
ETT EGET UTRYMME I RUMMET
-om avskärmning och möjlighet till personligt utrymme i ett 

kontorslandskap. 

Malin Glännestrand

Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet 

(Designprogrammet - inriktning produktdesign) 

Kandidatexamensuppsats 10 hp

Handledare: Mikael Blomqvist, Elisabet Fluff Kärrberg

Kursansvarig: Louise Häggberg 

Examinator: David Craford

Opponent: Marille Erhardsson, Frida Bobeck Thalinson

Datum för examination: 27 maj 2013

Sida 1



Abstract

Den här essän handlar om hur man skulle kunna förena två intressenters uttryck i  

en och samma produkt, en skärmvägg för öppna kontorsmijöer. I det här 

projektets enkäter har det framkommit att den inredningsdetalj som många är 

gladast över på sin arbetsplats är något de själva har valt; en särskild mugg, ett  

foto på sambon, en teckning av barnen... Inom kontorsinredning ligger fokus på 

att tillgodose organisationens behov och det blir allt vanligare med 

varumärkesbyggande inredningar. För att en produkt ska fungera väl i dessa 

miljöer behöver den tillgodose båda intressenternas önskemål och olika krav på 

estetik.

Ledord: Kontorslandskap, smak, bordsskärm.
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1 Inledning / Bakgrund

1.1 Problemområde

I Sverige arbetade en genomsnittlig person i 1 644 timmar år 2011.1 För de flesta sker 

detta på ett kontor där de själva inte har kunnat påverka inredning och miljö. 

Kontorsytorna minskar och fler människor ska jobba på en gemensam yta.2 Detta ställer 

krav på att ha möblering som är funktionell och fyller många olika behov men samtidigt 

speglar sitt sammanhang och verksamhet. I ett kontorslandskap blir den personliga 

arbetsplatsen exponerad i den gemensamma miljön. Detta ger den anställda en mycket 

begränsad möjlighet att sätta sin personliga prägel på sin arbetsmiljö till skillnad från 

cellkontor. Detta medför en risk att den anställda upplever sig som anonym och 

utbytbar. Att vår arbetsmiljö påverkar hur vi mår och presterar har arbetsmiljöverket 

konstaterat.3 

1.2 Mål och syfte

Detta projekt ska resultera i en textil skärmvägg för kontorslandskap. Skärmen ska ge 

användaren en möjlighet att applicera ett eget uttryck på sin arbetsplats samtidigt som 

den ska fungera i den offentliga kontext som ett kontorslandskap är. Syftet är att skapa 

förståelse för hur man kan förena två olika uttryck, dels det uttryck som ska fungera för 

alla som vistas i arbetsmiljön och den enskilda användarens individuella. Samt att ringa 

in en del av den komplexitet som omger en produkt i kontorsmiljöer. 

1.3 Frågeställning

Vilket behov finns det, hos de anställda, av att ha ett individuellt uttryck på sin 

arbetsplats och hur kan man ge utrymme för det i en gemensam miljö där inredningen 

ska spegla företagets/organisationens verksamhet? 

1 Ur en OECD-rapport publicerad 26-09-2012 på 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetstid/Arbetade-timmar-internationellt/  
besökt 20-02-2013

2  En artikel av Mattias Davidsson, publicerad 9 september 2011 http://www.arbetarskydd.se/ 
administration/users/article2467932.ece  besökt 20-02-2013
3  Arbetsmiljöverket 2011 http://www.av.se/teman/kontorsarbete/index.aspx?AspxAutoDetectCookieS 

upport=1 besökt 20-02-2013
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1.4 Problemområdets avgränsning

Det finns flera varianter av rumsavdelare, storlekar varierar och de kan vara mer eller 

mindre flyttbara. Rum kan behöva delas upp av många olika anledningar och på flera 

olika sätt. Detta projekt kommer att fokusera på mobila lösningar som används för att 

markera avgränsning och skapar avskärmning mellan arbetsplatser i ett 

kontorslandskap. Det finns kontorslandskap där arbetsplatserna är till allas förfogande 

och de där varje anställd är tilldelad ett eget skrivbord och stol. För att avgränsa arbetet 

så riktar sig detta projekt till det sistnämnda. Det finns flera olika varianter av skrivbord, 

under arbetets gång har jag förstått att det är önskvärt med höj- och sänkbara skrivbord. 

Om en skärm står på golvet, nära ett skrivbord, kan det bli ett problem om man byter 

höjd på skrivbordet. Alltså är det fördelaktigt att ha skärmen monterad på skrivbordet, 

så att den följer med. Skärmen i detta projekt kommer därför vara en bordsmonterad 

skärm.
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2 Teori och metod

I den här uppsatsen kommer ett antal begrepp användas som skulle kunna blandas ihop. 

Därför följer här en redogörelse av begreppen; arbetsplats, privat, personlig. Med 

arbetsplats avses den anställdes enskilda plats där arbete utförs så som skrivbord och 

stol. I denna text skiljs det mellan privat och personlig. Privat används föra att beskriva 

avskildhet (så som engelskans privacy) medan personlig används för att beskriva den 

anställdes egna tillhörigheter, uttryck och vilja.

