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Abstract 

This thesis is a study about how a conference room can be formed to facilitate for 

multiway communication. The room will facilitate meetings in different forms. This study 

uses a meeting room in Västerås for the leading team of “Habiliteringscentrum 

Västmanland” as an example. In the current situation the room doesn’t meet the needs 

of the leading team to support multiway communication and the room is perceived as 

uninspiring. In order to support the leading team to have multiway communication, it’s 

very important to have a conference room that reflects the newly introduced ways of 

working. 

The current design and use of the room has been studied through an architectural 

analysis, interview, observation and a questionnaire.  

With support from literature and the results from the architectural analysis, interview, 

observation and the questionnaire I have created a design proposal. Through color, work 

material and furniture adapted to the requirements of the leading team, the new design 

proposal for the room creates space for multiway communication and a possibility to 

stimulate the team to a creative way of thinking. The design suggested support multiway 

communication that can lead to more effective meetings with better results for their 

continued work. 
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Abstrakt  

Detta arbete är en studie i hur ett mötesrum kan utformas för att underlätta för 

flervägskommunikation. Arbetet har utgått ifrån ett mötesrum i Västerås för 

ledningsgruppen av Habiliteringscentrum Västmanland. Rummet ska underlätta för att 

ha möten i olika former. I nuläget uppfyller inte rummet ledningsgruppens behov av 

möten i olika former, arbetsmiljön idag är bristfällig och rummet upplevs som 

oinspirerande. För att ledningsgruppen ska kunna ha möten i form av 

flervägskommunikation är ett arbetsrum som är stödjande för deras arbetsmetoder av 

stor betydelse. 

Genom rumsanalys, intervju, observation och mailenkät har det befintliga rummet och 

användarnas behov studerats.  

Med stöd av litteratur och resultaten av rumsanalys, intervju, observation och mailenkät 

har jag skapat ett gestaltningsförslag. Genom färger, arbetsmaterial och möbler 

anpassade efter ledningsgruppens behov skapar rummet plats för 

flervägskommunikation och ger möjlighet för att stimulera ledningsgruppen till ett 

kreativt tankesätt. 
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Inledning 
På de flesta företag runt om i världen arrangerar man möten av olika slag för att fatta 

viktiga beslut, ha workshops eller ha ett kreativt möte där de anställdas idéer kan flöda. 

Bland dessa företag finns det mötesrum som både fungerar och mötesrum som inte 

fungerar för användarnas behov. I detta examensarbete tittar jag på ett mötesrum som 

användarna inte tyckte fungerar för deras behov och arbetsätt i form av flervägs- 

kommunikation. Flervägskommunikation är ett samtal mellan flera personer och ska inte 

misstolkas med att en person talar till en grupp. Gruppen för i stället en dialog 

tillsammans. 

Bakgrund 

Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet inom landstinget och finns i flera städer 

i Sverige. 

Habiliteringscentrum erbjuder stöd, råd och behandling för barn, ungdomar och vuxna 

med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar. De erbjuder där även samtals- 

stöd till dessa grupper. Deras mål är att underlätta i vardagen och skapa förutsättningar 

för delaktighet åt individen i samhället (Mikaelsson, 2014). 

På Habiliteringscentrum arbetar många olika professioner, allt från administrativ 

personal till synpedagoger. 

Ledningsgruppen för Habiliteringscentrum Västmanland består av 14 tjänstemän. Dessa 

samlas en gång i månaden för att ha ett möte. Ledningsgruppen upplever att lokalen de 

använder inte uppfyller deras behov av flervägskommunikation. Därför bad de 

Mälardalens högskola om hjälp. Det intressanta rumsliga problemet i detta fall var att få 

anpassa rummet utifrån användarnas behov, så att rummet i sin tur stödjer 

kommunikationen och informationen som sker under deras möten. För att få mer 

information kontaktade jag Annica Winroth, Resultatområdeschef, hon berättade att 

ledningsgruppen nyligen hade genomgått ett ledningsgruppsutvecklingsprogram där de 

fått lära sig nya arbetssätt för att få mer effektiva möten med bättre resultat för deras 

framtida arbete. De nya arbetssätten de har lärt sig använder flervägskommunikation 

(Intervju med Winroth, 2015-03-12). 

För att förbereda mig inför intervjun tog jag kunskap från Intervjuteknik (Häger, 2007). 

Han talar om att det är smart att spela in sin intervju om man inte hinner anteckna (s. 

142). Efter att intervjun är över så har man alltså allt på band så att man kan lyssna på 

det flera gånger om det skulle behövas. 

Winroth (intervju 2015-03-12) förklarar ledningsgruppens flervägskommunikation som 

ett sätt för hur hela gruppen samtalar tillsammans, det är inte en som står upp och 

håller i mötet medan övriga lyssnar och antecknar. Det förs i stället hela tiden en dialog 
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mellan alla fast på olika vis under mötets gång. Gruppen använder sig av ett antal 

övningar för att föra dessa diskussioner. Ett exempel är att de har som basordning att 

sitta i ring när alla för en diskusisson, sedan när det behöver talas djupare om ett ämne 

så delas gruppen in i mindre grupper för att lättare få fram djupare kunskap och flera 

synsätt om ämnet. Då kan grupperna diskutera samtidigt, sedan har alla en genomgång 

av vad som sagts. En annan metod är att en grupp samtalar medan resten lyssnar och 

för anteckningar, sedan fortsätter nästa grupp att samtala osv. 

Rummet ska alltså stödja övningar som kräver att man enkelt kan möblera om sig flera 

gånger. För att få bättre resultat av deras möten önskas även att mötesrummet ska 

inspirera till ett nytt och kreativt tankesätt, vilket det inte gör idag enligt Winroth. 

Utanför mötesrummet finns även ett kapprum som kan användas vid mingel men det 

behöver fräschas upp. På figur 1 nedan syns mötesrummet markerat i rosa och 

kapprummet markerat i blått. 

 

 

 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa ett gestaltningsförslag för ett mötesrum åt lednings- 

gruppen för Habiliteringscentrum Västmanland. Den fysiska miljön ska anpassas efter 

ledningsgruppens behov av stöd till deras arbetssätt som bygger på flervägs- 

Figur 1. Planritning över en del av ledningsgruppens lokaler, Habiliteringscentrum 

Västmanland, plan 1. Den röda färgen markerar mötesrummet, den blåa färgen markerar 

kapprummet. 
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kommunikation vid deras månatliga möten. Rummets syfte är att ge stöd för lednings- 

gruppen att kunna utöva de nya arbetssätt kring flervägskommunikation som de har lärt 

sig. 

Problemformulering och frågeställning 

Det här examensarbetet undersöker hur man med rumsliga medel kan skapa 

förutsättningar för flervägskommunikation i ett mötesrum. 

Min frågeställning lyder: Hur skapar jag rumsliga förutsättningar för 

flervägskommunikation? 

Målgrupp 

Målgruppen består av de 14 personer som använder mötesrummet, det vill säga 

ledningsgruppen för Habiliteringscentrum Västmanland. Gruppen består av en man och 

tretton kvinnor, de har alla administrativa titlar. Rummet kommer användas när 

ledningsgruppen har sina månatliga möten. 

Avgränsning 

Min avgränsning är att mitt gestaltningsförslag ska ses som ett koncept i form av ett 

skissförslag jag har gjort med 3D-programmet SketchUp och sedan renderat i 

Shaderlight. Gestaltningsförslaget har därför möjlighet att kunna utvecklas i form av att 

exempelvis lägga mer tyngd på den kreativa delen i rummet. För att ta ett snabbt 

exempel, hur skulle det bli om rummet gjordes till att se ut som en strand? 

Möjligheterna gällande kreativitet är många.  

Jag redogör inte för materialval som exempelvis olika träslag och jag kommer inte heller 

göra någon budget då det är för djupgående för att ingå i konceptarbetet. Det finns ett 

ljudproblem som orsakas av de aktuella möblerna, detta löses genom byte av möbler. 

Därför tas det inte upp djupgående om ämnet. 

