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Abstract 

This is a study on how a cell office can be transformed in order to cooperate with, 
and support a municipal innovation initiative. I have worked closely with the 
municipal of Eskilstuna, who since 2010, have been working on an innovation 
initiative. The purpose of this initiative is to integrate innovation and innovative 
thinking amongst the whole organization, and make it a natural part of the work 
process and work environment where both employees and executives can develop 
and thrive. 

The purpose of my analysis and study is to create a beta version of an office 
landscape that supports innovative thinking. The practical problem is that, today, 
there is no real spatial identity or visual connection between the room and the 
initiative. The office space is limited, there is a lack of smart storage spaces, 
functions that could make it easier to conduct meetings and other solutions that 
would ease the day-to-day operations. 

By carrying out the methods of spatial analysis and by conducting an interview 
with the user, I was able to create an understanding of the room’s potential and 
restraints. I created a design proposal based on support from theories concerning 
creativity and innovation, combined with design principles. The design proposal is 
created and tailored to a cell office inside the town hall of Eskilstuna. The end 
result is meant to work as beta version and as a inspirational base for the innovative 
initiative. 

 

Keyword 

Spatial design, Information design, Innovation, Creativity, Office 

 

 



	  

4	  

Sammanfattning 

Detta arbete är en studie i hur ett cellkontor kan omformas för att stödja en 
kommunal innovationssatsning. Jag har samarbetat med Eskilstuna kommun och de 
har arbetat med en innovationssatsning sedan 2010. Syftet med 
innovationssatsningen är att innovation ska genomsyra hela organisationen och bli 
en naturlig del av arbetet där både medarbetare och ledare kan utvecklas. Syftet 
med arbetet är att ta fram ett kontorskoncept, en pilotmodell, för hur ett kontor som 
stödjer en innovationssatsning kan se ut. Det praktiska problemet är att det idag 
saknas en rumslig identitet och visuell koppling till satsningen. Kontoret är trångt 
och saknar tydliga förvaringsutrymmen samt funktioner som underlättar för möten.  

Genom metoderna rumsanalys och intervju har jag kunnat kartlägga rummets 
förutsättningar och användarens behov. Med stöd från teorier kring kreativitet och 
innovation i kombination med designprinciper har ett gestaltningsförslag tagits 
fram. Gestaltningsförslaget är framtaget och anpassat till ett cellkontor på 
stadshuset i Eskilstuna. Resultatet har blivit en pilotmodell som ska fungera som ett 
inspirationsunderlag för ledare inom innovationssatsningen.  

Nyckelord 
Rumslig gestaltning, Informationsdesign, Innovation, Kreativitet, Kontor 
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Inledning 

Innovationsarbete inom statliga verksamheter är numera vanligt förekommande 
och det finns idag en ökad förståelse och insikt om betydelsen av innovation inom 
kommunal verksamhet. I rapporten Innovativa kommuner (2013) har åtta stycken 
kommuner som ansågs innovativa studerats djupgående. De åtta kommunerna har 
bland annat satsat på handel, kultur och näringsliv men gemensamt för samtliga är 
drivkraften till förändring (Vinnova 2013 s. 3, 8-16). Forskaren Per Frankelius 
(Vinnova 2013 s. 36- 37) presenterar en modell för innovativa processer som ett 
underlag för hur kommuner kan arbeta med innovation med fokus på medarbetare. 
Första steget i 10-stegsmodellen för innovativa processer är steget Myllstimulans 
som innebär att underlätta för idésökning, få in mer externa impulser, kunskap och 
kreativitet. Detta genom att stimulera möteskulturen med kreativa mötesplatser och 
förnyelseinriktade miljöer (ibid).  

Hur kreativa mötesplatser ska designas finns det idag delade uppfattningar om. 
Begreppen kreativitet och innovation beskrivs av Amabile et. al (1996 s. 1154 i 
Dul & Ceylan 2014 s. 1254) som menar att kreativitet betraktas som början till en 
innovationsprocess eftersom ”all innovation börjar med kreativa idéer” (ibid). 
Ordet innovation beskrivs som ett förlopp nya idéer, beteenden och 
tillvägagångssätt som tas emot av ett samhälle (NE 2016).  

Enligt Christensen (1997 i Moultrie et al. 2007 s. 53) finns det förvånansvärt lite 
forskning gällande hur en miljö påverkar den innovativa processen och hur den 
matchar med företagets strategiska mål. Dock finns ett stort behov av att få mer 
klarhet i vad som utmärker de rumsliga miljöerna och hur de kan stödja innovation. 
För ett företag som dagligen utför kreativa och innovativa aktiviteter spelar rummet 
en viktig roll i den innovativa processen. Rumslig interaktion och inredningsdesign 
ligger, trots lite forskning i ämnet, i fokus hos många företag idag som jobbar med 
innovation (Moultrie et al. 2007 s. 53). Tillexempel satsar företag så som Google, 
IDEO, 3M och Apple mycket på arbetsmiljöer som ska främja de anställdas 
innovationsförmåga (Dul & Ceylan 2014 s. 1255, Schaeffer 2014).   

Varför vissa företag idag väljer att satsa på arbetsmiljöer kan bero på den ständiga 
konkurrensen då det gäller att sticka ut och vara unik genom innovativa och 
kreativa arbetsmiljöer. Google är ett av de företag som tagit kontorsmiljöer till en 
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helt ny dimension (Bodin Danielsson 2014 s. 26).   
 
Även innovativa kommuner i Sverige inspirerar och jämför sig med varandra och 
det pågår ständigt ett samarbete men också en strävan efter att vara bättre än den 
andra (Vinnova 2013 s. 16). Innovation innebär förändring, nya idéer och 
situationer. Varför inte satsa på inspirerande och kreativa miljöer som kan göra att 
kommunen garanterat sticker ut? Om det då också inom företaget finns mål att 
generera nya idéer och hitta nya tillvägagångssätt så varför inte ha en miljö som 
stödjer det?  

Bakgrund 
Eskilstuna kommun genomgår nu en stor satsning som fokuserar på utveckling av 
ledarskap, medarbetarskap och nya tankespår. Programmet Modigt ledarskap 
lägger tyngdpunkten på omvärldsförståelse, tydlighet, kreativitet, delaktighet, 
mervärde och kvalité. Utbildningen drogs igång 2010 och uppmanar till innovativa 
tankesätt hos kommunens ledare. Sedan satsningen började har över 400 
förändringsinitiativ påbörjats. 2012-2014 genomfördes satsningen Modigt 
medarbetskap där fokus ligger på att stärka individer, organisationen och det 
dagliga mötet. Modiga idéer är etapp nummer tre i satsningen och fokus där ligger 
på att främja innovationsklimatet i organisationen. Syftet med Modiga idéer är att 
alla medarbetare ska få chansen att bidra till förändring (Eskilstuna kommun 2015).  

Modiga idéer drivs bland annat framåt av Annakarin Sandén, innovationsstrateg på 
Eskilstuna kommun. Innovationssatsningen går ut på att utbilda utvalda 
innovationsledare inom olika delar av kommunen, som i sin tur överför sättet att 
tänka vidare vilket bidrar till stor spridning och bredd. Att utbilda 
innovationsledare är modigt, det kräver pengar, tid och kunskap. ”Det är modigt att 
satsa på innovation” menar Sandén (2016-04-13).  

Enligt Annakarin Sandén är målen med innovationssatsningen att Eskilstuna 
kommun ska bli en utmaningsdriven innovativ organisation. Genom utbildning av 
ledare och medarbetare i innovationskompetens utvecklar grupper nya arbetssätt 
och innovation blir då en naturlig del i vardagen. Modigt ledarskap, Modigt 
medarbetsskap och Modiga idéer ska underlätta för chefer och medarbetare att vara 
innovativa i sin vardag. Detta medför att innovation ska genomsyra hela 
organisationen. Vilket ska synas i gemensam kultur, gemensamt språk, kontakter 
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gentemot kunder, invånare och brukare. Syftet är att bli en dynamisk arbetsplats 
där medarbetare får växa (Sandén 2016-05-11).  