2.1 Teoretisk ram

2.1.1 Vad är ett kontorslandskap?

Dagens öppna kontor har sitt ursprung i 70-talets kontorslandskap och bygger på att 

flera personers arbetsplatser delar på samma arbetsutrymme4. Kontoren kan delas in i 

små 4-9 personer/rum, mellan 10- 24 personer/rum, stora 25 eller fler personer/rum och 

flexkontor beroende av hur många arbetsplatser som delar på utrymmet och om det är 

personliga arbetsplatser5. Det råder delade meningar om huruvida detta är en bra form 

av arbetsmiljö. Ett urval av de positiva argumenten är att det går åt mindre yta för fler 

anställda och på detta vis kan kostnaden för lokalhyra hållas nere och det blir bättre 

kommunikation mellan medarbetarna när de befinner sig i samma lokal6. De kritiska 

rösterna pekar på svårigheter med ljudnivåer och ökad distraktion7. Alternativet till de 

olika kontorslandskapen är cellkontor där varje anställd har sitt eget rum, och 

gemensamt kontor där två - tre anställda delar på ett rum. Vilken typ av arbetsmiljö som 

passar en verksamhet beror på arbetets karaktär och bör anpassas därefter8. 

4 Björk Bovin, Ilona & Ståhl, Jan-Erik, Att flytta till och arbeta i öppet kontor, 1. uppl., Prevent, 
Stockholm, 2009, s.8.

5 Ibid, s.8.
6 Ibid, s.10.
7 Artikel Sänker prestationen och ökar tröttheten, 22-11-2012 Pressmeddelande från Högskolan i Gävle, 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/kontorslandskapsankerprestationeno
chokartrottheten.5.7952d75d13ab5f785b5b33.html, besökt 20-02-2013.

8 Björk Bovin, Ilona & Ståhl, Jan-Erik, Att flytta till och arbeta i öppet kontor, 1. uppl., Prevent, 
Stockholm, 2009, s.12.
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2.1.2 Forskning

De flesta studier som görs på kontorsmiljöer koncentrerar sig på mätbara faktorer så 

som distraktion, ljus- och temperaturförhållanden och ljudnivåer. En av de få studier 

som även behandlar den estetiska aspekten för de anställdas välmående är Christina 

Bodin Danielssons doktorsavhandling The Office.9 I sammanfattningen skriver Bodin 

Danielsson:

Av studien framgår att man överlag är positiv till det egna kontoret. De positiva upplevelserna är 

främst kopplade till arkitekturens estetiska dimension, medan de negativa upplevelserna är 

kopplad till dess funktionalitet. Den estetiska dimensionen tenderar även att dominera 

upplevelsen av arbetsplatsen och organisationen som helhet, funktionaliten är dock i fokus när 

den egna arbetsplatsen och dess närområde diskuterades. 10

I artikeln Framtidens kontor redan här i Fastighetstidningens nätupplaga säger Bodin 

Danielson ”– Jag intervjuade nästan 500 personer från 26 olika kontorsmiljöer i min 

avhandling och jag blev förvånad över i vilken utsträckning de beskrev den estetiska 

dimensionen av arkitektur. /.../ Färger och arkitektoniska karaktärsdrag som en eldstad 

eller en terrass bidrog till att de trivdes bättre på jobbet och kände stolthet över sitt 

företag”.11 Längre ner i samma artikel står det att hon önskar att framtidens kontor  ”tar 

avstamp i brukarnas varierande behov”12.

2.1.3 Offentlig smak/personlig smak

I designsammanhang talas det sällan om smak, antagligen anses detta alldeles för 

subjektivt och odefinierat. Istället används ordval som estetik, linjer och form. Enligt 

Svenska akademins ordlista betyder smak; tycke, förkärlek.13 För att kunna använda 

ordet smak i detta sammanhang så krävs det en precisering av vems smak som avses. 

Det är antagligen här kärnan till ordvalen ligger, om god design ska ses som 
9 Bodin Danielsson, Christina, The office - an explorative study: architectural design's impact on health, 

job satisfaction & well-being, KTH, Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska 
högskolan, 2010, Stockholm, 2010

10 Bodin Danielsson, Christina, The office - an explorative study: architectural design's impact on health, 
job satisfaction & well-being, KTH, Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska 
högskolan, 2010, Stockholm, 2010. s.VII, sammanfattning.

11 artikel: Framtidens kontor redan här, Carina Järvenhag, 19-11-2012, 
http://www.fastighetstidningen.se/framtidens-kontor-redan-har/ besökt 21-02-2013 

12 Bodin Danielsson, Christina artikel: Framtidens kontor redan här, Carina Järvenhag, 19-11-2013, 
http://www.fastighetstidningen.se/framtidens-kontor-redan-har/ besökt 21-02-2013 

13 Svenska Akademins ordlista s.862 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlist
a besökt 02-04-2013
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allmängiltigt eller om god design ska få bedömas genom betraktaren/användarens 

subjektiva smak. Föreningen Svensk form satte sin etikett Utmärkt svensk form (mellan 

år 1983 och 200214) på produkter och godkände på så vis vad som tillhörde den goda 

smaken och inte. 15 På föreningens hemsida kan man läsa:

Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag från regeringen att främja svensk 

design och arkitektur, både nationellt och internationellt./---/ Målet om en långsiktigt hållbar 

miljö och höjd livskvalitet är idag mera aktuell än någonsin. Svensk Form engagerar människor 

över hela landet och sprider kunskap om styrkan av god design för samhällsutvecklingen.16 

För att uppnå sina mål anordnar Svensk form ett antal olika aktiviteter så som 

PechaKucha, diskussioner, föreläsningar, utställningar och olika tävlingar som 

premierar god design.17 PechaKucha är en presentationsform där talaren visar 20 bilder i 

ett bildspel, varje bild visas i 20 sekunder.18

Funktionalismens estetik lever kvar, de rena formerna och avskalade uttrycken har 

upphöjts till allmänt god smak.19 Funktionalismen bygger på parollen form följer 

funktion och är en stilyttring med start i tidigt 1900-tal.20 Detta var en reaktion på 

tidigare stilars väldekorerade uttryck. Inom funktionalismen strävade man efter släta 

ytor, okomplicerade linjer och materialen fick exponeras.21 Funktion höjdes till estetik, 

det som inte hade en praktisk funktion ansågs överflödig och oönskad.22 

Funktionalismens ideal ansågs dessutom vara mycket väl lämpade till den industriella 

utveckling som pågick under den här perioden.23 Dessa ideal kom att bli en del av 

Bauhausskolan (1919-1933) vars undervisningsform har blivit norm för flera av 

västvärldens designskolor.24

I boken Svensk smak: myter om den svenska smaken resonerar Zandra Ahl och Emma 

14 http://www.designarkiv.se/Om-Designarkiv/Om-Svensk-Form/ besökt 11-04-2013
15 Ahl, Zandra & Olsson, Emma, Svensk smak: myter om den moderna formen, [Ny utg.], Ordfront, 

Stockholm, 2002, s.42-43
16 http://svenskform.se/om-svensk-form/#.UWaYuKWHe9M   besökt 11-04-2013
17 http://svenskform.se/utstallningar-projekt/#.UWaa5qWHe9M   besökt 11-03-2013
18 http://www.pechakucha.org/faq   besökt 20130529
19 Ahl, Zandra & Olsson, Emma, Svensk smak: myter om den moderna formen, [Ny utg.], Ordfront, 

Stockholm, 2002, s.36
20 Heskett, John, Design: en introduktion, Raster, Stockholm, 2006. s.47
21 Ibid, s.47-48
22 Ibid, s.47-48
23 Ibid, s.48
24 Vihma, Susann, Designhistoria: en introduktion, Raster, Stockholm, 2003, s.118
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Olsson kring vad svensk smak är, den subjektiva åsikten varje svensk har om estetik 

eller något mer upphöjt, generellt och absolut. Det som är gjort i hemmet, pysslat av 

billiga material som är till för att dekorera, faller inte in i idén om god smak. För att 

legitimera ett pyssel, till exempel pepparkakshusbygge, krävs det att en professionell 

aspekt kommer in, en arkitekt till pepparkakorna. Arkitekten höjer husbyggandet från 

små väldekorerade stugor till  professionella miniatyrer av de byggnader de har 

studerat.25 Om man då undrar hur man ska definiera god smak så svarar Ahl: ”Smak är 

kulturellt bestämda regler /.../ smak är makt även om smakfostrarna skyller ifrån sig.”26 

Ingen vill erkänna att man äger smaken fast personen/institutionen är fullt medveten om 

det.27

2.1.4  the Hello Show
The Hello Show med rubriken: Världens vackraste reception - Kontoret som 
kommunikation, spelades in under möbelmässan i Älvsjö 2013. Detta var en 
paneldiskussion med sju deltagare som talade kring ämnet. Hela det här samtalet 
handlar om mötet med kunden oavsett om det sker i en reception eller någon annanstans. 
När Frida Wanselius ger sin syn på vad som är viktigt när en reception inreds, säger hon 
att det gäller att ”identifiera vilka värden man vill kommunicera, vad man vill uppfattas 
som vare sig om man är ett företag eller en kommun eller vad man nu är; ett sjukhus”.28 
Wanselius är specialiserad på varumärkesbyggande inredning och arbetsmiljö, vilket i 
det här sammanhanget blir tydligt. Wanselius gör i detta resonemang ingen skillnad på 
vilken verksamhet som förs, vem som sköter verksamheten eller vilket syfte den har. 
Det går att diskutera om en kommun eller ett sjukhus ska kommunicera värden på 
samma sätt som ett företag.  Lite senare i samtalet konstaterar Zeke Tastas, Creative 
Director, att ”all varumärkesbyggande handlar om att inkludera och exkludera”.29 Detta 
samtal tydliggjorde vad som är de senaste idéerna kring hur en reception och 

kontorsmiljö bör se ut. Reception, möteslounge och kontor får enligt paneldeltagarna 
gärna flyta ihop.30 

25 Ahl, Zandra & Olsson, Emma, Svensk smak: myter om den moderna formen, [Ny utg.], Ordfront, 
Stockholm, 2002, s.58-60 

26 Ibid, s.63
27 Ibid, s.63 
28 Frida Wanselius, Inredningsarkitekt Reflex arkitekter, The Hello Show, Stockholm Furniture & Light 