Ledningsgruppens lokaler består inte enbart av mötesrummet och kapprummet. Det 

finns även ett pentry med sittyta och flera kontorsrum, allt detta hålls ihop av en lång 

korridor. Jag valde att inte göra en observation på dessa platser då det är i mötes- 

rummet som interaktionen sker med deras gruppövningar. 
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Teoretiska perspektiv 
Nedan presenteras den teori jag har använt mig av. Teorin behandlar ämnena 

kommunikation, kreativitet, plats/yta, färg och ljus. Vad jag har funnit svårt är att hitta 

teori om främst flervägskommunikation och kreativitet. Det jag har hittat och valt att 

inte ha med handlar mer om matematisk kommunikation, datakoder och 

kommunikation mellan läkare och patienter och jag anser att det går mot ett annat håll 

än vad denna studie handlar om. Jag har inte med teori om ljud därför att från resultat 

av enkäten var det enda högljudda störningsmomentet stolskrap, detta löses med val av 

möbler. Valet av teori är för att få kunskap och fakta om min frågeställning: Hur skapar 

jag rumsliga förutsättningar för flervägskommunikation? 

Kommunikation 

Det har visat sig vara svårt att hitta ämnen som berör just det exakta ordet flervägs- 

kommunikation, därför har jag valt att använda synonymen ’dialog’ i mina sökningar. 

Nationalencyklopedin (2015) beskriver dialog som ett samtal mellan två eller flera 

personer. Inom litteraturen kännetecknar den dramatiken, som bygger på dialogen. 

Undantag är enstaka fall som kännetecknas som ’monolog’, vilket betyder ”ensamt tal” 

utan åhörare inom skådespelets ram (Hallberg, 2015). 

”Bra fungerande kommunikation är en grundläggande faktor för framgång i ett projekt. 

Fungerar inte kommunikationen i projektgruppen kommer inte heller projektgruppen 

att utvecklas och fungera bra” (Eklund, 2010, s. 165). Eklund skriver att man måste 

mötas och kommunicera för att kunna samarbeta. Kan gruppen mötas effektivt så kan 

de samarbeta effektivt. Lösningen blir då hur gruppen genomför sina möten för att nå 

effektivitet, meningsfullhet och givenhet för alla deltagare. Vid samtal med Winroth 

framkom det att deras möten har blivit alltmer effektiva efter att de har lärt sig dessa 

övningar och förnyat sitt arbetssätt. Alltså blir det här viktigt att anpassa rummet efter 

ledningsgruppens behov av gruppövningar. 

Eklund skriver om olika mötesformer (2010, s. 166-168) där han bland annat nämner 

informationsmöten – som mer liknar en föreläsning där en person meddelar ut 

information till övriga deltagare. Då det är en person som delar ut information kan detta 

kallas för envägskommunikation då denne inte får något svar eller samtal med åhörarna 

som enbart är där för att lyssna. 

 

En andra mötesform som Eklund (2010, s. 166-168) är problemlösande möten då en 

grupp tillsammans ska lösa ett problem. Här måste mötesledaren se till så att alla får 

komma till tals. Meningen med dessa är att alla ska kunna få bidra med egna perspektiv 

på hur man som grupp kan lösa ett problem tillsammans. 
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En tredje mötesform som Eklund (2010, s. 166-168) tar upp är beslutsmöten, här ska 

mötesdeltagarna gemensamt komma överens om lösningar och svar på frågor och 

problem. 

Av Eklund (2010) framkommer det som att problemlösande möten och beslutsmöten 

där alla samtalar med alla kan kallas för flervägskommunikation då det är flera som 

kommunicerar och skapar ett samtal med varandra. 

Kreativitet 

“When choosing tools for an educational makerspace, begin by considering the purpose 

of the space. This idea appears obvious, yet it is anything but obvious” (S. Kurti m.fl., 

2014, s.8). 

I artikeln ”The Environment and Tools of Great Educational Makerspaces” (S. Kurti m.fl., 

2014) tas det upp om olika faktorer som bidrar till ett ökat kreativt tänkande. Bland 

annat bör lokalen eller platsen vara öppen med få väggar, många eluttag bör finnas på 

plats beroende på hur mycket elektronik som skall användas. Med spännande tavlor, 

frågor och citat på väggar och en spännande miljö som drar fram ens nyfikenhet kan 

man mycket väl bidra till att få igång en grupps kreativitet. Det diskuteras om att det är 

av stor betydelse att välja rätt arbetsmaterial och verktyg för gruppen så att de enklare 

kan komma framåt i sin process (Ibid, 2014).  

Baserat på det som tas upp i den teori jag tittat på bör mötesrummet vara så öppet som 

möjligt. Färger, tavlor och föremål ska skapa nyfikenhet och intresse, dessa leder till ett 

ökat kreativt tankesätt. Med hjälp av rätt arbetsmaterial och verktyg i rummet har 

gruppen större möjlighet att arbeta på ett effektivt vis. 

Plats/yta 

I boken Architecture: Form, Space and Order (Ching, 2007) tas det upp om hur ett rum 

kan uppfattas som instängt respektive öppet beroende på de rumsliga egenskaperna. 

”The spatial qualities of form, proportion, scale, texture, light, and sound ultimately 

depend on the properties of the enclosure of a space. Our perception of these qualities 

is often a response to the combined effects of the properties encountered and is 

conditioned by culture, prior experiments, and personal interest or inclination” (s. 170). 

Med detta menas att de spatiala egenskaperna hos former, proportioner, skala, textur, 

ljus och ljud är beroende av egenskaperna av inneslutningen av ett rum, ex. väggar, 

fönster, pelare och taknivå. Vår perception av dessa egenskaper blir ofta ett resultat av 

kombinationen av det vi ser, men även vad vi har för kultur, tidigare erfarenheter, 

personligt intresse eller tycke (Ching, 2007). Exempelvis kan ett rum som är mörkt 

uppfattas på olika vis, en person som föredrar mörka rum kommer tycka om det medan 

en person som föredrar ljusa rum inte alls kommer trivas.  
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Den här studien använder ett litet rum som exempel. Enligt Ching (2007) är egenskaper 

som får ett litet rum att kännas större är ljus, färgval, proportioner, öppenhet/slutenhet, 

skala och utsikt. Ett kvadratiskt rum utan fönster kan lätt kännas instängt medan ett rum 

med en vägg bestående av fönster kan upplevas som stort och luftigt. Det beror på 

öppenhet och slutenhet (Ching, 2007), med fönstrena så får vi vidare blick utåt och det i 

samband med färg och ljus kan ge en känsla av att ett rum upplevs som större. 

Finns det pelare i rummet kan de ge en känsla av slutenhet då de stänger av alternativa 

vägar för användaren att gå, men vill man däremot styra hur användaren ska röra sig i 

rummet kan pelare och möbler vara till stor hjälp då de indikerar hur man ska röra sig 

och var det är ex. lämpligt att sitta. 

Taknivån i ett rum är av stor betydelse, är taket lågt får vi en automatisk upplevelse om 

att ett rum känns litet. Ett rum med högt i tak ger därav en känsla av att ett rum känns 

stort (Ching, 2007). Då mötesrummet har tre olika nivåskillnader på innertaket kan man 

uppleva rummet olika beroende på var man står. 

Färg 

Vid färgsättning av ett rum bör man tänka på flera faktorer, det handlar inte bara om att 

välja en färg till en vägg eller ett golv. Dessa två och takets färg samspelar nämligen med 

varandra då en färg på en yta kan avspeglas på en annan. Monica Billger (Fridell Anter, 

2006) menar att golvet är den ytan som påverkar ett rum mest medan en vägg påverkar 

ett rum i det befintliga rummet. Golvet är den yta som har mest färg och därmed syns 

tydligast, har golvet en stark färg kan den ge återspeglingar på väggar och tak (s. 159). 

”Colour is a powerful communication tool because it can grab the attention and make 

things stand out and look more attractive. The subtle sparing use of colour can elevate a 

design and can apply emphasis just where it is needed to increase the effectiveness of a 

piece of communication” (Ambrose & Harris, 2010, s. 130). 

”Det finns ett par studier som visar att den mänskliga hjärnan aktiveras mer när 

betraktaren vistas i en omgivning med varierad eller stark och varm färgsättning. Rum 

med en hög visuell komplexitet i form av många starka färger i brokiga mönster gav 

upphov till mer stress än mer neutrala grå rum” (Fridell Anter, 2006, s. 200). 

Ambrose och Harris (2010) visar en västeuropeisk syn på olika färger och beskriver de 

med nedanstående ord: 

 Blå: enhetlig, tillförlitlig, säker, traditionell, konstant/trofast. 

 Rosa: passionerad, färggrann/teatralisk, uppmärksamhetssökande. 