På Eskilstuna kommun finns det i dagsläget inga planer på att integrera rumsliga 
miljöer som en del av innovationssatsningen. Det finns ändå ett stort behov av 
mötesplatser och rum med speciella funktioner och verktyg.  

Avgränsning 
Att skapa ett rumsligt koncept för att stödja innovationssatsningen Modiga idéer på 
Eskilstuna kommun innebär ett stort arbetsområde. Det finns många miljöer på 
kommunen som skulle behöva göras om men jag valde att titta närmare på 
Stadshusets lokaler. För att avgränsa mig har jag lagt fokus på att studera 
kontorsmiljöer tillhörande ledare för projektet Modiga idéer. Jag har utifrån det valt 
att analysera och utgå ifrån ett cellkontor tillhörande innovationsstrategen 
Annakarin Sandén på Stadshuset i Eskilstuna. Ett cellkontor är benämningen för ett 
kontorsrum som endast används av en person.  

Syfte 
Syftet med det här arbetet är att skapa ett gestaltningsförslag för hur ett kontor som 
stödjer en innovationssatsning kan se ut. Kontorskonceptet ska först och främst 
vara anpassat till ledare inom innovationssatsningen men samtidigt indirekt öka 
medvetenheten kring den innovativa satsningen som pågår idag. Rummet ska då 
både bidra med funktionella förutsättningar som underlättar för innovativa 
processer men också fungera som en kommunikationslänk till och mellan 
medarbetarna. Jag strävar efter att med rummet kunna kommunicera till 
medarbetare om satsningen och låta dem vara delaktiga i exempelvis idégenerering. 
 
Gestaltningsförslaget kommer att vara framtaget och anpassat efter Annakarin 
Sandéns kontorsplats på Stadshuset i Eskilstuna. Det framtagna kontorskonceptet 
kan fungera som en pilotmodell, en prototyp och inspirationsunderlag för hur 
övriga ledare inom satsningen kan inreda sina kontor.  
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Målgrupp 
Den primära målgruppen är ledare inom innovationssatsningen på Eskilstuna 
kommun. Den sekundära målgruppen är medarbetare på kommunen som jobbar på 
Stadshuset.  

Praktiskt problem 
Enligt Annakarin Sandén saknas funktioner som underlättar för olika sorters möten 
innehållande idégenerering, handledning, gruppaktiviteter och spontana möten. 
Kontoret är trångt och saknar tydliga förvaringsutrymmen. Kontoret är idag 
ostimulerande och saknar flexibla lösningar som kan kombinera möten och 
ensamarbete (Sandén 2016-04-13). Det saknas en rumslig visuell koppling till 
innovationssatsningen och utanför syns det inte att kontoret är en plats för 
innovationsarbete.  

Frågeställning 
Hur kan teorier kring miljöer för innovation kombineras med designprinciper för 
att skapa förutsättningar för innovation i ett cellkontor? 
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Teori  

I följande kapitel tar jag upp teorier kring designprinciperna. Jag tar även upp 
teorier kring miljöer för innovation innehållande kreativitet, identitetsskapande, 
rumslig design och affordance.  

Miljöer som stödjer Innovation 
”Space is the bodylanguage of an organization” Chris Flink, IDEO (Doorley & 
Witthoft 2012 s. 38).  

Funktion, form och färg 
Ett utrymme bör struktureras baserat på hur vi använder det. Vilka aktiviteter vi 
utövar beror på hur vi planerat, arrangerar och organiserar inredningen (Ching 
2012 s. 17). Funktion är den mest grundläggande byggstenen i design. Vi designar 
för att göra en miljö mer bekväm och lämplig till aktiviteter som ska utövas. 
Givetvis så ska miljön anpassas till användarna och syftet (Ching 2012 s. 58). För 
även om det är medvetet eller inte så påverkar funktionen, formen och utseendet av 
ett rum beteenden och prioriteringar av människorna som vistas där. Det sägs att 
inredningsdesign har sin egen grammatik som kan finjusteras för att stärka 
önskvärda vanor. Faktorer som stärker den kreativa kulturen på arbetsplatsen är 
utrymmet och dess egenskaper samt handlingar och attityder. Rummets egenskaper 
har en stor inverkan på en användares beteende (Doorley & Witthoft 2012 s. 38- 
39). Ett misstag som många företag idag gör är att de utformar sina arbetsmiljöer 
efter att ha fokuserat på egenskaperna hos själva utrymmet och bygger designen på 
egna omdömen, istället för att se till behov och syfte (Moultrie et al. 2007 s. 54, 
61). För att kunna stödja den innovativa processen på ett företag anser Moultrie et 
al. (2007 s. 56) att miljön måste gå hand i hand med företagets innovationsmål.  

För att förstå syftet med en produkt eller ett rum och hur den ska användas behövs 
funktionen tydliggöras. Affordance förklarar hur ett objekt eller en miljö 
kommunicerar syfte och erbjuder handling. Det hjälper oss förstå hur designen på 
t.ex. en produkt eller plats påverkar hur människor agerar kring dem. Ibland behövs 
också träning för att affordance ska vara effektiv (Fayard & Weeks, 2011 s. 2).  
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Flexibilitet är ett ord som används mycket inom kontor och arbetsmiljöer. En 
flexibel arbetsmiljö är ett kontor som enkelt ska kunna anpassas efter det tillfälliga 
behovet (Bodin Danielsson 2014 s. 51). Att göra små och enkla ändringar på en 
miljös egenskaper kan få stor inverkan på arbetet. Exempelvis kan skiftning i 
arbetsriktning leda till synligt eller dolt arbete. Att arbeta horisontellt stödjer oftast 
den enskilda individen medan ett vertikalt arbetssätt öppnar upp och stödjer 
grupper. Många människor utför jobb på små horisontella skrivbord vilket leder till 
mer privat arbete. En vertikal yta blir mer synlig och bjuder in fler att delta i 
processen. Arbetsmiljöer kan antingen stödja vertikala arbetssätt eller det mer 
privata horisontella arbete. Det är vanligt förekommande att kombinera dem båda 
(Doorley & Witthoft 2012 s. 44).  

Ifrån flera olika empiriska studier i ergonomi, miljöpsykologi och inredningsdesign 
har Dul & Ceylan (Ceylan, Dul, och Aytac, 2008; Shibata och Suzuki, 2002, 2004. 
Ceylan et al, 2008. McCoy och Evans, 2002; Stone, 2003. Aiello et al, 1977; 
Stokols, Clitheroe, och Zmuidzinas, 2002. McCoy och Evans, 2002. Stone och 
Irvine, 1994. Knez, 1995. Ceylan et al, 2008. Hygge och Knez, 2001 i Dul & 
Ceylan 2014 s.1258-1259) tagit fram några miljöegenskaper och element som de 
anser stödjer kreativitet. 

• Naturliga växter och blommor 

• Färger som ger en avslappnande upplevelse till exempel grön, blå eller 
violett. 

• Färger som ger en stimulerande effekt till exempel gul, orange, rosa, röd, 
violett.  

• Integritet, det vill säga möjligheten till personligt utrymme är viktigt.  

• Utsikt eller visuell åtkomst från arbetsmiljön till natur.  

• Visuell åtkomst från arbetsmiljön till någon yttre miljö till exempel till ett 
annat rum eller korridor.  

• Ljus i arbetsmiljön samt närvaron av dagsljus.  

I två av punkterna ovan tar Dul & Ceylan (2014) upp de effekter och upplevelser 
som varma respektive kalla färger kan ge. Han menar att varma toner har en 
stimulerande effekt medan kalla nyanser har en lugnande påverkan. Jag som 
informationsdesigner anser att man med försiktighet ska referera till varma 
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respektive kalla färgers effekt på oss människor eftersom alla är olika. Fridell 
Anter (2006 s. 197-198) tar också upp forskning kring hur en miljös färgsättning 
kan tänkas inverka på människan men påpekar att effekterna tycks vara 
komplicerade. Många arkitekter och färgsattare hävdar att de vetenskapliga 
kunskaper kring hur färger påverkar människor saknar verklighetsförankring. De 
anser att det beror på användaren och varierar beroende på situation.  