Fair 2013 i Älvsjö inspelat 07022013,  https://soundcloud.com/the-hello-show/episode-3-v-rldens-
vackraste besökt 21-04-2013

29 Zeke Tastas- Creative Director, The Hello Show, Stockholm Furniture & Light Fair 2013 i Älvsjö 
inspelat 07022013 https://soundcloud.com/the-hello-show/episode-3-v-rldens-vackraste besökt 21-04-
2013

30 The Hello Show, Stockholm Furniture & Light Fair 2013 i Älvsjö inspelat 07-02-2013 
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2.1.5 Designperspektiv enligt Krippendorff

Under en produkts livscykel kommer den i kontakt med många människor, därför kan 

det vara dumt att designa den för endast en användare. Istället borde designen göras 

med hänsyn till den långa kedja av personer som kommer att ha något intresse i 

produkten, dessa kallar Krippendorff för stakeholders.31 På svenska skulle detta kunna 

översättas till intressenter och Krippendorff definierar dem genom fyra punkter:

By definition, stakeholders

• Claim their stake (interest) in a technological development (a design or its consequences)

• Are experts in their own worlds and usually very knowledgeable about the stake they claim 

in that development

• Are willing to act in support or opposition of that development

• Are willing to mobilize to the resources they command: information, expertise, money, time 

connections to members of their communities, and the power of institutional roles they 

occupy.32

De olika intressenterna har olika del i produkten; någon transporterar, en annan säljer, 

någon köper. Det är inte alltid så att den som köper produkten är den som kommer att 

använda den, men alla i kedjan av intressenter har olika och ibland motstridiga krav på 

produkten.33

För att en produkt ska fungera för alla intressenter krävs det att designern har en 

förståelse för hur produkten kommer att uppfattas av användarna. Enligt Krippendorff, 

finns det två olika sorters förståelse First-order understanding och Second-order  

understanding. I first-order understanding utgår designern från sitt perspektiv som 

designer och gör det han/hon tycker är en lämplig lösning. Second-order understanding 

går ut på att designern förstår hur användaren förstår produkten. 34 För att designen ska 

bli meningsfull för användaren förklarar Krippendorff  ”Inasmuch as human-centered 

design is fundamentally design for others, it must be grounded in second-order 

understnding.”35 

https://soundcloud.com/the-hello-show/episode-3-v-rldens-vackraste besökt 21-04-2013
31 Krippendorff, Klaus, The semantic turn [Elektronisk resurs] ; a new foundations for design, CRC 

Press, London, 2005 s.64-65
32 Ibid, s.64-65
33 Ibid, s.64-65
34 Ibid, s.66
35 Ibid, s.66
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2.1.6 Ekologi/design

Det finns en teori om att allt i vår värld har en egen hastighet, även produkter. En 

pappersmugg är snabbtillverkad och till och med signalerar använd mig en liten stund 

och släng mig sedan. En keramikmugg däremot tar längre tid att producera och 

användaren vet med sig att återanvända den så länge som bara möjligt.36 

Om en designer ger sig på uppgiften att designa en artefakt med minskad ekologisk 

påverkan finner han/hon snart att materialen ofta är mycket dyrare än de 

konventionella.37 Ann Thorpe konstaterar i boken Design för hållbar utveckling: ”Så 

länge som vi låter den fria marknaden fatta beslut om den ekologiska sfären, kommer 

det att verka som om det vore billigare att förstöra ekologiska resurser än att bevara 

dem.” Vidare för Thorpe ett resonemang kring svårigheten att värdera naturresurser, och 

i förlängningen produkter, utifrån en marknadsekonomisk modell.38

2.1.7 Att mäta kvalitet 

Boken Tala om kvalitet behandlar varumärkningen som pågick på 

varudeklarationsnämnden  VDN.39  Det man testade var varan/möbelns hållfasthet, 

slittålighet och hur den var utformad utifrån människans mått. En stol skulle ha rätt mått 

utifrån hur man satt i den, var den för låg kunde den orsaka ryggont och om den var för 

hög kunde den orsaka värk i benen.40 Kvalitet var något man skulle kunna mäta och 

deklarera, allt för att konsumenten skulle ha möjlighet att välja rätt möbel.41 Dessa 

möbler testades utifrån deras generella huvudsyfte, en stol skulle sittas på, en säng sovas 

i och en garderob skulle förvara kläder på ett effektivt sätt. Men de värden som inte gick 

att mäta föll bort, diskussionen om kvalitet stannade här. Stolens lämplighet att sittas på 

i ett specifikt sammanhang gick inte att mäta, då man inte kunde testa stolen i alla de 

sammanhang som den skulle kunna hamna i, praktiskt ogenomförbart.42 Tanken om att 

kvalitet är absolut och mätbart lever kvar än idag. 

36 Thorpe, Ann, Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster, Stockholm, 2008 s.184
37 Ibid, s.82
38 Ibid, s.82-84
39 Berglund, Erik, Tala om kvalitet: om möbelmarknaden och brukarorienterad produktutveckling, 

Axplock, Västerljung, 1997
40 Ibid, s.91
41 Ibid, s.70
42 Ibid, s.32
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2.2 Praktiskt Utförande

2.2.1 Frågeformulär /enkät.

För att få en översikt över en större mängd personers upplevelse av inredningen på sina 

arbetsplatser  formulerades en enkät med sammanlagt sju frågor enligt följande:

(1)Vilken sorts arbetsplats jobbar du på? 