 Vit: ren, oskyldig, godhet, klinisk. 

 Svart: magisk, dramatisk, elegant, ondskefull, djärv. 

 Grön: naturlig, lövverk, rikligt, läcker/ljuvlig/härlig, dyr. 
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 Röd: spännande, dynamisk, dramatisk, aggressiv (s. 130). 

Gällande färger och dess betydelse ska man dock beakta och ha i åtanke att färger 

betyder olika och kan ha olika mening i olika kulturer. Ett exempel på detta som jag har 

lärt mig genom min japanskalärare i gymnasiet är att färgen vit förknippas i Asien med 

begravning och döden medan vi i Sverige förknippar detta med färgen svart. Däremot så 

tänker vi inte på begravningar och död varje gång vi ser färgen svart. Ovanstående färger 

som Ambrose och Harris (2010) talade om är snarare ett sätt att se vad olika färger kan 

uttrycka för känslor. 

Maud Hårleman (Fridell Anter, 2006) skriver om hur färger som exempelvis blå, röd, gul 

och grön på väggar blir mer färgstarka och mörkare än den använda färgtonen. Detta 

kopplar hon ihop med i vilket väderstreck rummets väggar står i, rum med ljusinsläpp i 

söderläge blev betydligt mer kulörta. En studie har gjorts om hur färger upplevs och 

associationer man får till de olika färgerna. Resultatet blev att färger med starkare 

kulörthet ofta gav upphov till starkare känslor, både positiva och negativa (s. 174-175). 

Ljus 

En bra belysning ska enligt Wall (2009) bidra till en positiv rumsmiljö genom att skapa 

trivsel och stämning hos användarna, den ska dessutom vara: 

 bländfri 

 finnas i tillräcklig mängd 

 finnas på rätt plats 

 komma från rätt håll 

 ha en lämplig färg (s. 10). 

Allmänbelysning är vad man kallar medelvärdet av en belysning i ett rum, dess syfte är 

att skapa en överblick för användarna av rummet. När individen byter blick i ett rum får 

det därför inte vara för stor kontrast då ögat, om för stor kontrast, måste omanpassa sig 

efter den nya belysningen vilket leder till att ögat så småningom blir trött. För att öka ett 

rums känsla och trivsel hos användarna är allmänljuset ytterst viktigt, för att öka 

stimulansen och den positiva upplevelsen hos användarna kan man därför belysa 

väggarna med en varierad allmänbelysning (Wall, 2009, s. 14). 

Ljuset i ett rum är avgörande för hur rummets färger upplevs, därför är det viktigt att 

ljusets färg skall kännas neutral och behaglig så att inte föremål och färger förvanskas 

(Wall, 2009, s. 17). 

Varmvita ljuskällor är den vanligast förekommande ljuskällan i Sverige, det är också den 

som flest upplever som fräschast och de känner sig piggare i varmvitt ljussken (Wall, 

2009, s. 30). 
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Vad som är mest relevant för mig av detta är det sistnämnda, jag vill att gruppen ska 

känna sig pigga och uppleva att de är i en fräsch miljö när de har sina möten för både 

öka trevnadskänslan men också för att det kan påverka mötenas gång. Med varmvita 

ljuskällor kan gruppen känna sig piggare längre och då även få bättre resultat. 

Källkritik 

I arbetet har litteratur som rört ämnesområdena rumslig gestaltning och informations- 

design använts.  För att öka rapportens trovärdighet så är alla använda artiklar 

vetenskapligt granskade. Övrig litteratur som har använts i denna rapport har vi använt 

som kurslitteratur på programmet Informationsdesign Rumslig gestaltning på 

Mälardalens högskola. 

Jag har tagit stöd av boken Arbeta i projekt skriven av Sven Eklund (2010). Han nämner 

mycket intressant information och kunskap om hur kommunikationen sker i en grupp på 

olika vis. Det han skriver är något som jag även själv håller med om baserat på vad jag 

har sett i praktiken. Hans bok och forskning är från år 2010 och är därför enbart fem år 

gammal, varav jag finner den väsentlig även för idag. Av de skälen har jag beslutat att ha 

med hans forskning i detta arbete. 

Det skulle kunna behövas mer forskning om flervägskommunikation som ämne och hur 

detta kan te sig i olika former för att ytterligare styrka mitt arbete. Men i dagsläget så 

verkar det dessvärre inte finnas så mycket om detta ämne.  

Enligt Ambrose och Harris (2010) ska man beakta vad färger och dess kontext kan 

betyda för olika kulturer. Jag arbetar exempelvis med ett mötesrum i en kommunal 

kontext i en medelstor svensk stad. För att visa medvetenhet om hur förslaget fungerar i 

andra kontexter som källorna beskriver behöver därför ytterligare studier göras. Jag är 

medveten om att mina källor som beskriver relationen mellan färg och kultur därför 

skulle behöva vara mer omfattande. Detta kan vara något att titta på till vidare 

forskning.  
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Metod och resultat 
Först tas det upp om etiska överväganden som har gjorts, sedan presenteras de metoder 

jag har använt mig av för detta arbete. De presenteras i sådan ordning att jag går 

igenom vad metoden handlar om med hjälp av litteratur, hur jag har genomfört 

metoden och hur resultatet blev. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts för att skydda ledningsgruppens identitet. Från 

observationen och rumsanalysen har jag därför valt att ej visa bilder där lednings- 

gruppen syns. Vid mailenkäten frågades det om namn fick nämnas i rapporten, X antal 

personer svarade nej och jag har därför valt att inte ha med namn kopplat till enkäten. 

Jag har fått samtycke att ha med namnet på Annica Winroth i rapporten, vilket jag 

därför har valt att ha med. 

När kopplingen mellan prover eller svar på en enkät och en bestämd individ tas bort kan 

varken obehöriga eller forskargruppen återställa den. Detta medför att man inte kan 

koppla en person till ett visst svar, man vet alltså inte vem som har sagt vad. Detta är 

vad anonymisering och avidentifiering innebär (Herméren, 2005, s. 67). 

Mailenkät 

En enkät består av ett flertal olika frågor som skickas ut till mottagare som själv besvarar 

frågorna. När man skickar ut en enkät kan man göra det på olika vis, de vanligaste sätten 

är att antingen skicka ut en postenkät som skickas fysiskt med posten och en datorenkät 

som vanligast skickas via mail till ens tänkta mottagare (Ejlertsson, 2005, s. 7-10). 

Frågorna i en enkät är oftast lika formulerade och kan därför kallas för att vara 

standardiserade. Denna enkät med lika frågor skickas till flera mottagare och ger därför 

ett slags statistiskt resultat (Ejlertsson, s. 11-12). 

När man skickar ut en enkätundersökning behöver inte utskickaren ha direkt kontakt 

med mottagaren. Chansen för ogenomtänkta svar minskas då mottagaren även själv kan 

planera in när denne vill svara på enkäten (Ejlertsson, s. 11-12). 

Jag valde att göra en enkät via mail för att jag på så vis får in fler svar på ett mer effektivt 

vis än om jag själv i stället skulle ha genomfört intervjuer som tar upp flera parters tid. 

Med hjälp av en enkät via mail kan mina tillfrågade svara i lugn och ro när de har tid. 

Utförande av mailenkät 

När jag var med på ett av ledningsgruppens möten för att observera frågade de i slutet 

om jag hade några frågor. De frågor jag hade var mer lämpade för en intervju och vi kom 

fram till att jag skulle maila dessa i stället då det kunde bli svårt att få en tid för mig och 

några ur ledningsgruppen att ses och talas vid. Därför gjorde jag om frågorna 

någorlunda för att mer likna ett enkätutskick med några frågor som enbart behöver 

enkla svar men också med några frågor för att få mer djupa svar. 
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Enkäten skickades till Resultatområdeschef Annica Winroth som har gett mig uppdraget, 

hon skickade vidare min enkät till de 13 personer som var med på mötet. Att den 

skickades till just dessa beror på att de är den enda som vistas i rummet. Av de 14 

personer (inklusive Annica Winroth) som enkäten gick ut till fick jag tre svar. Jag hade 

önskat mig fler men avgjorde att dessa tre svar faktiskt räckte efter att ha gått igenom 

de ett antal gånger. Jag sammanställde svaren på så vis att jag skrev upp varje fråga var 

för sig och under varje fråga skrev jag ned deras svar och letade efter gemensamma 

nämnare och olikheter. Resultatet från enkäten presenteras nedan. 