Hur färger påverkar arbetsprestationen är också individuellt. Resultatet av 
forskning gällande hur varma och kalla rum påverkar kreativitetsförmågan verkar 
inte vara generell och helt enkelt svår att förutse. Eftersom vi alla är så olika så 
krävs det mer individuella och flexibla färglösningar (Fridell Anter 2006 s. 204).  

Identitetsskapande handlar om att känna igen sig och veta vem man är. Eftersom ett 
kontor eller en hel organisation kommunicerar med sin yttre kontext är det viktigt 
att framstå tydligt och associeras med rätt saker (Bodin Danielsson 2014 s. 23). 
Identitetsskapande eller varumärkesbyggande kan vara att använda sig av 
profilfärger och att skapa ett rumsligt koncept som genomsyrar och formar miljön. 
Ett sådant kontor kallas för konceptkontor. Förespråkarna till konceptkontor säger 
att man höjer känslan av organisationen och med hjälp av det ökar medarbetarnas 
stolthet för företaget och samtidigt tydliggör utåt vilka man är och vad man jobbar 
med (Bodin Danielsson 2014 s. 26-27).  

Ensamma eller gemensamma ytor? 
Det är oftast i möten med andra personer som nya idéer uppstår. Definitionen för 
kreativitet är förmågan att se nya vägar med redan existerande idéer och koncept. 
För att spontana möten ska uppstå så måste det finnas fysiska förutsättningar för 
det i arbetsmiljön (Bodin Danielsson 2014 s. 99-100). Fayard & Weeks (2011 s. 1-
2) talar även de om vikten av att ha delade miljöer för att främja spontan 
interaktion på en arbetsplats. De nämner begreppet proximity som står för delade 
miljöer och resurser mellan anställda. Proximity är inte den enda faktorn till 
spontan interaktion utan den måste balanseras med två andra; permission och 
privacy. Permission står för en tillåtande arbetsledning som uppmuntrar till samtal 
mellan medarbetare. Privacy, en privat plats där människor ska känna sig bekväma 
och kunna samtala utan att bli störd eller avbruten. En optimal arbetsplats är en 
arbetsplats som för människor samman och tar bort barriärer samtidigt som den 
lämnar utrymme för avskildhet.  
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Att ha en avskild plats som stödjer ensamarbete är också enligt Bodin Danielsson 
(2014 s. 99-100) betydelsefullt för arbetsprocessen. Det är viktigt att inte glömma 
bort att nyckeln till innovation och kreativitet inte bara omfattar möten och 
interaktivt arbete utan också ensamarbete. Haner (2005 s. 290) påpekar att en 
enskild individs insatser och prestationer är grunden för en kreativ och innovativ 
process. Han påpekar också att det är viktigt vid ett innovationsarbete att 
organisationen stödjer enskilda individer och deras insatser. Bodin Danielsson 
(2014 s.13) konstaterar att kombinationen av avskildhet för 
koncentrationskrävande arbete med möjlighet till stimulans i form av möten och 
interaktion är en bra arbetsplats. Dock är det bra om kommunikationsytorna med 
möten skiljs från de arbetszoner som stödjer enskilt arbete (Bodin Danielsson 2014 
s.14). 

Designprinciper 
Olika element i rummet bedöms utifrån sitt förhållande till andra omkringliggande 
element. Visuella relationer mellan element bedöms utifrån proportioner, skala, 
balans, harmoni, enhet eller mängd, rytm och betoning. Designprinciperna kan ses 
som ett hjälpmedel att strukturera och arrangera element i rummet (Ching 2012 s. 
122).  

Proportioner hänvisar till relationer mellan olika element och hänger ihop med 
storleken och skala (Ching 2012 s. 123, 127). Element måste vara arrangerade så 
att de inger visuell balans och det finns två stycken sätt att skapa det på, antingen 
vid symmetrisk eller asymmetrisk balans. Symmetrisk balans resulterar i lugn 
känsla men kan också generera en strikt formell känsla. Asymmetrisk balans är 
tvärt om och sker mellan två oregelbundna objekt. Några element som tar större 
visuell plats är oregelbundna former, ljusa och kontrasterande texturer, stora 
dimensioner och detaljrika saker (Ching 2012 s. 131-135).  

För att skapa harmoni krävs samma form, färg, riktning och material. Vid för 
mycket lika element, så som en enhet av samma, kan intrycket bli tråkigt men för 
mycket olika sorters element kan resultera i visuellt kaos. Ett sätt att organisera ett 
antal visuellt olika element är att gruppera dem som en enhet (Ching 2012 s. 137-
139). Designprincipen rytm är baserad på repetitioner av element och inger en 
rytmisk kontinuitet (Ching 2012 s. 140). Betoning handlar om att vissa element blir 
dominanta i en komposition med andra element (Ching 2012 s. 144).  



	  

16	  

Metod 

Empiri har samlats in efter två genomförda metoder; en rumsanalys och en 
kvalitativ intervju med avslutande del i form av bildskapande. I det här kapitlet 
presenterar jag metodval och tillvägagångssätt.  

Analys av rum 
För att förstå funktionen och syftet med ett rum är det nödvändigt att analysera det 
noggrant (Ching 2012 s. 58). Genom en formalanalys betraktas rummets 
komposition, färg och form på ett systematiskt sätt. Metoden går ut på att beskriva 
platsen noggrant, ord för ord (Eriksson & Göthlund 2012 s. 33). Anledningen till 
att jag valde att genomföra en formalanalys är att tillvägagångssättet ger en bra 
helhetsbild av rummet och dess komposition. Formalanalys är en metod som 
brukar användas vid analyser av bildmaterial men tillvägagångssättet av metoden 
anser jag går bra att applicera på rummet.  

Analysen av rummet genomfördes 13 april 2016. Jag var placerad i dörröppningen 
och började beskriva golv, väggar och tak och gick sedan från vänster till höger i 
rummet.  

Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju ger en helhetsbild, omfattad återgivning och går in på djupet i 
ämnet. I en kvalitativ intervju används oftast inte frågeformulär och det är för att 
minska styrningen från forskarens sida (Holme & Solvang 1997 s. 100-101). Jag 
valde ändå att skriva upp ett antal frågor för att vara säker på att jag inte missade 
något. Respondentintervju innebär att intervjun sker med någon som är delaktig i 
processen och det som studeras (Holme & Solvang 1997 s. 104). 
Användarcentrerad design handlar om att nå de människor du designar för och en 
intervju ger en designer chansen att få höra användarens egna ord (Designkit 2016).  

Jag genomförde en respondentintervju för att få ut så mycket som möjligt av 
användaren. Respondent var Annakarin Sandén och intervjun genomfördes 13 april 
2016 på Stadshuset i Eskilstuna. Öppna frågor som vad, hur och varför ställdes för 



	  

17	  

att få så utvecklande svar som möjligt (Häger 2001 s. 61). Jag började med att 
ställa allmänna och breda frågor och riktade sedan in mig på funktion, behov och 
eventuella önskemål (Designkit 2016). Under hela intervjun förde jag anteckningar 
som jag några timmar senare skrev ihop till en löpande text.  

Bildskapande 
Att göra saker med händerna är ett bra sätt att tänka och kan ta oss till nya 
innovativa platser genom att inte låsa vår kreativitet. Att få målgruppen att göra 
saker, så som ett kollage kan hjälpa mig som designer att förstå hur de tänker och 
vad de värdesätter. Kollaget blir en visuell dokumentation som kan användas som 
utgångspunkt för vidare diskussion (Designkit 2016). 