Kontor, utomhus, industri, förskola... 

(2)Vilken inredningsdetalj (ej teknik/elektronik) är du mest glad över på din arbetsplats 

och varför?

(3)Vad har det för material, vad är det gjort av?

(4)Vilken inredningsdetalj (ej teknik/elektronik) tror du att dina kollegor är mest stolta 

över, varför?

(5)Vad har det för material, vad är det gjort av?

(6)Vilken inredningsdetalj (ej teknik/elektronik) tror du att en besökare på din 

arbetsplats är mest imponerad över, varför?

(7)Vad har det för material, vad är det gjort av?

Frågorna är är valda i syfte att få en så bred bild som möjligt i hur den tillfrågade 

upplever och ser på inredningen. Frågorna 2, 4 och 6 är huvudfrågor där fråga 2 är det 

viktigaste för projektet. Frågorna 4 och 6 är inte menade att ge svar på vad kollegor och 

besökare faktiskt tycker. Svaren  relaterar till vad respondenten har sett och 

uppmärksammat i sin omgivning. Den sista frågan är ämnad att förklara mer hur 

inredningsdetaljen är utformad; mjuk, hård, trä, textilt, industriellt, hantverksmässig. 

Åter igen svaret säger bara vad den svarande har lagt märke till, tror eller har 

uppmärksammat hos produkten men det är då utifrån det som respondenten har bildat 

sin uppfattning. Enkäten spreds via min facebook-sida, vännerna ombads att svara och 

även dela länken med undersökningen vidare till sina vänner. För att inte styra svaren i 

enkäten så avslöjades det inte på förhand vad undersökningen skulle leda till, mer än att 

det skulle utgöra delar av underlaget i  mitt examensarbete. Alternativa vägar att sprida 

min enkät hade kunnat vara via e-mail eller att fråga folk på stan. Begränsningen med 

dessa två alternativ är tid och spridningsmöjlighet, att fråga folk på stan kräver att en 

person ägnar ett antal timmar till att aktiviteten och det finns risk att få personer har tid 

att svara just då. Att skicka ut enkäten till en kontaktlista via e-mail begränsar 
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möjligheten att få flera svar, att be personerna skicka enkäten vidare till kontakterna i 

sina mailprogram skulle kunna få enkäten att uppfattas som ett kedjebrev eller 

skräppost. Delas enkäten ut via Facebook så finns där redan en kultur i att dela saker 

med sina vänner vilket ger möjlighet till att nå många fler då länken kan vandra vidare 

från en vän till alla dess vänner. Så fort länken till enkäten publiceras så syns den i 

vännernas nyhetsflöden, så fort någon annan publicerar något så trillar enkäten längre 

ner i listan. För att öka uppmärksamheten på enkäten så publicerades länken två gånger 

med en veckas mellanrum.

Eftersom frågorna i enkäten är öppna krävs det att svaren tolkas. Först skapas en 

helhetsuppfattning av innehållet för att få en överblick och att se vart de stora dragen 

handlar om. Därefter buntas svaren ihop i olika kategorier. I fråga nummer 2 analyseras 

svaret och blir kategoriserat, därefter fråga  nummer 4 och sist fråga nummer 6. Alla 

svarsenkäter genomgår samma procedur. Svaren (2,4 och 6) markeras även i ett diagram 

utifrån vad svaret avslöjar om sin rumsliga placering.43 Till sist plockas de detaljer ut ur 

svaren som är till störst nytta för projektets framskridande.  

2.2.2 Samtal i ett tidigt skede

För att belysa projektet ur flera vinklar så genomfördes samtal med personer som fick 

berätta om sina erfarenheter. Samtalen genomfördes i ett tidigt skede av projektet för att 

få en snabb ingång och överblick av komplexiteten. En mailkorrespondens med Mea 

Bryntesson, språkkonsult på Skatteverket i Solna gav inblick i hur det kan vara att 

arbeta i ett kontorslandskap. Bryntesson kunde berätta hur det såg ut på arbetsplatsen, 

hur hon och hennes kollegor uppfattade kontorstypen i praktiken. Detta samtal belyste 

hur olika upplevelser av kontoret en konsult kontra en fast anställd har trots att de 

befinner sig i samma lokaler. Då det sker en omorganisering på Bryntessons arbetsplats 

ledde även samtalet till insikter i hur personal reagerar på byte från cellkontor till 

kontorslandskap. För att förstå mer kring personlig och offentlig smak kontaktades 

Agneta Mattisson Bojing på Kalmar läns hemslöjd. Mattisson Bojing har erfarenheter 

av inredningsuppdrag för offentliga miljöer. Hon berättade om vad som kan hända när 

olika intressen krockar. Det sista av de här tidiga samtalen var med Stefan Hellström, 

byggtekniker på Atrio Arkitekters Nybrokontor. Detta samtal var ämnat att ge en inblick 

43 Se figur 1
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i hur arkitekten bakom en lokal tänker. Här behandlades både arkitektens konkreta 

uppdrag, vilka delar i uppbyggnaden av ett kontor som prioriteras och vilket perspektiv 

arkitekten har. Även ett resonemang kring kontorslandskapets för och nackdelar och vad 

som är de senaste idéerna inom kontorsmiljöer. Hellström berättade vidare om 

arkitektens förhållningssätt till uppdragsgivaren, de organisatoriska förutsättningarna 

och om uppdragsgivaren är densamme som användaren. 