Ledningsgruppen har en lista på övningar som de har lärt sig som jag fick ta del av. De 

övningar som används kräver att gruppen snabbt och enkelt ska kunna omformera sig 

till mindre grupper och sedan tillbaka igen till en stor cirkel som de sitter i som basis vid 

sina möten då alla samtalar. 

Lista med övningar: 

1. Bikupa Diskussion två och två 

2. Trikupa Diskussion tre och tre 

3. Laget runt Alla får säga sitt 

4. Fri diskussion utan 

handuppräckning 

5. Fri diskussion med 

handuppräckning 

6. Vattentrappa + akvarium 

7. Cafémodellen 

8. Intervjumodellen 

9. Brainstorm - Timeline 

10. Bubbelpool 

11. Cykeln (reflekterande team) 

12. Grupparbete 

13. Hattmodellen 

14. Vattenhål 

15. Tvärt om modellen 
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Fri diskussion med och utan handuppräckning, vattentrappa med eller utan akvarium 

och cafémodellen är de övningar som gruppen använder sig av mest. 

Vattentrappans bakgrundstanke är att ett samtal ska få ”rinna” från grupp till grupp och 

på så vis ”renas”, detta är en bra arbetsform för att få reda på en samlad bild av hur en 

grupp ser på en större fråga. 

Akvarium innebär att en grupp samtalar och de övriga lyssnar. 

Cafémodellen innebär att man ändrar om i de mindre grupperna, man byter plats på 

deltagare för att få fram ny energi eller för att en grupp inte fungerar. 

Det finns bord men dessa används ej för de fungerar inte med deras nya arbetsformer, 

borden ställs därför åt sidan, nackdelen är att gruppen får ha sitt arbetsmaterial i knäet. 

Stolarna är bekväma men låter illa när man flyttar på dem vilket krävs när gruppen ska 

byta övning.  

Utrustning som behövs: 

 Whiteboard 

 Post it lappar i olika färger 

 Någonstans att sätta upp post it lappar 

 Blädderblock 

 Pennor 

 Papper 

 Projektor 

 Bildskärm 

Rummet, dess möblering, ljus- och ljudetförhållandet beskrivs som: 

 Lågt i tak 

 Tråkigt 

 Knöligt med möblering 

 Ok att sitta i ring, bord saknas 

 För mörkt, för lite ljus 

 Jobbigt skrap från stolarna 

Ledningsgruppen vill uppleva rummet som: 

 Luftigt 

 Ljust 

 Kreativt 

 Trivsamt 
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Jag hade en frågeställning som löd Hur skapar jag rumsliga förutsättningar för 

flervägskommunikation? Då ledningsgruppen använder sig av olika gruppövningar så är 

just övningarna deras arbetssätt av flervägskommunikation. 

Svaret på min frågeställning har jag nu kommit fram till är att det måste finnas plats för 

gruppen att kunna röra på sig under sina möten. Då deras form av flervägs- 

kommunikation sker i gruppövningar så behöver gruppen lätt kunna ommöblera sig när 

de byter övningar. För att det ska kunna ske behöver det alltså finnas plats i rummet att 

röra sig på och möblerna ska vara enkla att flytta på för att kunna ändra om. 

Rumsanalys 

En rumsanalys genomförs för att få en uppfattning och förståelse om det aktuella 

befintliga rummet för att sedan kunna anpassa det utefter användarnas behov. Ching 

(2012) har i Interior Design Illustrated skapat en checklista för vad man bör titta på när 

man genomför en rumsanalys. Först bör man fotografera och mäta rummet för att 

kunna skapa en planritning om inte en sådan redan finns att tillgå. Det kan dock vara bra 

att mäta själv för säkerhets skull i fall inte planritningens alla mått visar sig stämma 

överens med det verkliga rummet. Vad man sedan bör observera och tänka på är 

rummets form, dess skala och proportioner, hur fönster och dörrar är placerade, ljus- 

och ljudförhållanden, material på golv, väggar och tak, finns fönster – hur är då utsikten? 

(Ibid. s. 59). 

Jag gjorde en rumsanalys enligt Chings (2012) checklista vid två tillfällen, första var 12/3-

15 på morgonen. Jag åkte till platsen för att få prata med Annica Winroth och se själva 

rummet som jag fotograferade och mätte upp. Då rummet är på endast 25 m2 fick jag en 

snabb överblick på dess olika detaljer såsom hur dörrar och fönster är placerade, 

ljusinsläppet och den artificiella belysningen från taklamporna. Jag noterade även att 

innertaket är i tre olika nivåer, lägst där man kommer in och högst närmast fönstren. 

Andra tillfället som rummet analyserades skedde en månad senare, den 9/4-15. Jag kom 

främst dit för att få vara med på ett av deras månatliga möten och då observera hur 

ledningsgruppen förhöll sig till rummet och dess möbler samt hur de rörde sig i rummet. 

Det jag nu även kunde använda från Chings (2012) checklista var att lyssna på ljud- 

förhållandet i rummet när det används. Efter deras möte stannade jag kvar för att 

fotografera ytterligare på sådant som jag hade missat vid förra besöket. 

Foton och anteckningar blev stöd för mitt minne när jag sedan ritade upp rummen i 3D-

programmet SketchUp. Vid förfrågan fick jag tillgång till en planritning över mötes- 

rummet och kapprummet utanför.  

Resultat av rumsanalys 

För att tydligare redogöra för resultatet av analysen visas först en bild (figur 2 nedan) på 

planritningen så att läsaren av detta examensarbete ska få en tydligare överblick. 
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De två analyserade rummen. Mötesrummet, kallat konferensrum i Figur 2, ses markerat 

med röd och kapprummet utanför ses markerat med blått. Man kommer in i mötes- 

rummet via kapprummet, därifrån finns det två vägar att gå. Till höger finns det en entré 

men efter samtal med Annica Winroth har jag fått reda på att den knappt används, 

därför kommer de flesta ifrån korridoren och de intilliggande kontorsrummen från 

vänster. Närliggande finns både toaletter och fikarum med pentry. 

Nedan följer en samling fotografier för att ge läsaren en tydlig förståelse över hur 

rummet ser ut idag. Fotografierna är tagna av mig den 12/3-15. 

 

Figur 2. Planritning ledningsgruppens lokaler, Habiliteringscentrum Västmanland, plan 1. 
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Mötesrummet 

 

           

 

           

Figur 3. Ingång till mötesrummet. Figur 4. Vy direkt till höger efter 

ingång. 

Figur 5. Vy framifrån till höger från 

ingång. 

Figur 6. Vy rakt framifrån från ingång. 
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Figur 7. Vy framifrån till vänster från 

ingång. 

Figur 8. Vy till vänster från ingång. 

Figur 9. Vy direkt till vänster 1 meter in 

från ingång. 

Figur 10. Vy över takets tre höjdnivåer. 
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Formen på mötesrummet är kvadratiskt och har en yta på 25 m2. Väggen rakt på från 

ingången består av stora fönster som sträcker sig nästan hela vägen från golv till tak, 

fönstren skiljs åt av en bit vägg som sitter mellan. Element sitter under dessa fönster. 

Väggen till höger om ingången har ett litet fönster med en träpersienn. Taket är i tre 

olika höjdnivåer med en skillnad på 30 cm mellan de olika nivåerna. I taket sitter 6 

stycken armaturer med jämna mellanrum med ett gult sken, det finns även en armatur 

med ljusrör riktad mot en av två whiteboardtavlor i rummet. Dit denna armatur är riktad 

finns en presentationsduk som man kan rulla ner vid behov. 

Golvet har en grå/beige plastmatta med stänk av små prickar i mörkare grå kulör. 

Väggarna har en varmgul kulör, vita lister sitter på några ställen för att dölja sladdar. 

Taket är vitt, de två lägsta nivåerna ser ut att vara vitmålade träplankor. Resten av taket 

ser ut att vara en stor sammanhållande ljudabsorbent. 

Möblerna i dagsläget består av bordskivor av trä som kan sättas ovanpå svarta bordsben 

av metall. Stolarna går ej att justera och har en vinröd sitt- och ryggdyna i mjukt 

vadderat tygmaterial. Stolarna har en stålram och smala och korta armstöd med ett 

svart plastpådrag för att ge komfort åt armen. På väggarna finns sammalagt tre tavlor, 

den ena är en bild på två rödlökar med mörk brun/beige/grå bakgrund, den andra ser ut 

att föreställa ett afrikanskt grafiskt mönster i svart färg med en stor vit passepartout, 

den tredje är en tavla på Habiliteringscentrums vision som även finns på deras hemsida. 