Bildskapande var den avslutande delen av intervjun den 13 april 2016. Annakarin 
Sandén fick själv under 10 minuters tid sätta ihop ett kollage som speglade hennes 
tankar kring en inspirerande arbetsmiljö. Jag hade med mig 58 stycken bilder, sax, 
lim, penna, papper och färgprover. Samtliga bilder som användes vid bildskapandet 
är tagna från hemsidan Pixabay.com och är fria från upphovsrätt enligt creative 
common CC0. Det är då tillåtet att ladda ner, modifiera och distribuera även i 
kommersiella sammanhang. Färgproverna hämtades från en färgaffär. 

När kollaget var klart fick Sandén motivera och reflektera över sina val av bilder 
och färger. Under reflektionen förde jag anteckningar som jag sedan skrev ihop till 
en löpande text. Instruktionerna som Sandén fick innan hon genomförde 
bildskapandet finns som bilaga 2.   
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Resultat 

I följande kapitel presenteras ett sammanfattat resultat av metodstudier kopplat till 
teoristudier. Hela intervjustudien finns som bilaga 1.    

Analys av rum 
Kontoret är beläget på Eskilstuna Stadshus, plan två.  

Cellkontoret 

  
Figur 1. Planritning över Stadshuset.   

Kontoret är långsmalt och har ett fönster och en dörr. Samtliga väggar är vita, 
golvet är i beige plastmatta och taket är vitt. Från taket hänger två stycken vita 
lysrörsarmaturer varav en hänger över skrivbordet och en mitt ut i rummet.  
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Vägg 1: 
Från vänster står ett silverfärgat CD-ställ med 
olika flyers och broschyrer i. Bredvid på 
golvet står kontorets största förvaringsmöbel, 
en trähylla med skåp och hyllor. Längst in i 
hörnet står ett vitt plåtskåp och några pärmar 
på golvet, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 
 

Vägg 2:  
En bit från väggen står ett runt träbord med tre stycken svarta stolar. På väggen 
bakom hänger en whiteboardtavla och upptejpade papper, se figur 3. Längst ner i 
hörnet står en vit hurts och ovanpå ett antal hyllfack för papper. Bakom hurtsen 
skymtas en Ikeapåse med pappersmaterial i, se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Figur 4. 

Figur	  2	  
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Vägg 3:  
Består till största delen av ett fönster med en 
fönsterbräda som går från vägg till vägg som i 
det här fallet används till pappersförvaring. 
Runt fönstret hänger lila panelgardiner och 
ovanför fönstret skymtas gråa persienner, se 
figur 5.  
 
Vägg 4:  
Längst ner i hörnet står en byrå i trä. Ovanför 
byrån sitter två stycken vägghyllor i trä där det 
förvaras olika materiel, böcker och diplom, se 
figur 6. Mot väggen och ut i rummet står ett L-
format höj-och sänkbart skrivbord med bland 
annat en dator och telefon på. Skrivbordet är 

täckt av papper och olika kontorsmateriel. Vid skrivbordet står en vinröd höj och 
sänkbar skrivbordsstol, se figur 5. Över skrivbordet finns två smala vägghyllor som 
ser ut att fungera som pappersförvaring. Mot väggen ner mot dörren står en trähylla 
på golvet där det förvaras papper både i och på. Över hyllan sitter en TV-skärm på 
väggen, se figur 7.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur	  6.	   Figur	  7.	  

Figur	  5.	  
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Vid analysen av rummet kunde jag se att ett av lysrören i taket hänger fel och enligt 
Sandén beror det på att belysningen hänger kvar efter en gammal möblering. 
Studien	  av	  kontoret	  visade	  att	  horisontella	  arbeten	  utförs	  då	  Sandén	  sitter	  och	  jobbar	  
vid	  skrivbordet	  samt	  vertikalt	  arbete	  på	  whiteboardtavlan	  på	  väggen.	  Doorley	  &	  
Witthoft	  (2012	  s.	  44)	  definierar	  som	  tidigare	  beskrivit	  arbetssätten	  olika,	  nämligen	  
att	  horisontella	  arbeten	  oftast	  stödjer	  individer	  medan	  vertikala	  arbetssätt	  stödjer	  
grupper.	  Många	  människor	  utför	  jobb	  på	  små	  horisontella	  skrivbord	  vilket	  leder	  till	  
privata	  och	  gömda	  miljöer	  medan	  en	  vertikal	  yta	  är	  lika	  med	  synlighet.	  Det	  här	  är	  
något	  som	  jag	  kommer	  att	  behålla	  eftersom	  behov	  finns	  att	  utöva	  båda.	   

Utifrån analysstudien kunde jag tydligt se att papper låg överallt på kontoret i olika 
högar. Det resulterade i att alla ytor täcktes med olika papper och arbetsytorna 
minskades. Förvaring av materiel i kontoret fanns på många olika ställen vilket gör 
att kontoret afforderar till att bli ett enda stort förvaringsutrymme. Affordance 
förklaras av Fayard & Weeks (2011 s. 2) då begreppet upplyser hur en miljö 
kommunicerar sitt syfte och erbjuder handling. Att mycket papper och materiel 
ligger utspridda över hela kontoret kan delvis bero på saknaden av tydliga 
förvaringsutrymmen vilket kommer att tas hänsyn till vid gestaltningen.  

Kvalitativ intervju 
Enligt Annakarin Sandén har Stadshuset ett husråd som med jämna mellanrum gör 
undersökningar av arbetsmiljön men uppföljning av missnöjen har inte 
förekommit. Små förändringar av olika mötesrum har skett men det har då handlat 
om att göra dem ”finare”. Önskade åtgärder av funktioner i mötesrummen har inte 
tagits vidare eller uppmärksammats (Sandén 2016-04-13).  

Arbetsdagarna ser olika ut och spenderas enligt Sandén på olika platser. Även 
arbetsuppgifterna skiftar från planering, möten, genomförande och uppföljning. 
Planering sker antingen på kontoret eller hemma då det enligt Sandén finns större 
ytor att jobba på i hemmet. Varför hon ibland väljer att jobba hemma är för att det 
känns mer kreativt. Möten och utbildningar sker på olika platser bland annat på 
kontoret, kaféet eller över en promenad. Att byta miljö är väldigt viktigt enlig 
Sandén. Vid uppföljningsarbeten används kontoret och då är det väsentligt med 
koncentration och att få vara i en ”bubbla”. Hjälpmedel som används är dator, Ipad 
och mobil. Vid möten används en större skärm för att visa saker på vid möten på 
rummet (Sandén 2016-04-13).  
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Enligt Sandén behövs det bättre struktur i förvaring. För henne är det viktigt att 
kunna få en överblick och och se helheter. Att kunna ha möte ute i korridoren är 
något som lockar på grund av bra väggytor men det stör kontorsgrannar 
kommenterar Sandén (2016-04-13).  

Bildskapande 

 

Figur 8. Kollage som skapades under intervjun.  

Utifrån diskussionen kring bildvalen i kollaget tog jag ut några punkter som 
Sandén tycker behövs i en inspirerande arbetsmiljö. Bland annat önskas en lugn 
bas i rummet så att ”buset” får ta plats, dagsljus, en tom väggyta, starka färger och 
en flexibel kontorsmiljö. Det är viktigt med en anpassningsbar belysning, höj och 
sänkbara ytor och närhet till verktyg och materiel (Sandén 2016-04-13).  

Intervjustudien visar att kontoret som det ser ut idag inte lever upp till de behov 
och önskemål som Sandén har. Idag pågår mest ensamarbete på rummet och möten 
flyttas oftast till andra platser. Att söka sig till andra platser är något som indikerar 
på att kontoret inte har de mötesfunktioner som eftersträvas. För att gå tillbaka till 
den innovativa satsningen så handlar det bland annat om att stärka det dagliga 
mötet och att medarbetare ska få chansen att bidra till förändring. Bodin 
Danielsson (2014 s. 99-100) skriver om att det är i möten med andra personer som 
nya idéer uppstår vilket kan leda till innovation och kreativitet. För att viktiga 
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spontana möten ska ske måste det finnas förutsättningar för det. Därför är det 
viktigt med möten och interaktion på plats i kontorsmiljön och det är något som jag 
har utvecklat i mitt gestaltningsförslag.  