2.2.3 Besök på Regionens Hus, Lillhagsparken i Göteborg. 18-03-13

Besöket var på Regionkansliets kommunikationsstrategiska avdelning, Västra 

Götalandsregionen. Besöket innefattade:

– Observation

– Provjobb i lokalen.

– Djupintervju med  Niclas Samsioe,

– Rundtur 

Avdelningen består av 19 personer, varav 10 har sin fasta arbetsplats här på Regionens 

Hus, Lillhagsparken, en av dem är Niclas Samsioe. De andra 9 har sina fasta 

arbetsplatser i Vänersborg och Skövde men kommer till Lillhagen för möten och 

behöver då även en temporär arbetsplats. På kontoret i Lillhagsparken delar flera olika 

avdelningar på samma kontorsyta, dock uppdelade i olika delar av lokalen. För drygt ett 

år sedan genomfördes ett testprojekt i samarbete med Kinnarps på Regionens Hus, 

Lillhagsparken, Göteborg. Projektet var ämnat att hitta en möblering som stödde 

verksamheten bättre än den tidigare. Projektet pågick i ett år, därefter gjordes en 

utvärdering. I dag arbetar kontoret fortfarande i den miljön som skapades men man har 

ändrat på förutsättningarna en aning. Under försöksåret hade inte personalen en egen 

given arbetsplats, de fick ha sina tillhörigheter i en egen hurts men sätta sig på den plats 

som för stunden var ledig. Det fanns/finns platser i kontorslandskap och några i 

cellkontor. Detta innebar att de när dagen var slut var tvungna att städa undan allt på 

skrivborden så att det var möjligt för andra att använda det dagen efter. Idag har alla en 

egen arbetsplats och det finns inga strikta regler om att personliga tillhörigheter inte 

skall exponeras. Dock ska fortfarande skrivborden/arbetsplatserna vara disponibla för de 

som tillfälligt kommer in för att jobba.
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3 Resultat

3.1 Resultat av enkät.

Det kom in sammanlagt 21 svar under perioden 013-02-15 10:59:52 till 2013-02-26 

09:10:19. Det var 18 stycken uppgav att de arbetade på kontor. På fråga nummer 2 

delades svaren in i kategorierna: yta/rymd (3 personer), ergonomi (7 personer), 

personligt (9 personer), övrigt (2 personer). På fråga nummer 4 fördelades svaren i 

kategorierna: ergonomi (2 personer), yta/rymd (1 person), personligt (4 personer), 

gemensamma möbler och utrymmen (10 personer), arkitektonisk helhet (1 person), 

övrigt (3 personer). Slutligen på fråga nummer 6 blev svaren: möbler (7 personer), 

arkitektur (3 personer), dekorativa tillägg (4 personer), möblering/inredningens helhet 

(3 personer), övrigt (4 personer). Som diagrammen visar så är de flesta glada över något 

som är i deras absoluta närhet så som skrivbordet, stolen de sitter på, eller deras egna 

fotografi.44 Däremot tror de att kollegorna är stolta över något som fysiskt befinner sig 

lite längre ifrån, så som möbleringen i fikarummet, soffan i korridoren eller darttavlan. 

Det som imponerar mest på en besökare enligt de som svarar är ytterligare lite längre 

ifrån respondentens direkta arbetsplats. Exempel på detta är möbleringen i 

konferensrummet, byggnadens arkitektur eller tavlorna i entrén. För diagram se figur 1.

3.2 Resultat av samtal i ett tidigt skede

Arkitektens uppgift när en kontorslokal utformas är att anpassa lokalen till 

organisationens behov och optimera funktionen utefter det arbete som ska utföras i den. 

I den lokal som ska byggas/byggas om så är sällan, om än aldrig,  kunden som 

personligen kommer bruka lokalen.45 Det finns en skillnad i hur olika kontorstyper 

uppfattas, ett cellkontor är mycket uppskattat och det kan finnas ett motstånd bland 

personalen om de behöver byta till kontorslandskap.46 Det finns arbetsplatser som har 

infört kontorslandskap trots att det inte är ultimat för deras verksamhet.47 Det är inte 

ovanligt att en miljö som noggrant inretts utifrån sitt offentliga sammanhang får 

godtyckliga förändringar och tillägg av den personal som arbetar i lokalen.48 Det finns 

hierarkier bland olika artefakter beroende av vilket material det är tillverkat av, men 

44 Figur 1
45 Stefan Hellström byggtekniker på Atrio Arkitekters nybrokontor, telefonsamtal 26-02-2013 
46 Mea Bryntesson, konsult på Skatteverket i Solna, mailkorrespondens 14-02-2013
47 Ibid 
48 Agneta Mattisson Bojing på Kalmars läns Hemslöjd, samtal 09-02.2013

Sida 16



vilken betydelse materialet har för artefaktens status är svårt att klargöra då det är så 

många fler faktorer som också är avgörande.49 Om man ska ska mäta en produkts status 

skulle man kunna använda dess andrahandsvärde som måttstock, detta värde påverkas 

då av t.ex. vem som formgivit produkten, vilket produktionsår den har, dess slitage och 

medial uppmärksamhet.50

Figur 1.