De stora fönstren har långa beigea gardiner med mönster av vita grenar med blad i olika 

röda och lila kulörer. Det finns inga växter i rummet. I taket sitter det en liten blå 

leksakshelikopter. 

 

Kapprummet 

 

 
Figur 11. Vy från mitten av kapprummet mot korridoren. Mötesrummet är innanför dörren 

till höger i bilden. Bakom den vita dörren som syns rakt framifrån finns en toalett. 
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Kapprummet har samma innertak som korridoren, väggkulör och golvmaterial som i 

korridoren. I taket sitter 5 armaturer med gult ljussken. När man kommer in i kapp- 

rummet från korridoren har man direkt till höger en toalett och till höger om toaletten 

finns ett fläktrum. De innerdörrar som finns är vita medan den dubbla entrédörren som 

syns i figur 13 är av mörkt trä, tillhörande entrédörren finns även ett långsmalt fönster. 

Framför entrédörren ligger en svart skomatta. Bakom entrédörren till höger i figur 13 

sitter ett proppskåp och till vänster om denna dörr finns ett högt smalt element, ovanför 

elementet hänger en gul reflexväst. Cykeln som syns på bilderna står där ibland men jag 

har fått höra att den kan flyttas på. 

Fördjupad analys och tolkning 

Från rumsanalysen och mailenkäten har jag fått fram nedanstående information om 

rummet. 

Resultatet av mailenkäten visar att mötesrummet ses som mörkt, tråkigt och jobbigt 

med möblering och skrapljud. I dagsläget inspirerar det inte gruppen till ett kreativt 

tankesätt. Av de svar jag fick var alla eniga om att rummet vill upplevas som just kreativt, 

ljust och trivsamt vilket är tvärtemot av hur det faktiskt är och ser ut. 

Rummet och dess möblering 

Rummet innehåller stolar och bord, borden ställs dock längs väggarna under möten då 

de annars är i vägen. Med stolarna flyttar ledningsgruppen på sig mellan att de sitter i 

ring tills de gör en ny övning och fortsätter så under hela mötet, det blir alltså ett 

ständigt fram och tillbakaflyttande med mycket störiga ljud i onödan. Även om stolarna 

Figur 12. Vy till höger från ingången till 

kapprummet från korridoren, dörren 

som syns leder till ett fläktrum. 

Figur 13. Vy rakt fram från ingången till 

kapprummet från korridoren. 
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upplevs bekväma utgör de det största oljudet, här skulle stolar med hjul på kunna vara 

en tystare lösning. Saknaden av att kunna ha sitt material nära till hands utan att behöva 

ha det i knäet är stort, därför blir denna del en viktig del i min lösning. 

Behov av utrustning 

Åsikterna om behov av utrustning är densamma på de svar jag fick. Whiteboard och 

blädderblock anses mycket viktigt då de behöver skriva och rita sin verksamhet samt 

sina idéer. För att kunna göra detta anses även pennor vara viktigt, här kan det tänkas 

vara passande med pennor i flera olika färger för att gruppen ska kunna använda sig av 

färgkodning. En projektor finns redan i rummet i taket med riktning mot ena väggen och 

den önskar man behålla. 

Ljudförhållanden 

Ljudförhållandet i rummet är relativt bra, men skramlet från stolarna stör i 

mötesprocessen. 

Ljusförhållanden 

Ljusförhållandet i rummet upplevs som mörkt trots att en vägg består av stora fönster. 

Deras känsla kan bero på färgen på väggarna, golvet, det låga taket och bristen på 

artificiell belysning. 

Observation 

Att observera menas med att titta på och ha uppsikt över en plats och hur människor rör 

sig. Mitt fall består av ett rum, med en målgrupp på 14 personer. Då mitt syfte med 

detta examensarbete är att ta reda på hur man kan skapa rumsliga förutsättningar för 

flervägskommunikation kommer jag främst observera hur målgruppen använder 

möblerna i rummet och hur målgruppen rör sig. 

Utförande av observation 

En observation av hur ledningsgruppen förhöll sig i rummet och använde dess möbler 

och material gjordes den 9/4-15. Målgruppen har sina möten en heldag kl. 08.00-16.00 

en gång/månad. Observationen gjordes från kl. 09.45-12.00 och började med en 

fikapaus som gruppen hade fram tills kl. 10.00 i ett intilliggande fikarum med pentry. 

Väl i mötesrummet stod stolar i en stor ring för alla att sitta på, bord stod trångt bakom 

längs med väggarna. På borden låg material och personliga tillhörigheter. På bordet 

bakom mig låg ett antal olika färgade hattar och när jag skådade ner på golvet i cirkelns 

mitt syntes ett stort vitt papper med text om en gruppövning som handlar om att man 

ska ta ansvar för olika roller i ett samtal. Varje färgad hatt symboliserar ett tankesätt. 

Utrustning jag såg som fanns i rummet var projektor i taket, whiteboardtavla, 

blädderblock, vit presentationsduk och VHS/DVD. 

Tidigare vid en intervju den 12/3-15 har Annica Winroth nämnt att gruppen har sitt 

material i knäet under mötena och detta fick jag se nu. Nästan alla hade stora, tjocka 
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och tunga pärmar fulla med viktigt pappersmaterial och kollegieblock, någon hade 

surfplatta och någon hade smarttelefon att titta i. 

Under mötets gång ändrade gruppen sin möblering till smågrupper tre gånger för att 

använda olika metoder och verktyg i sitt arbetssätt, mellan varje möblering gick de 

tillbaka till att sitta i en cirkel för att lättare kunna prata med varandra. När dessa 

ommöbleringar pågick blev det stökigt, trångt och högljutt i rummet, sen verkade det 

även svårt att flytta runt på stolarna och samtidigt hålla i sitt material. Vid ett tillfälle 

skulle en i gruppen använda whiteboardtavlan och då behövdes det flyttas på bord som 

stod i vägen, när hon sedan skulle anteckna något på papper fick hon böja på ryggen för 

att bordet hon hade som underlag var för lågt. 

I taket noterades en liten blå leksakshelikopter som det kom fram via mailenkäten är 

”Ett sätt för oss att påminna oss om att det är strategiska frågor vi i huvudsak ska 

hantera. Det kräver att vi alla har förmågan att ’lyfta oss’, att se helheten för verk- 

samheten och inte bara de delar man som individ är ansvarig för” (Enkätsvar 1). 

När det har gått ca 45 minuter av tiden och klockan var 10.45 reste sig två ur gruppen 

upp och ställde sig bakom sina stolar medan alla fortsatte samtala om det pågående 

ämnet. Även jag kände mig trött i ryggen men jag fortsatte att sitta ned på min plats för 

att undvika att dra åt mig uppmärksamhet. Efter ytterligare ca 5 minuter ställde sig en 

tredje person upp och gungade lite lätt på fötterna. Jag såg hur de andra som 

fortfarande satt ned rörde på sig i sina stolar och ändrade sittställning fram och tillbaka, 

lade över både vänster och höger ben med jämna mellanrum och gungade lite i stolarna. 

De som stod hade antingen sina pärmar på stolsryggen och höll då i sin pärm eller 

kvarliggandes på stolssitsen och böjde på ryggen då och då för att läsa vad det stod. När 

det blev dags för en ny smågruppsövning satte de tre sig ned igen.  

Resten av mötet fram tills klockan blev 12.00 omformerade gruppen sig i flera mindre 

grupper och tillbaka till en stor ring. De arbetsmaterial jag såg dem använda var 

whiteboard och tillhörande penna. 

Resultat av observation 

Det som har kommit fram efter observationen är att det har blivit bekräftat att gruppen 

möblerar om sig mycket vid sina möten. Vid ommöbleringar blir det högljutt av skrapljud 

från stolar. Är ett bord i vägen flyttas det ytterligare på. När gruppen har suttit stilla en 

längre stund börjar de röra på sig i stolarna alternativt ställer sig upp. Något som kan ha 

med detta att göra är att personerna är av olika längd, därför sitter de olika bra i 

stolarna som ej går att justera. Belysningen påverkade mig så att jag kände en viss 

trötthet, detta vet jag inte om gruppen känner men från enkät har det kommit fram att 

rummet upplevs som lite för mörkt. 