Nyckeln till innovation och kreativitet omfattar inte bara möten och interaktivt 
arbete utan också ensamarbete (Bodin Danielsson 2014 s. 99-100). Vid arbete med 
planering och återkoppling sitter Annakarin Sandén för det mesta på kontoret.  
Haner (2005 s. 290) talar också om att en enskild individs prestation är grunden för 
en innovativ process. Bodin Danielsson (2014 s.13) säger fortsättningsvis att 
kombinationen av avskildhet och koncentration med möjlighet till stimulans i form 
av möten och interaktion är en optimal arbetsplats. Det är viktigt att Annakarin får 
en plats som också stödjer ensamarbete och ytor att arbeta på vilket tagits hänsyn 
till i gestaltningsförslaget. 

Under intervjun talade Sandén om frestelsen att ha möte ute i korridoren på grund 
av bra väggytor men många kontorsgrannar har pratat om att det stör. Fayard & 
Weeks (2011 s. 1-2) talar om vikten av att ha delade resurser och miljöer till 
anställda för att bidra till tillfällig interaktion. Att ha möten ute i korridoren kan 
leda till att medarbetare runtomkring inkluderas och utbyte av information sker. 
Dock finns det många som störs av att det pratas ute i korridoren och om verbala 
möten skulle ske kan det leda till missnöjen kring medarbetarna. Det måste finnas 
ett annat sätt att inkludera medarbetare och samtidigt hålla ljudnivån låg.   

Sammanfattningsvis utifrån samtliga metodstudier finns det behov av en mer 
flexibel miljö för att stödja alla de olika arbetsuppgifterna som Sandén har. Det 
måste finnas funktionella förutsättningar för de oplanerade mötena men också de 
planerade. Som Bodin Danielsson (2014 s. 51) beskriver så används ordet 
flexibilitet mycket inom kontor och arbetsmiljöer och det definieras som en miljö 
som enkelt ska kunna anpassas efter behov. Ching (2012 s. 17) talar om att 
utrymmet bör struktureras baserat på hur vi använder det. Vilka aktiviteter vi 
utövar beror på hur vi planerat, arrangerar och organiserar inredningen. 
Utgångspunkten i mitt gestaltningsförslag har varit att göra en flexibel miljö som 
gör det möjligt för användaren att själv få vara med och organisera och arrangera 
rummet.  
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Metodkritik 
Intervjun med Annakarin Sandén spelades aldrig in utan jag förde anteckningar 
under hela samtalet. Nackdelen är att jag redan vid sammanfattningen av intervjun 
har använt mina egna ord, vilket innebär att de kan vara färgade av tolkningar. Att 
bara utföra en intervju med en användare gör att jag saknar det större perspektivet 
från övriga innovationsledare och därför valde jag att bjuda in dem till återkoppling 
av designskisser. Dock kom bara en till ledare men vi fick bra diskussioner då hon 
har liknande kontor.  

Resultatet av kollaget speglar mer önskemål än behov. Jag har ändå valt att 
använda det som inspirationsunderlag då många av de saker som kom upp vid 
diskussionen hjälpt mig få en större uppfattning om vad Annakarin Sandén 
inspireras av. Hon fick också en chans att uttrycka sig i bild och text, vilket gav en 
avslappnad avslutning på intervjun. Kollaget genomfördes med bilder som jag valt 
ut själv och jag är medveten om att jag påverkat redan där.   

Etik 
Annakarin Sandén har skrivit på informerat samtycke och godkänt att hennes namn 
publiceras i samband med mitt examensarbete. Vid analysen av kontoret 
observerades inga människor.  
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Designprocessen  

Designprocessen definierades genom tre stycken faser. Skissandet startade vid 
teoristudier kring innovation och kreativitet. Efter genomförandet av metodstudier 
utvecklades skissandet och övergick till digitalt skissande. Efter återkopplingen 
med Annakarin Sandén och hennes kollega togs de sista designbesluten och 
SketchUp-ritningen förbättrades och renderades. 
 
Fas 1- Teoristudier 
Designprocessen startade då jag fördjupade mig i teorier kring innovation och 
kreativitet. Jag varvade skissandet för hand med att hämta inspiration från bilder på 
andra kontor. I det här stadiet har jag än inte fastställt vilka funktioner som 
cellkontoret ska innehålla utan skissade allt eftersom jag samlat in intressanta 
teorier.   
 
Fas 2- Metodstudier 
Efter att ha genomfört metoderna rumsanalys och intervju började jag skissa på 
funktionella möjligheter och planlösningar i SketchUp och Illustrator. Nu kunde 
jag också kartlägga användarens behov och fastställa rummets förutsättningar. 
Många olika planlösningar provades och slutligen tog jag fram två stycken 
alternativ som jag ansåg mest lämpliga.  

 
Figur 9. Placeringsalternativ i kontoret.  
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Fas 3- Återkoppling av gestaltförslag 
Återkopplingen av gestaltningsförslaget ägde rum på Stadshuset den 11 maj 2016 
med Annakarin Sandén och yttligare en innovationsledare. Jag presenterade min 
design så här långt och de båda kom med input och reflektioner. Efter diskussion 
med Sandén och hennes kollega gjordes flera ändringar. Bland annat utvecklades 
skrivbordsdelen, väggytan och förvaringsboxar på hjul lades till. Väggen på 
rummets vänstra sida (se figur 12) behövde också förbättras då det fanns behov av 
att kunna skriva och fästa upp papper på samma plats. Ämnen som kom upp vid 
diskussionen av mina dåvarande skisser var färgval, funktioner och 
bekvämligheter. Funktionella lösningar var något vi diskuterade och den svåra 
balansgången mellan det bekväma och det flexibla. Något som också kom upp för 
diskussion var avsaknaden av en funktion vid kontorsdelen som ska gå att fästa 
kom-ihåg lappar på. Det behövdes också förvaringsutrymmen för tillfälligt material 
och hjälpmedel som var på mellanlandning i kontoret innan förflyttning till 
förrådet.  

 

 

 

 

 
Skisser som visades under 
återkopplingen.  

Figur 12. 

Figur 10.  

	  

Figur 11. 
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Gestaltning 

Utgångspunkten i gestaltningsförslaget har varit att rummet ska stödja 
innovationsprocessen och där anser Moultrie et al. (2007 s. 56) att miljön bör gå 
hand i hand med företagets innovationsmål. Som jag tidigare beskrivit är 
innovationsmålen för Modiga idéer att innovation ska genomsyra hela 
organisationen, vilket ska synas i gemensam kultur, gemensamt språk, kontakter 
gentemot kunder, invånare och brukare (Sandén 2016-05-11). Eftersom rummet 
också kommunicerar behövs även där ett gemensamt språk för att vara tydlig ut 
mot kund och medarbetare. För att hela organisationen ska genomsyras av 
innovation måste alla arbetsmiljöer inkluderas. För att innovationsmålen i det stora 
hela ska ge effekt måste övriga arbetsmiljöer också ändras, viket jag i det här 
gestaltningsförslaget inte gör. Att applicera innovationsmålen endast på det här 
cellkontoret resulterar i ett rum som har tydlig visuell identitet och kommunikation.  

Cellkontoret stödjer sedan innan det privata utrymmet och integritet som både 
Fayard & Weeks (2011 s. 1-2), Dul & Ceylan (2014 s. 1258-1259) och Bodin 
Danielsson(2014 s. 99-100) förespråkar i en arbetsmiljö. Därför har fokus legat på 
att kombinera det privata utrymmet med funktioner som underlättar för 
gruppaktiviteter och spontana möten. Andra aspekter som Dul & Ceylan (2014 s. 
1258-1259) anser behövs för ett kreativt klimat är utsikt till natur och närvaron av 
dagsljus samt utsikt till annan arbetsmiljö, vilket redan finns i cellkontoret idag.  

