriska förändringar. 
Mycket av den sociala dimensionen som belyses genom arbetet handlar om att 
utveckling och ny kunskap uppstår i krocken, mötet med andra. En interagerande 
högskolekultur som skrider över ämnesområden och akademier skulle enligt min 
mening främja den entreprenöriellt sinnade studenten ytterligare. 

För vidare undersökningar av inkubatorn skulle strukturerade utprovningar och 
observation av användarna i miljön kunna ge ytterligare kunskap.  
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Figurförteckning 

Figur 1. Fotografi över huvudentré på R-huset i Västerås, s.2. 

Figur 2. Planritning över R-huset Campus Västerås. Förmedlad via e-post av Katarina Rosenlind 
på Campussektionen MDH. Redigerad i Indesign av Victoria Strid, s.2.  

Figur 3. Visualisering av Modell för kunskapsprocessen kopplad till Chalmers inkubator (Strid & 
Birgersson 2004). Skapad i Indesign, s.8 

Figur 4. Planritning över R-huset Campus Västerås. Förmedlad via e-post av Katarina Rosenlind 
på campussektionen MDH. Redigerad i Indesign av Victoria Strid, s.14. 

Figur 5. Visualisering av plan med befintlig möblering. Sketch up och Indesign,  s.14. 

Figur 6. Visualisering av plan med befintlig möblering. Sketch up och Indesign,  s.15. 

Figur 7. Fotografi över inkubatorn, s. 15. 

Figur 8. Fotografi över inkubatorn, s. 15. 

Figur 9 a - 9d. Visualisering av designurval. Skapad i Sketch up, s. 20-21. 

Figur 10.  Visualisering av den nya planlösningen. Skapad i Sketch up, s. 23. 

Figur 11a. Visualisering av avskild mötesplats. Skapad i Sketch up, s. 24. Figur 11b. Plan 

Figur 12a. Visualisering av öppen mötesplats. Skapad i Sketch up, s. 25. Figur 12b. Plan 

Figur 13a. Visualisering av telefonbås. Skapad i Sketch up, s. 26. Figur 13b. Plan 

Figur 14a. Visualisering av öppen arbetsplats. Skapad i Sketch up, s. 27. Figur 14b. Plan 

Figur 15a. Visualisering av extra arbetsplats. Skapad i Sketch up, s. 28 Figur 15b. Plan 

Figur 16a. Visualisering av del i mötesrum. Skapad i Sketch up, s. 29. Figur 16b. Plan 

Figur 17a. Visualisering av whiteboard. Skapad i Sketch up, s. 30. Figur 17b. Plan 

Figur 18a. Visualisering av förvaring och utrustning. Skapad i Sketch up, s. 31. Figur 18b. Plan 

Figur 19. Visualisering av ljudabsorberande element. Skapad i Sketch up, s. 32. 

Figur 20. Visualisering av ljudabsorberande element. Skapad i Sketch up, s. 32. 

 

Alla bilder/visualiseringar är gjorda av Victoria Strid om inget annat anges. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Rumsanalys-mall 

 
1. Mät rummet, gör en ritning och fotografera. 

2. Dokumentera former, skala samt rummets proportioner. 

3. Dokumentera dörrar och fönster. Material på golv, väggar och tak 

4. Definiera ljusinsläpp, utsikt, möjlig ventilation. 

5. Lokalisera placering av eluttag. 

6. Definiera vilka funktioner som befintliga möbelgrupper stödjer. 

7. Identifiera specifika	  individbehov	  resp.	  gruppbehov. 

8. Identifiera behov av personligt utrymme och avskildhet 

9. Finns element och möbler av möjlig återanvändning? 

10. Fundera kring var ”formelement” i olika skala skulle kunna reduceras eller 
tillföras för att förtydliga ”rummet”? 

11. Beskriv och analysera vilka formelement som skapar riktningar, rytm och 
rörelse i ”rummet”. Beskriv de nuvarande rörelseriktningarna.  

12. Finns det platser inom området som skapar motsägelsefull information 
och som förvirrar besökaren?  

13. Vad är den nuvarande helhetsupplevelsen av platsen? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för intervju med Marius 
Wennesson 

 

• Beskriv gärna Idélabs verksamhet, lite bakgrund och vad er uppgift 
är? 

 
• Hur ser den processmodell ut som ni arbetar utifrån?   

 
• Vilka andra verktyg arbetar ni med? 

 
• Hur ser du att inkubatorn kan stödja den kunskapsprocess som 

studenterna/användarna går igenom? 
 

• Vilka funktioner ser du behöver finnas i rummet? 
 

• Hur ser ni att rummet ska användas? 
 

• Vad har ni för positiva egenskaper av inkubatorn som en väl 
fungerande plats? 

 
• Hur ser ni på placeringen av rummet i förhållande till kontoret och 

kontakten med personalen på Idélab? 
 

 



   
 

 40 

 

Bilaga 3- Intervjuguide målgrupp 

 
 

• Hur ofta brukar du sitta här och arbeta? 
 
 

• Vilken typ av arbete brukar du göra här? Läsa, dator, möten, ringa 
samtal? 

 
 

• Vilka funktioner ser du att inkubatorn bör uppfylla? 
 
 

• Hur skulle inkubatorn kunna uppfylla dina behov som företagare? 
 
 

• Hur har du upplevt att gå igenom Idélabs process med de olika 
faserna med pre-start, affärsutveckling, spets och exit? 

•  
 

• Har det känts tydligt för dig var du befinner dig i processen?  
 

 
• Om Ja, vad tror du har gjort det? 

 
 

• Om Nej, hur har det påverkat tror du? 
 

 
• Hur har du upplevt interaktionen med andra studenter? 

 
 

• Hur skulle du beskriva inkubatorn i Västerås med tre ord? 
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BILAGA 4 

 

Fotografi på skiss över Idélabs processmodell ”tratten” med 
faserna Pre-start, Affärsutveckling, Spets och Exit.  