 
 

20 
 

Eklund (2010) talar om problemlösande möten och beslutsmöten, dessa två mötes- 

former är vad ledningsgruppen använder sig av. Ledningsgruppen utför dessa möten på 

ett vis i form av gruppövningar. Därför är det min roll att skapa den rumsliga lösningen 

för att gruppen ska kunna använda sig av sin flervägskommunikation och med det få 

effektivare möten med bättre resultat. 

Designprocessen 
Nedan presenteras mitt idéarbete och hur jag kommit fram till mitt gestaltningsförslag. 

Idéarbete 

För att visa de olika stegen i min process visar jag här en översiktlig modell. 

 

 

 

 

 

 

Jag har under hela processen försökt ha en struktur och ett slags schema om i vilken 

ordning jag ska utföra vissa delar. Det har dock blivit så att vissa delar har påbörjats lite 

tidigare och vissa har kommit in igen lite senare. Cirklarnas färger symobilserar texterna, 

prickarna i cirklarna symboliserar vilka delar som har gjorts mer av och var i min process. 

I början av arbetet dök det upp tankar om hur möbleringen i rummet skulle anordnas då 

det verkade vara det största problemet. Jag valde själv att inte kasta mig in på idéer utan 

väntade med det ett tag tills jag hade tillräckligt med fakta och utförda metoder med 

resultat för att få en tydligare överblick av vad det faktiska problemet var. Till en början 

försökte jag mig på fasta förslag där gruppen samtidigt som de satt i ring även likaså var 

indelade i mindre grupper och mellan sig hade bord att ha material på. Detta visade sig 

problematiskt då det rumsligt sett blev stökigt och annorlunda proportioner på hur de 

olika mindre gruppmöblemangen skulle stå. Efter detta problem skissade jag på mer 

flexibla och enkla lösningar.  

Vad som behövs bearbetas i rummet är: 

 Funktioner 

 Ljud 

 Ljus 

Figur 14. Processmodell skapad av mig. Man läser den från vänster till höger, färgerna på de olika 

cirklarna symboliserar de skrivna orden inuti. Prickarna symboliserar vad jag har gjort var i min 

process. Ex. Idéarbete skedde under alla stadier medan litteraturstudier, intervju och observation 

mestadels bara utfördes i början av min process. 



 
 

21 
 

 Färger 

Utifrån dessa nyckelord gick jag vidare: 

Funktioner Ljud Ljus Färger Kapprum 

Sitta Nya stolar Miljöbelysning Inspirerande Mingel 
Möblera om  Punktbelysning Färgglatt Ståbord 
Förvara   Mönster  
Bordsyta   Helikoptern  
Rörelseyta     
Arbetsmaterial     
Helikoptern     

 

Då jag frågade vid observationstillfället om leksakshelikoptern blev ledningsgruppen 

glada över att jag märkte den. Då den symboliserar vad de faktiskt ska göra och komma 

fram till under mötena görs den till en viktig del i rummet. I dagsläget är helikoptern så 

pass liten att den lätt kan missas och glömmas bort, här finns en chans att få denna att 

poppa ut och på så vis ligga i deras tankar genom hela mötet.  

Med 3D-programmet SketchUp ritade jag upp mötesrummet och kapprummet för att 

skissa idéer och se dess proportioner och storlek i själva rummet. Detta var till hjälp då 

vissa idéer kunde väljas bort och andra omarbetas. 

Designförslag 
Nedan presenteras gestaltningsförslaget som har tagits fram genom studier av litteratur 

och resultat från utförda metoder av mailenkät, rumsanalys och observation. Observera 

att nedanstående enbart är ett förslag på hur mötesrummet och kapprummet skulle 

kunna se ut.   

Plats/yta 

För att ett rum ska upplevas som estetiskt tilltalande bör man utgå efter de sju 

designprinciperna skala, proportion, balans, harmoni, emfas/betoning, rytm, variation 

och unicitet (Ching & Binggeli, 2012, s. 122). 

Ching (2007) menar att ett litet rum kan kännas större med hjälp av olika egenskaper 

som färgval, ljus, proportioner, öppenhet/slutenhet, skala och utsikt. Ett kvadratiskt rum 

kan lätt kännas instängt, med ett fönster kan det dock upplevas som lite större och 

luftigare. Med fönstret får användarna en vidare blick utåt och i samband med färgval 

och artificiell belysning kan rummet ge en känsla av att det upplevs som större. Rummet 

idag har redan ett fönster så för att få in den luftiga känslan har jag valt att arbeta med 

färgval och artificiell belysning som nämns under rubriken Ljus och färg nedan. Då 

ledningsgruppens mötesrum idag upplevs som mörkt, litet och tråkigt har detta varit en 
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stor del av förändringen av rummet. Jag har använt mig av Chings teorier vid 

utformningen av rummet och kommit fram till förslaget som visas på figurerna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då ledningsgruppen använder sig av flervägskommunikation på det viset att de behöver 

ommöblera sig ofta har det skapats en stor yta i rummet som ger gott om plats för deras 

gruppövningar. 

Som figurerna ovan visar så finns det i rummet stolar, laptopbord, en vägghylla och en 

hylla som står på golvet. Vägghyllan och den stående hyllan är fasta delar i rummet 

Figur 15. Ovanvy av mötesrummet. 

Förslag på möblemang. 

Figur 16. Ovanvy av mötesrummet när stolarna är placerade enligt cafémodellen.  

När hela gruppen först sitter i ring kan deltagarna sen enkelt dela in sig i olik/färgade grupper, 

därför har stolarna olika färger. 
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medan stolarna och laptopborden enkelt kan flyttas på. Detta för att göra rum för så 

mycket plats att röra sig på som möjligt. Figurerna visar två exempel på hur möbleringen 

brukar vara och växla mellan på ledningsgruppens möten. 

Funktioner 
S. Kurti m.fl. (2014) talar om vad för faktorer i ett rum som bidrar till ett kreativt 

tänkande. Det är viktigt att lokalen är öppen och att det finns plats för alla funktioner 

som användarna behöver använda sig av. Spännande tavlor, frågor och citat på väggar 

och en spännande miljö som väcker uppmärksamhet och nyfikenhet kan mycket väl 

bidra till att få igång kreativiteten hos användarna. Det är extra viktigt att ge plats för 

rätt arbetsmaterial till användarna för att underlätta i deras process så att de på ett 

enklare vis kan komma framåt i sina frågor.  

Baserat på detta så har rummet fått en hel vägg målad med whiteboard- och 

magnetfärg i stället för att ha flera mindre whiteboardtavlor, detta för att användarna 

ska få mer yta till sin process att kunna skapa, rita och skriva sin verksamhet överskådligt 

för alla att se. Samma vägg används idag till att presentera material med hjälp av 

projektor och dator, därför finns även en duk man kan dra ner.  

 

 
Figur 17. Whiteboard- och magnetvägg. Funktionen med denna vägg är att gruppen ska kunna 

skriva och rita sin verksamhet utan att känna sig begränsade. I stället för en whiteboardtavla har 

de alltså en hel vägg. 
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Ett skåp med insyn genom glas har placerats i rummet där man kan förvara diverse 

material som blädderblock och dvd/vhs spelare. Bredvid skåpet sitter en upphängd 

pappershållare på väggen, i denna kan gruppen lägga för dem viktiga papper. En hylla 

har placerats på ena väggen med plats för material, här kan exempelvis pennor till 

whiteboardväggen, böcker, klocka och dekorationer placeras. En tavla av 

Habiliteringscentrums vision sitter på väggen.  

  

 

 

 

Den lilla leksakshelikoptern som tidigare hängde från taket har ersatts av helikopterblad 

i trä. Detta för att tydligare påminna ledningsgruppen om att se helheten för 

verksamheten och inte enbart de delar man som individ har ansvar för. 

 

 

 

Figur 18. Pappersfack och skåpförvaring, 

funktionen här är att gruppen kan förvara 

material och redskap som de använder. 

Figur 19. Vägghylla. Denna vägghylla är en dekorativ del 

av rummet som också är praktisk att förvara föremål i 

som man vill visa. Exempelvis en klocka, böcker, deras 

vision i en tavla och whiteboardpennor. 