Ching (2012 s. 58) talar om att en miljö måste anpassas till användaren och lämpas 
till de aktiviteter som utövas. Därför ligger användaren Annakarin Sandéns behov 
och önskemål i fokus. Genomgående i gestaltningsförslaget har jag strävat efter att 
hitta funktionella lösningar anpassat för den tillfälliga aktiviteten eller situationen. 
Som Doorley & Witthoft (2012 s. 39) menar har rummets egenskaper en stor 
inverkan på en användares beteende. Jag vill med mitt gestaltningsförslag låta 
användaren ha kontroll över rummets egenskaper för att lättare kunna styra sitt 
beteende.  
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I gestaltningsförslaget har fokus legat på att:   

• Uppmuntra till spontana möten och underlätta för planerade möten.  

• Skapa en plats som stärker den enskilda individens kreativitetsförmåga.  

• Organisera förvaringsmöjligheter.  

• Ha kvar arbetsytor i både horisontell och vertikal riktning.   

• Skapa flexibla lösningar.  

Jag har valt att till en början dela upp rummet i två olika zoner eftersom jag utifrån 
intervju kunde fastställa att användarens arbetsuppgifter var väldigt skiftande. 
Uppdelandet av rummet stöds också av Bodin Danielssons (2014 s.14) åsikt om att 
kommunikationsytor med möten bör skiljas åt ifrån de arbetszoner som stödjer 
enskilt arbete. Jag har i miljön gjort en del som underlättar för gruppaktiviteter och 
möten av olika slag medan den andra delen stödjer koncentrationskrävande 
enskilda arbeten, se figur 14 på nästa sida.  

 

 

 

 

 

Figur 13. Planvy över cellkontoret 



	  

29	  

På bilden ovan visas uppdelningen av rummet. Den gula linjen ramar in zonen som 
stödjer enskilt arbete och den röda linjen markerar området som är anpassat till 
olika gruppaktiviteter. Närmare beskrivning av den röda och gula zonen redovisas 
längre fram. Jag kommer att börja med att beskriva kontorets utsida, den del som 
ringas in i det gröna fältet.  

Uppmuntra till spontana möten  

 
Figur 15. Utanför kontoret.  

Figur 14. Uppdelningen av kontoret 
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I korridoren, på kontorets utsida, har en whiteboard tavla placerats, se figur 15. 
Tanken är att den här tavlan ska användas till att lättare kunna integrera 
medarbetare i innovationsprocessen. Till exempel kan tavlan användas för tyst 
idégenerering genom att skriva en fråga eller ett ämne och sedan låta medarbetare 
dela med sig av sina tankar när de passerar. Tavlan kan också användas till att 
informera om vad som händer i satsningen eller fungera som ett klotterplank. Med 
hjälp av tavlan skapas förutsättningar för spontana möten, vilket både Fayard & 
Weeks (2011 s. 1-2) och Bodin Danielsson (2014 s. 99-100) förespråkar för ett 
kreativt klimat i en arbetsmiljö. Enligt Bodin Danielsson (2014 s. 23) 
kommunicerar kontoret även med sitt yttre och därför har logotypen för Modiga 
idéer applicerats på väggen bakom tavlan. Detta för att visuellt informera om att 
tavlan och kontoret stödjer satsningen Modiga idéer.  

Organisera förvaringsmöjligheter 

 
Figur 16. Vy över zonen som stödjer enskilt arbete.  

Enligt Ching (2012 s. 137-139) skapas harmoni vid användandet av samma form, 
färg, riktning och material. För att skapa färgharmoni i rummet har jag valt att ha 
en lugn bas med ljusa färger i vitt och beige i kombination med ljusa träinslag och 
brun kork. En lugn bas var även något som önskades av Sandén vilket kom fram 
under intervjun och bildskapande. Jag har även inuti kontoret valt att använda 
färgerna gul, grön, svart och röd för att ytligare skapa identitet vilket Bodin 
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Danielson (2014 s. 26-27) menar höjer känslan av en organisation och leder till 
ökad stolthet hos användaren. Med hjälp av färgsättningen på rummet hoppas jag 
både visuellt kunna tydliggöra den pågående satsningen utåt och samtidigt få 
användaren att känna sig stolt och engagerad i sitt arbete. Sandén ansåg själv att 
hon blev kreativ av klara starka nyanser och det är därför jag har valt att ha de som 
accenter i rummet. Som Fridell Anter (2006) tog upp till diskussion så är det 
många arkitekter och färgsattare som anser att färgpåverkan skiftar från fall till fall 
och vad gäller varma och kalla rums påverkan på kreativitetsförmågan är även den 
svår att förutse. Därför har användarens behov och önskemål satt färg på det här 
rummet. På fönsterbrädan står nu naturliga växter och blommor som Dul & Ceylan 
(2014 s. 1258- 1259) anser bidrar till ett kreativt klimat. Innan användes 
fönsterbrädan som förvaring vilket jag med växternas placering också försöker 
motverka. För att minska det röriga uttrycket i kontoret har jag valt att samla all 
förvaring på ett ställe, bakom kontorsdelen. Att ha närhet till verktyg och materiel 
var något som önskades av Sandén (2016-04-13) vilket kom fram vid 
bildskapandet och under intervjun konstaterade hon att det fanns behov av 
strukturerade förvaringsutrymmen. Utifrån analysen av rummet kunde jag även 
själv konstatera att det finns ett behov av att organisera förvaringsmöjligheterna.  
 

En plats som stärker den enskilda individens kreativitetsförmåga 

Figur 17. Ränderna som knyter ihop zonerna.	  
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För att bryta av det harmoniska kontoret har jag valt att ha två stycken partier i 
rummet som tar stor visuell plats, bland annat färgränderna på väggen till höger (se 
figur 17) och korkplattorna på motsatt vägg, se figur 19. Färgränderna på väggen 
och upp i taket har som funktion att visuellt binda ihop zonen för egenarbete med 
zonen för gruppaktiviteter. Detta för att skapa en asymmetrisk balans i kontoret 
som enligt Ching (2012 s. 131-135) skapas av kontraster och element i stora 
dimensioner.  

Arbetsytor i horisontell riktning 

 
Figur 18. De horisontella ytorna är upphöjda.  

Doorley & Witthoft (2012 s. 44) definierar horisontella arbetssätt som mer privata. 
Utifrån rumsanalysen kunde jag se att det fanns ett behov av att kunna ha stora 
horisontella ytor att jobba på för att få en tydlig överblick över arbetet. Den här 
delen består av tre stycken höj- och sänkbara bord. Att ha en höj- och sänkbar 
skrivbordsdel var något som Sandén (2016-04-13) ansåg var bra i hennes 
nuvarande kontor. Användandet av liknande möbler vid kontorsdelen är medvetet 
för att placeringen av dem gör att det annars kan bli rörigt. Här har jag balanserat 
mellan designprincipen enhet och mängd. Ching menar att vid för mycket lika 
element, så som en enhet av samma, kan intrycket blir tråkigt men för mycket olika 
sorters element kan resultera i kaos (Ching 2012 s. 137-139).  
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Jag har använt mig av liknande element men har placerat dem osymmetrisk dels för 
att skärma av skrivbordsdelen men också för att minska den symmetriska formen 
på rummet.  

Under arbetsytorna finns två stycken rullande förvaringskuber (se figur 18) som 
ska användas till förvaring av löst materiel. Detta var något som kom upp för 
diskussion vid återkopplingen av gestaltförslag. Förvaringskuberna går också att 
sitta på som en flexibel sittmöjlighet vid gruppaktiviteter, se figur 20. I bilden 
skymtas även en skärm som kan användas till att visa digitala arbeten på vid 
möten, en krok till att hänga upp stolar på samt en kapphängare och galgar.  

Arbetsytor i vertikal riktning 

 
Figur 19. Väggen som stödjer vertikalt arbete.   