49 Agneta Mattisson Bojing på Kalmars läns Hemslöjd, samtal 09-02-2013
50 Ibid 
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3.3 Resultat av besöket på Regionens Hus, Lillhagsparken i Göteborg. 18-03-2013

3.3.1 Observationer: 

Det fanns hyllor för gemensamma böcker och alla har en hurts för de egna 

tillhörigheterna t.ex.  pärmar, block och sladdar. Hurtsarna hade jalusier och var låsbara, 

flera hurtsar stod öppna trots att den som hade den inte var på plats för dagen. Den här 

dagen stod det flera lediga arbetsplatser med papper i högar, pennor i ställ och 

dokumentsamlare på skrivbordet. När någon kom in och valde en plats, så blev det i 

första hand ett skrivbord med så lite saker på som möjligt. Skrivborden var placerade i 

första hand så att de som arbetar blickar in i en vägg och har ryggen in mot rummet där 

alla går. Två skrivbord var ställda i mitten av rummet, riktade mot varandra med 

ryggarna mot de gemensamma delarna av rummet. Det syntes spår av den gamla 

utformningen av kontoret i form av bland annat en whiteboard på väggen med en hurts 

och ett skrivbord framför och färgade partier i linoleumgolvet. 

3.3.1.1 Om skärmarna: 

De höj- och sänkbara skrivborden var försedda med Abstractas bordsskärmar Softline -  

modesty panel. När borden höjs och sänks så hamnar skärmarna på olika höjd i 

förhållande till varandra vilket skapade ett rörigt intryck.51 Datorskärmarna var i flera 

fall högre än bordsskärmen så att de stack upp och syntes ovanför bordsskärmen.52 

Några hade börjat nåla upp små komihåglappar och seriestrippar på sina skärmar men 

då har det krävts att de har tagit med sig egna knappnålar.53 Flera av skrivboden stod 

riktade mot väggen så att bordskärmen blev endast yta en framför väggen.54 Skärmarna 

var monterade så att de gick ner en liten bit bakom skrivbordsytan.55

51 Figur 2, punkt 3
52 Figur 2, punkt 1
53 Figur 2, punkt 2
54 Figur 2, punkt 5
55 Figur 2, punkt 4
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Figur 2.

3.3.2 Djupintervju med  Niclas Samsioe: 

I ett samtal med Niclas Samsioe, talade vi om hur kontoret är statiskt i sin möblering, 

svårt för de anställda att tillfälligt förändra efter behov. Det finns färdiga miljöer för 

olika behov så som små backuprum för mindre möten, möjlighet att dra sig tillbaka för 

telefonsamtal. Utformningen är genomtänkt utifrån en teori om hur arbetet fungerar men 

är inte anpassningsbar utifrån hur det fungerar i det dagliga arbetet. Samsioe saknar 

omslutenhet vid skrivborden, arbetsplatserna i kontorslandskapet är relativt exponerade 

för alla i lokalen. På frågan om hur stort behovet av personligt uttryck vid arbetsplatsen 

är så svarar Samsioe att han tror det beror på helheten. ”Har någon brytt sig om 

lokalerna och de har en genomtänkt helhet så minskar behovet av personligt uttryck vid 

arbetsplatserna. Men är man inte är nöjd med lokalerna, känner att ingen brytt sig så 

ökar behovet av att själv göra något själv.”56 I detta resonemang så handlar det inte om 

ifall lokalerna passar den enskildes personliga smak utan snarare om ifall inredningen 

håller en estetisk helhet så som färgkoordinering, uppdaterade möbler som passar ihop 

och lämpliga textilier. Angående hur det upplevs att arbeta i en miljö där de anställda 

blir tvungna att städa bort allt personligt uttryck till förmån för helhetsintrycket, trodde 

han att detta var mycket individuellt. Vissa har ett större behov av att ”boa in sig” än 

56 Niclas Samsioe, 18-05-2013
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andra. Sedan ger han mig ett resonemang, han visar med armarna och säger: ”Om en 

människa är 100% (han håller fram armarna med ca en meter mellan händerna), frågan 

är hur mycket man kan ta bort innan personen får nog, självbestämmande, (han minskar 

mellanrummet mellan händerna) personligt uttryck (han minskar ytterligare), integritet.” 

Här nedan är ett diagram som illustrera hans resonemang. 

Figur 3.

Samsioe berättade att det råder olika inställning bland personalen om hur mycket 

personlig utrustning som behövs, en del har så mycket som möjligt i tekniken så som 

dator, telefon och surfplatta medan vissa gärna vill ha en fysisk ordbok i hyllan och 

gillar att spara i pärmar. 