Figur 20. Helikopter. Funktionen med denna är att påminna gruppen om att ha en överskådlig 

syn på deras verksamhet och inte enbart fokusera på ens egna ansvarsområden. 
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Möbler 

Stolarna blev den största fokuseringen då det är vad gruppen sitter på hela dagen från 

8.00–16.00 (bortsett från några pauser och lunch) och dessutom flyttar på mest. 

Stolarna är reglerbara i både höjd, sits och rygg för att göra det så ergonomisk som 

möjligt för användarna. Då stolarna har hjul blir det enklare för gruppen att ändra sitt 

arbetssätt när de gör olika gruppövningar. 

Då gruppen i dagsläget har sitt arbetsmaterial bestående av främst tunga pärmar och 

papper i knäet, som ibland tappas i golvet, kändes valet att ha med en flexibel bordsyta 

självklart. För att underlätta för rörelse i rummet har laptopbord valts i stället för vanliga 

bord. Dessa laptopbord kan regleras i höjd och när de ej används kan ”bordsytan” fällas 

ner och placeras i ett hörn. 

 

 

 

 

Ljus och färg 

Då gruppen i dagsläget upplevde rummet som mörkt valdes nya gardiner i ett skirt och 

svagt transparant material. Fördelen med sådana gardiner är att de släpper in ljus 

samtidigt som de kan dras för fönstren för att undvika direkt solljus som kan blända i 

Figur 21. Kontorsstolar och laptopbord. Funktionen med dessa möbelval är främst att de ska 

vara lätta att ommöblera, men även att de ska ha ett ergonomiskt värde. Därav höj- och 

sänkbara stolar som även sitsen kan ändras och vinklas på. Laptopborden kan även de höjas, 

sänkas och vinklas. 
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ögonen. Väggarna har målats vita för att ge rummet en ljusare känsla och taket har fått 

en ommålning med vit färg. 

Belysningen ändras från sitt gula sken till att ge ett varmvitt ljussken som enligt Wall 

(2009, s. 30) är den ljuskällan som flest personer i Sverige upplever som fräschast och de 

känner sig piggare i. Anledningen till detta är för att ledningsgruppen ska känna sig just 

pigga under sina möten som pågår en hel arbetsdag. Känner de sig pigga kan 

förhoppningsvis deras effektivitet ökas och kommunikationen på så vis fungera bättre. 

Som Ambrose & Harris (2010, s. 130) skriver så är färg ett kraftfullt kommunicerings- 

verktyg. Detta för att färg kan dra åt sig uppmärksamhet och på så vis stå ut i en annars 

ganska så blek omgivning. Sparsamt användande av färg kan höja en design och därmed 

tillämpa betoning precis där det behövs för att öka effektiviteten av kommunikationen 

som ska ske i rummet. 

Fridell Anter (2006, s. 200) tar upp studier som handlar om att den mänskliga hjärnan 

aktiveras mer när den är i en omgivning med stark, varm eller varierad färgsättning. 

Däremot så ger rum med många starka färger och brokiga mönster, det vill säga visuell 

hög komplexitet, upphov till mer stress än mer neutralt färgsatta rum. 

I rummet valdes det därför att inte ha för mycket färg då det lätt kan bli för rörigt vilket 

kan vara ett irriterande moment. För att dock ge en popout-effekt som känns kreativ 

och spännande har det valts att sättas en vit fototapet med ett akvarellmönster i olika 

färger. Många färger kan lätt bli för mycket men då denna tapet är i en miljö som har 

relativt få andra färger blir det inte störande, väggen blir i stället en bakomliggande 

medvetenhet hos gruppen. Då tapeten har många färger har det valts att ha hylla, skåp 

och helikopter i taket i ett ljust trämaterial för att inte krocka. Som figuren nedan visar 

så har stolarna fyra olika färger för att underlätta vid gruppindelning. 
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Figur 22. Gardiner, fototapet och färg- och träval. Stolarna har fått olika färger för att enklare 

kunna indela hela gruppen i mindre grupper på ett effektivt vis. Man kan dela in sig i en 

gruppfärg för sig men man kan även ha (nästan) en av varje färg i varsin grupp. Exempel: först 

talar de färgade grupperna för sig, sen omvandlas varje grupp så det finns minst en av varje färg. 

Detta stödjer flervägskommunikationen på det viset att alla får prata och komma med nya 

synpunkter på de olika ämnena som tas upp. 
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Kapprum 

 

 

 

1. Två vita tavelhyllor har satts upp dekorerade med tavlor och minivaser med 

växter i. 

2. På denna vägg har krukor med växter satts upp för att ge mer trevnadskänsla åt 

rummet. 

3. Kapprummet har möblerats med enkla ståbord att användas vid mingel. För att 

öka trevnadskänslan i rummet dekorerar speglar väggen bakom.  

Det har varit en utmaning att få fram ett snyggt kapprum, jag vill gärna att det ska 

anknyta till mötesrummet men då det är en kommunal byggnad och den övriga 

korridoren har en gul nyans på väggarna har det beslutats att ej ändra väggfärgen. Det 

är många dörrar i rummet som kräver utrymme. För att rummet ska vara snabbt att 

utrymma vid brand och handikappsanpassat har största fokuseringen på kapprummet 

därför varit att göra rummet trevligare att vara i. Därför har det satts in dekorationer på 

och längsmed väggarna. 

Innan var rummet kalt på väggarna och det kändes tråkigt. Med dekorationer i form av 

växtlighet, tavlor och speglar tror jag trevnadskänslan kan ökas, ståborden bjuder in till 

att stå med en kopp kaffe vid och samtala under pauser. 

Vid observation av platsen finns ett förvaringsproblem som kan vara ett ytterligare 

förslag till förändring i halldelen. Väggen med växter kan ersättas med uppsatta 

Figur 23. Ovanvy av kapprum. 

1 
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vägghyllor nära taket med plats för förvaring av väskor och accessoarer. Under kan det 

finnas plats för att hänga jackor och kappor på krokar och galgar. Detta förslag kan 

uppfattas som mindre dekorativt men i stället få den positiva effekten av en mer 

hemtrevlig känsla och det ger även en ytterligare funktion till halldelen som då löser 

förvaringsproblemet. 

Diskussion och slutsats 
Syftet med detta arbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för ett mötesrum åt 

ledningsgruppen för Habiliteringscentrum Västmanland. Mötesrummet skulle utformas 

efter användarnas behov av flervägskommunikation och det fick gärna ge stöd och 

inspirera till ett nytt kreativt tankesätt hos ledningsgruppens medlemmar. De har 

arbetat i nya former och märkt att det ger bättre resultat men mötesrummet idag 

fungerar inte med de nya arbetsformerna. För att ledningsgruppen ska kunna ha sina 

möten är ett nytänkande och kreativt mötesrum med rumsliga förutsättningar för 

flervägskommunikation av stor betydelse. 

Enkätundersökningen och observationen gav stor insikt i hur ledningsgruppens möten 

går till och vad som behöver förändras i rummet för att det ska fungera efter gruppens 

nya arbetsformer.  

De två möbelförslagen som visas på figur 14 och 15 motsvarar hur gruppens möblering 

under sina möten vanligtvis ser ut, dvs. att de sitter i ring och sedan omformerar sig till 

mindre grupper. Jag valde att visa dessa två förslag för att ge läsaren av denna rapport 

en tydligare bild av hur rummet används av ledningsgruppen. 

Den flervägskommunikation som ledningsgruppen använder sig av är olika övningar som 

kräver plats för att de ska kunna ommöblera sig snabbt och enkelt, dvs. de ska snabbt 

och på ett enkelt vis kunna omformera sig från en stor cirkel till mindre grupper och 

sedan tillbaka. Detta problem har lösts med hjälp av teori om plats och rum, 

färgsättning, ljus, kreativitet och kommunikation.  

Efter Chings (2007) och Ching & Binggelis (2012) teorier har det skapats plats och 

öppenhet i rummet för att ledningsgruppen lättare ska kunna använda sina 

gruppövningar och på så vis lättare kunna kommunicera med varandra i sitt arbete. 

Genom att låta rummet nästan enbart bestå av stolar med hjul som möbler blir de 

lättare att flytta på och då det inte finns bord i rummet som stör går det snabbare att 

omformera sig. För att ändå ha bordsyta har laptopställ använts som bordsytoförslag. 