Kontorets vänstra vägg har jag valt att utnyttja som arbetsyta eftersom Doorley & 
Witthoft (2012 s. 44) menar att vertikala arbetssätt leder till större synlighet och 
stödjer gruppaktiviteter. Vid återkopplingen av gestaltförslaget diskuterades 
väggen, då jag hade gjort hela i kork, och det fanns ett behov av att kunna fästa och 
skriva bredvid varandra. Därför gjordes nu halva väggen bestående av färgade 
korkplattor och den andra halvan är en whiteboardtavla. Väggen kan användas vid 
idégenereringsmöten, handledningstillfällen eller bara vid arbeten som kräver stora 
ytor. Vid byte av aktivitet eller vid ett möte där pågående arbete inte behövs går det 
att med hjälp av ett draperi dölja väggen. Väggen tar mycket visuell plats vilket är 
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ett medvetet val. Ching (2012 s. 144) menar att det som betonas blir oftast det 
dominanta i rummet. För att betona väggen har den gjorts i starka klara färger i 
form av oregelbundna rektangulära former. Eftersom Ching (2012 s. 131-135) 
påpekat att oregelbundna former tar en stor visuell plats.  

Underlätta för planerade möten 

Figur 20. Sittande möten på kontoret. 

Figur 21. Stående möten på kontoret. 
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I zonen för gruppaktiviteter finns ett runt mötesbord med tillhörande stolar. 
Stolarna går att vika ihop och hänga upp på väggen mitt emot, se figur 18 på s. 31. 
Bordet är höj- och sänkbart och kan användas för både sittande och stående möten. 
På väggen bakom bordet finns verktyg och materiel som kan användas till 
idégenerering eller andra övningar som kräver papper, pennor, sax och post it- 
lappar.  

Flexibla lösningar  

Figur 21, 22. Bordsytan som går att hänga upp på väggen.  

I mötesdelen finns en funktion som både stödjer vertikalt och horisontellt arbete. 
Lösningen består av en rund skiva som matchar bordets form, två handtag att lyfta i 
samt hål för upphängning. Skivan är i trämaterial och målad i whiteboardfärg. 
Bordsytan gör det möjligt att hänga upp arbetet på väggen och få en överblick efter 
att ha jobbat med det horisontellt.  
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Slutdiskussion 

Hur kan teorier kring miljöer för innovation kombineras med designprinciper för 
att skapa förutsättningar för innovation i ett cellkontor? Detta är frågeställningen 
som inledningsvis presenterades i arbetet. Frågeställningen går delvis att svara på 
eftersom jag ovan har redovisat ett designförslag som jag anser skapar 
förutsättningar för innovation på många sätt. Samtidigt är det svårt att garantera att 
funktioner och färger i kontoret stimulerar användarens kreativitet och i praktiken 
fungerar som förutsättningarna för innovation.  

Jag anser att min design kan skapa förutsättningar för innovation eftersom rummet 
nu stödjer planerade möten med grupper, spontan interaktion och 
koncentrationskrävande enskilda arbeten. Eftersom Bodin Danielsson (2014 s. 99-
100) menar att kreativitet är förmågan att se nya vägar med redan existerade idéer 
och att det oftast är i möten som nya idéer uppstår. Fayard & Weeks (2011 s. 1-2) 
talar om vikten av spontan interaktion på en arbetsplats och att delade resurser är 
en bidragande faktor. Vad gäller ensamarbete påpekar Haner (2005 s. 290) att en 
enskild individs arbete är grunden för en kreativ och innovativ process, vilket 
cellkontoret från början också uppfyllde men där Bodin Danielsson (2014 s.13) 
tillslut menar att det är kombinationen av dessa som resulterar i en bra arbetsplats.  

Tavlan på väggen utanför kontoret placerades där för att exempelvis kunna 
användas för tyst idégenerering. Jag kan inte garantera att det blir en tyst 
interaktion eftersom den lika gärna kan leda till att människor möts och börjar prata 
med varandra. Det kan hända att tavlan bjuder in till en verbal konversation vilket 
istället kan bli en belastning för kontorsgrannar eftersom Sandén (2016-04-13) 
berättat att det det är många som störs av prat ute i korridoren. Samtidigt skulle 
eventuella verbala konversationer kunna leda till nya idéer, vilket ändå stödjer 
kommunens innovationssatsning.  

I kontoret har jag valt att ha en förvaringsplats för att minska den plottriga och 
stökiga känslan som var innan. Här kan jag inte heller garantera att kontoret förblir 
organiserat bara för att det nu finns en tydlig förvaringsplats. Jag har möjliggjort 
för struktur men det ställer också krav på Sandén att upprätthålla strukturen.  

Jag har med hjälp av färger skapat rumslig identitet för innovationssatsningen 
Modiga idéer. Rumslig identitet enligt Bodin Danielsson (2014 s. 26-27) gör att 
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man kan öka medarbetarnas stolthet för företaget och tydliggöra utåt vilka man är. 
Om rummet i praktiken leder till kreativ stimulans är svårt att bedöma utifrån en 
3D visualisering. Som Fridell Anter (2006 s. 204) beskrev så är forskning gällande 
hur varma och kalla rum påverkar kreativitetsförmågan svår att förutse och 
eftersom vi alla är olika så krävs mer individuella färglösningar. Vid bildskapandet 
sa Sandén (2016- 04-13) att hon blir kreativ av starka, klara färger och föredrar en 
ljus och lugn bas i rummet. En lugn bas ihop med logotypens färger fick 
tillsammans skapa kontorets färger.  

Jag har medvetet exkluderat teorier kring ergonomi och ljusets påverkan för att 
arbetet inte skulle bli för omfattande. På grund av det har jag inte tagit upp de 
aspekter som jag tror finns kring ljusets inverkan samt ergonomiska aspekter på 
kreativitetsförmågan.  

Genomgående i gestaltförslaget har jag försökt hitta en balans mellan användarens 
önskemål och teorier kring kreativitet och innovation. Designprinciperna har varit 
ett sätt att arrangera elementen i rummet. Att hitta den här balansen har varit 
utmanande eftersom jag också strävat efter att göra kontoret till ett allmänt koncept 
för ledare inom innovationssatsningen. Jag hoppas att resultatet kan användas som 
inspirationsunderlag för andra ledare inom innovationssatsningen.  

De ingrepp jag har gjort i miljön är inte så omfattande. Genom att göra ett kontor 
med flera funktioner i behövs det inte investeras i nya kreativa mötesplatser för 
olika aktiviteter och ändamål. Allt finns på ett ställe och cellkontoret har i det här 
gestaltförslaget fått en ny innebörd. Cellkontoret har blivit en multifunktionell 
arbetsplats som inte bara stödjer som jag innan nämnt; planerade möten, spontan 
interaktion och koncentrationskrävande arbeten utan kontoret kan också användas 
som ”snackis”, fikarum eller föreläsningssal. Jag menar att det inte behövs 
investeras i nya lokaler som ska stödja satsningen men det behövs ett nytt tänk 
kring de arbetsmiljöer som idag finns på Eskilstuna kommun, som Doorley & 
Witthoft (2012 s. 44) tidigare nämnt så kan små enkla ingrepp i miljön ha stor 
inverkan på arbetet. 
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Figur 1   Planritning över Stadshuset. Visualiserad i Illustrator  
Figur 2, 3 ,4  Fotografier på cellkontoret  

Figur 5, 6, 7  Fotografier på cellkontoret  

Figur 8  Kollage som skapandes under intervjun. Bearbetad i 
Photoshop 

Figur 9  Placeringsalternativ i kontoret. Visualiserad i Illustrator  

Figur 10, 11, 12 Skisser som visades under återkopplingen. 
Visualiserade i SketchUp  
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Figur 13   Planvy över cellkontoret. Visualiserad i SketchUp och 
bearbetad i Illustrator  

Figur 14   Uppdelningen av kontoret. Visualiserad i SketchUp och 
bearbetad i Illustrator  

Figur 15   Utanför kontoret. Visualiserad i SketchUp och 
bearbetad i Photoshop 

Figur 16  Vy över zonen som stödjer enskilt arbete. Visualiserad i 
SketchUp och bearbetad i Photoshop 

Figur 17  Ränderna som knyter ihop zonerna. Visualiserad i 
SketchUp 

Figur 18  De horisontella ytorna är upphöjda. Visualiserad i 
SketchUp 

Figur 19  Väggen som stödjer vertikalt arbete. Visualiserad i 
SketchUp och bearbetad i Photoshop 

Figur 20  Sittande möten på kontoret. Visualiserad i SketchUp 
och bearbetad i Photoshop 

Figur 21  Stående möten på kontoret. Visualiserad i SketchUp och 
bearbetad i Photoshop 

Figur 21, 22  Bordsytan som går att hänga upp på väggen. 
Visualiserade i SketchUp  
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Bilaga 1  

Kvalitativ intervju, Datum: 2016-04-13 

Respondent: Annakarin Sandén 

Plats: Stadshuset, Eskilstuna 

1. Berätta om projektet Modiga idéer? (pågår det fortfarande? el. 
avslutat?) 
Svar: Projektet består av flera etapper/ små projekt inom satsningen. Målet 
är att bli en innovativ organisation. Annakarin Sandén driver projektet men 
har till sin hjälp en styrelse som stöttar. Hösten 2012 blev Sandén anställd 
att jobba med innovation på halvtid. Sedan 2014 har hon jobbat heltid med 
projektet. Projektet Modiga idéer utbildar innovationsledare som i sin tur 
bidrar till kunskapsspridning, så att innovation sprids i kommunen. Att 
utbilda innovationsledare är Sandéns nuvarande projekt. Projektet pågår 
fortfarande.  
 

2. Vad har ni åstadkommit som du anser är modigt?  
Svar: Att utbilda innovationsledare är modig. Det är en dyr investering och 
det satsas mycket pengar på att få ut innovationstänket i flera delar av 
organisationen. Det är modigt att satsa på den här typen av kunskap som 
hoppas kunna ge inspiration. Vi är modiga som satsar på innovation och det 
är viktigt att våga prova.  

 

3. Vad anser du Eskilstuna kommun är bra/mindre bra på? 
Svar: Eskilstuna kommun är en bra företagskultur med utbildningar i 
modigt ledarskap, medarbetskap. Kommunen är bra på att arbeta med 
helhetsgrepp inom organisationen samt att vi ser långsiktigt på saker och är 
duktiga på att sätta igång projekt och få dem att rulla. Mindre bra på att 
följa upp ordentligt och slutföra pågående processer och projekt som pågått 
under en längre tid.  
 

4. Finns det några rumsliga åtgärder som ni gjort nyligen? (renovering, 
nya verktyg/möbler) är det något av det som stödjer Modiga idéer? 
Svar: Ombyggnation eller renovering som har med Modiga idéer har inte 
förekommit. Stadshuset har ett husråd som kontinuerligt gör 
undersökningar gällande arbetsmiljön men någon uppföljning av missnöjen 
har inte skett. Några små förändringar har skett i två olika mötesrum. Men 
då handlade det om att göra dem ”finare”. Sandén använder mötesrummen 
ofta men ingen har frågat Sandén ifall hon önskar några nya funktioner eller 
materiella ändamål i mötesrummen. Vem som ansvarar för inredningen har 
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Sandén ingen aning om. Källaren har nyligen byggts om och nu finns där en 
dusch och bastu.  

 

5. Berätta om en arbetsdag och vad är dina arbetsuppgifter?  
Svar: Arbetsdagarna ser olika ut och spenderas inte alltid på kontoret. 
Sandéns arbetsuppgifter är planering, möten, genomförande samt 
uppföljning. Vid planering sitter Sandén på kontoret eller hemma. Hemmet 
är en mer kreativ plats, ”får ett bättre flow hemma”. Vid möten och 
utbildning (genomförande) används olika platser. Antingen kontoret, något 
kafé eller så sker mötet över en promenad. Att byta miljö är viktigt för 
Sandén. Vid uppföljning används kontorsplatsen för att kunna gå in i en 
”bubbla”. Vid arbetsuppgifter så som att skriva och räkna så sitter Sandén 
på kontoret och använder datorn. Det blir mycket administrativt arbete vid 
uppföljning.  

 

6. Vilka funktioner i rummet fungerar/fungerar inte? 
Svar: Skrivbordet är höj-och sänkbart, vilket är jättebra. Sandén kan gärna 
byta ut stolen mot tillexempel en pilatesboll, eller gunga. Hjälpmedel som 
behövs i arbetet är en dator, padda och mobil samt en större skärm att visa 
arbeten på vid möten. Mer strukturerade förvaringsutrymmen behövs och 
det finns ett behov av att ha fack för A3 papper. Sandén saknar en möbler 
med flera funktioner i. Sandén har ett behov av att se helheter och gillar att 
lägga ut papper för att skapa en överblick. Att skiva på väggen är något som 
lockar, gärna väggen ute i korridoren för ytan är användbar. Väggen 
framför skrivbordet används inte på grund av placeringen.  

 

7. Upplever du några störningsmoment? (korridor, utsidan, genom 
väggen) 
Svar: Lyhört från vänster men inget som stör enligt Sandén.  Hon är bra på 
att stänga av. Belysningen i taket hänger fel efter en tidigare ommöblering i 
kontoret. Sandén har själv tagit upp möbler från bland annat förråd för 
förvaringsutrymmen i rummet inte räcker.   
 

8. Vad behövs för allmänna åtgärder kring kontoren på stadshuset? (hur 
går snacket kring dina kollegor) 
Svar: Många kollegor delar rum och störs av det och trivs inte. Många 
klagar på för låg temperatur i rummen, medan Sandéns rum är det varmaste. 
Många kollegor störs av prat ute i korridoren. Något som det har klagats på 
är plasten vid kopiatorn där många samlas och kallpratar med de som har 
kontor intill, vilket stör dem.   
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Bilaga 2 

Instruktioner till bildskapande, Datum: 2016-04-13 

Respondent: Annakarin Sandén 

Plats: Stadshuset, Eskilstuna 

 

Instruktioner: 

Skapa ett kollage som speglar dina tankar kring en inspirerande arbetsmiljö. 
(Tid:10 min) 

Verktyg: lim, sax, penna, papper, bildmaterial 

Vad anser du att en arbetsplats bör innehålla för att den ska bli kreativ, trivsam och 
funktionell? Bilderna behöver inte betyda det som de visar, associeras du dem med 
något annat är det helt okej. Det viktiga är att du motiverar varför du valt bilderna/ 
färgerna samt vad de betyder för dig. Det är tillåtet att klippa fritt i bilderna och 
komplettera med text.  

 

Lycka till! 
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Bilaga 3 

Informerat samtycke 

Malin Hvetlander, genomför ett examensarbete för avläggning av kandidatexamen 
i Rumslig gestaltning- Informationsdesign, på Mälardalens högskola. 
Examensarbetet handlar om att förbättra kontorsmiljön på Stadshuset i Eskilstuna. 
Syftet är att ta fram ett förslag på ett kontorskoncept som ska fungera som ett 
komplement till kommunen satsning till att bli mer modiga och innovativa.  

 

Intervjumaterial som delgetts under samtal kan komma att sammanfattas och 
använda som underlag i rapporten. Rapporten kommer att publiceras på offentliga 
databasen DiVA och blir därmed sökbar för allmänheten. Då högskolan lyder 
under offentlighetsprincipen kan total sekretess inte garanteras.  

 

Att delta i intervjun är frivilligt och du har all rätt att avbryta intervjun när som 
helst.  

 

 

 

Jag godkänner att mitt namn syns i samband med Malin Hvetlanders 
examensarbete och härmed intygar jag att jag läst ovanstående information och 
samtycker: 

 

_______________________                             ________________________ 

Underskrift                                                          Datum         

 

_______________________                             ________________________ 

Namnförtydligande                                            Ort 

 

 