Jag har valt att enligt Fridell Anter (2006) och Ambrose & Harris (2010) ha en ljus 

färgsättning i rummet för att få en luftigare känsla och för att inte överösa rummet med 

färger som kan ge upphov till stress. För att ändå få in färg har det valts att färgsätta en 
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vägg med ett akvarellmönster och även ha stolarna i olika färger, detta för att bidra till 

ett lite mer kreativt tankesätt. 

Gestaltningsförslaget som tagits fram är grundat på trovärdig litteratur och metodarbete 

utfört av mig. Förslaget visar ett av flera sätt att lösa problemen som idag finns i rummet 

men skall enbart ses som ett förslag då att det finns plats för utveckling och andra idéer.  

Genom att ha öppnat upp rummet för fri rörelse och aktivitet och använt enkelt flytt- 

bara möbler har jag skapat förutsättningar för den flervägskommunikation som 

ledningsgruppen använder sig av i rummet. 

Kapprummet upplevde jag som ett litet problem i min gestaltning, jag hade svårt att 

veta vad jag skulle göra där då det är en kommunal byggnad som det kan bli 

problematiskt att ändra väggfärg i. För att undvika problem valde jag att ha kvar vägg- 

färgen. Vad jag annars skulle vilja se i korridoren är att det ses som ett ”förstarum” 

innan man kommer in i mötesrummet. Jag skulle vilja ha en röd tråd för att koppla ihop 

de båda rummen och tror att detta skulle ske lämpligast genom att ändra väggfärgen i 

kapprummet då man inte har så mycket golvyta att tillgå där på grund av alla dörrar som 

finns. 

Det kreativa i mitt förslag är den öppna ytan i rummet som lämpar sig för gruppens 

flervägskommunikation. De har nu en stor yta att ommöblera sig på och i kombination 

med laptopbord i stället för fasta stående bord tar man bort känslan av att inte kunna 

röra sig och göra vad man vill i rummet. Detta i kombination med färgvalen, tapet- 

mönstret, helikoptern, vägghyllans form och whiteboard- och magnetväggen öppnar sig 

rummet förhoppningsvis upp för mer kreativa och lekfulla känslor. För att få svar på om 

detta verkligen fungerar behövs användartester. 

För fortsatta studier av detta arbete rekommenderar jag att man tittar mer på teorier 

om kreativitet, vilket jag tror kan ge mycket spännande slutresultat som då förmodligen 

skulle bli helt olikt mitt gestaltningsförslag. Hallen är även den något som skulle kunna 

omarbetas till att bli mer inbjudande så att man vill vara där och samtala. Kreativiteten 

har inga gränser! 
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Figur 2. Planritning Västerås Stad. Tillhör Västerås Stad, bearbetad av Emma Landelius. 

Figur 3. Ingång till mötesrummet. 

Figur 4. Vy direkt till höger efter ingång. 

Figur 5. Vy framifrån till höger från ingång. 

Figur 6. Vy rakt framifrån från ingång. 

Figur 7. Vy framifrån till vänster från ingång. 

Figur 8. Vy till vänster från ingång. 

Figur 9. Vy direkt till vänster 1 meter in från ingång. 

Figur 10. Vy över takets tre höjdnivåer. 

Figur 11. Vy från mitten av kapprummet mot korridoren. 

Figur 12. Vy till höger från ingången till kapprummet från korridoren. 

Figur 13. Vy rakt fram från ingången till kapprummet från korridoren. 

Figur 14. Processmodell. 

Figur 15. Ovanvy av mötesrummet. Cirkelmöblering. 

Figur 16. Ovanvy av mötesrummet. Gruppmöblering. 

Figur 17. Whiteboard- och magnetvägg. 

Figur 18. Pappersfack och skåpförvaring. 

Figur 19. Vägghylla. 

Figur 20. Helikopter I tak. 

Figur 21. Kontorsstolar och laptopbord. 

Figur 22. Gardiner, fototapet och färg- och träval. 

Figur 23. Ovanvy av kapprum. 
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Bilagor 

Mailenkät 

Nedanstående är en sammanfattning av mailenkäten och dess svar från tre personer. 

Angående budget, till mitt exjobb bör vi ha fria händer. Men jag undrar om ni har en 

budget för mitt förslag?:  

75-100 tkr. 

Berätta om Helikoptern i taket. 

Ett sätt för oss att påminna oss om att det är strategiska frågor vi i huvudsak ska 

hantera. Det kräver att vi alla har förmågan att "lyfta oss", att se helheten för 

verksamheten och inte bara de delar man som individ är ansvarig för. 

Den ska påminna oss om att vi ska ha en övergripande syn för Habiliteringscentrum, ha 

överblick och se allt och inte bara ens egen verksamhet. 

Den hänger där för att påminna oss om att se saker ur ett helikopterperspektiv och inte 

fastna i våra egna värderingar eller bara se saker ur vår egen enhets persepktiv. Den 

fanns där innan jag började.  

Vad tycker du om stolarna och borden som finns idag? 

Stolarna är okej, jag saknar bord, tycker att det är jobbigt att ah saker i knät men jag 

inser också att det vore krångligt med bord när vi ska flytta runt.  

Stolarna är sköna att sitta på, men vi har behov av att stå under stora delar av dagen. 

Stolarna är bra och sköna. Tanken med att inte ha bord har vi fått från Cordicon. Det 

vore bra att ha någon avlastningsyta 

Ni har lärt er olika arbetssätt som ex. hattarna och vattentrappan, kan du lista upp 

alla och beskriva dem och hur de används i rummet? 

1. Bikupa Diskussion två och två 

2. Trikupa Diskussion tre och tre 

3. Laget runt Alla får säga sitt 

4. Fri diskussion utan 

handuppräckning 

5. Fri diskussion med 

handuppräckning 

6. Vattentrappa + akvarium 

7. Cafémodellen 
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8. Intervjumodellen 

9. Brainstorm - Timeline 

10. Bubbelpool 

11. Cykeln (reflekterande team) 

12. Grupparbete 

13. Hattmodellen 

14. Vattenhål 

15. Tvärt om modellen 

Finns det några arbetssätt som ni använder mer eller mindre? Vilka? 

De första sju använder vi mest. Tvärtom och hatt har vi aldrig använt. VAttentrappa, fri 

diskussion 

Fri diskussion utan handuppräckning, vattentrappa med eller utan akvarium, 

cafémodellen. 

Vi använder mycket trikupa, vattentrappa, diksussion med och utan handuppräckning. 

De arbetssätt ni använder mindre, vill ni använda de mer? 

För min egen del tycker jag inte det. Jag tror de första sju är bra för oss att jobba efter. 

Beror helt och hållet på vilket arbetssätt som är lämpligt för den fråga vi ska hantera. 

Ja vi försöker lära oss att använda olika verktyg, vissa tar mycket tid och kan bara 

användas på planeringsdagar tex bubbelpool, brainstorm.  

Vilka behov av utrustning behövs? (Ex. whiteboard, pennor, papper.) 

Att kunna rita vår verksamhet, göra linjer, whiteboard, pennor, papper. Jag vet inte 

riktigt. 

Whiteboard, kunna sätta upp en massa post-it lappar någonstans, blädderblock, pennor, 

kunna visa dokument via kanon 

Whiteboard, postit i olika färger, Blädderblock.  

Angående luftflödet, ventilation finns, men den används ej? Räcker det med att 

öppna/stänga fönster eller är fläktar av något slag önskvärt? 

Kan ofta vara kallt, luften tar slut 

Tycker ej att fläktar behövs 

Vet inte varför vi inte använder ventilationen men förnster är nyligen utbytta och det 

känns som om det blivit både varmare och sämre ventilation efter det. Skönt att öppna 

fönster vid raster.  
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Hur skulle du beskriva rummet och möbleringen? 

Tråkigt men funktionellt.  

Lågt i tak, knöligt med möblering 

Ok att sitta i ring, men jag saknar bord. 

Hur är belysningen i rummet? Hur får den dig att må? 

Har inte tänkt på det, kanske lite för lite ljus 

För mörk, det blir lite locket på 

Vet ej  

Hur är ljudförhållandet i rummet? 

Bra 

OK förutom skrapet från stolarna 

Ok 

Hur vill du uppleva det nya mötesrummet? 

Luftigare och mer kreativ känsla 

Luftigt, ljust, kreativt 

Trivsamt, kännas kreativt. 

Har du några övriga kommentarer eller önskemål som kan vara bra för mig att veta?  

Nej 

 