3.4 Skärmen, den färdiga produkten

Teorierna i detta projekt har materialiserats i en bordsmonterad skärm i industrifilt av 

ull. Ullen är naturligt flamsäker och smutsavvisande, filten har god ljudabsorbtion. 

Skärmens överkant har fått en asymmetrisk topp för att när två skärmar står placerade 

mot varandra så skapar de tillsamman en symmetrisk form. Hörnen är rundade för att 

skapa en mjukare övergång mellan skärmar som är placerade bredvid varandra. När 

skrivborden höjs och sänks till olika nivåer så förändras inte linjen som bildas av 

skärmarnas överkant lika markant som om skärmarna hade haft en rak horisontell 

överkant. Se figur 4 och 5. För att användaren ska kunna applicera sina egna saker på 

skärmen sitter där 37st knappar som är 4 cm i diameter. Knapparna är placerade med 16 

cm mellanrum för att formaten A4, A5, A6, vykort och de tre vanligaste fotografi 

storlekarna ska passa emellan. Om skrivbordet skulle stå riktat ut mot lokalen så blir 

överkroppen på den som sitter vid skrivbordet dold bakom skärmen. För att inte ge 

benen en ökad exponering så fortsätter filten ner bakom skrivbordet. Se figur 6
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Figur 4

Figur 5

Figur 6
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Nålfilten avslutas längst ner med en vikning som fästes 

med knappar så att det bildas en ficka. I fickan finns 

möjlighet att placera sladdar som ofta annars hamnar på 

golvet, detta ger ett mindre rörigt intryck och det blir 

lättare att städa under. Fickan är fäst med knappar. 

Knäpper man upp försvinner fickan och skärmen blir i 

gengäld längre.

Figur 7

4 Diskussion

4.1 Funderingar kring besöket på Regionens Hus, Göteborg. 18-03-2013

4.1.1 Observationen

Kontoret var ordnat så att de anställda hade plats för egna saker i hurtsar men för att 

dessa ska ta så lite visuellt utrymme som möjligt så fanns jalusier framför. Trots detta så 

svämmade det personliga över på de gemensamma ytorna och lade sig i det visuella i 

interiören i form av av pennor och dokumentsamlare på skrivbord och hurtsar där 

jalusin inte var fördragen.57 Att några börjat nåla upp egna lappar på sina bordsskärmar 

skulle kunnas ses som ett tecken på behov av att använda ytan framför skrivbordet, både 

för arbetsrelaterat ändamål men även för det personliga uttrycket.

4.1.2 Provjobbet

Jag satte mig för att skriva, så jag satte mig vid ett skrivbord som såg så tomt ut som 

möjligt. Dock var detta ett skrivbord med två arbetsplatser på så jag kände mig en aning 

inträngd. 

Alla talade ganska tyst, ungefär som på biblioteken förr, -sch, folk läser här. 

Ventilationssystemet surrade och en klocka tickade monotont i bakgrunden, ibland 

hördes några steg och en dörr stängas en bit bort. Stämningen var lugn och 

koncentrerad. Detta var en dag då det inte var på många på plats så det kan tänkas att 

ljudnivåerna och aktiviteten på kontoret normalt sett är högre.

57 Figur 2, punkt 6 och 7
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4.1.3 Rundturen

Jag fick en snabb guidad tur på avdelningen. Vi går förbi flera rum med stora inglasade 

väggar när vi passerar ett av dem så pekar min guide in och med ett fniss säger att ”det 

där kallar vi för bollibompa-rummet”. Där inne på golvet står en samling med Stefan 

Borselius fåtöljer Oppo från Blå Station i lite olika storlekar, alla knallblå. Jag antar att 

de flesta som arbetar på det här kontoret inte vet något om möblerna, vem som ritat 

dem, tillverkat dem, vilken medial uppmärksamhet de har fått. De ser möbeln och så 

relaterar de formen till något de känner igen. I det här fallet med Oppo så blev 

konnotationen barnprogram, runda mjuka former där man sitter mycket nära golvet. 

Funktionen förstod alla, när jag gick förbi senare så var det en person som satt i en av 

fåtöljerna och talade i telefon. Men formen, jag misstänker att det är meningen att de 

ska uppfattas som lekfulla men jag antar också att designen hade tänkt att man ska ta 

dem på allvar. Här händer det då något intressant: möbeln kan inte ensam kommunicera 

hela sin historia med användaren. Det möbeln förmedlar i tillverkarens monter på en 

mässa är något helt annat än vad den säger i ett inglasat rum på ett kontor, för att 

kontexten och betraktarens förkunskaper är så olika. På mässan har betraktaren redan 

sett många möbler tänkta till kontor och offentliga miljöer och vet vilka strömningar, 

trender som råder och vet kanske till och med vem som ritat möbeln. Den här 

betraktaren ser säkert precis det formgivaren vill, en seriös möbel som har ett mjukt, 

lekfullt formspråk. Personalen på kontoret i Lillhagsparken har inte sett alla andra 

möbler för offentlig miljö, och har ingen aning om varför fåtöljerna ser ut som de gör. 

De tycker att fotöljerna ser ut som Barbapappor,  för dem har de sett, och tycker då att 

fåtöljerna passar bättre i en barnprogramsstudio än att utföra dagens kontorsarbete i. Jag 

tycker att det är fullt förståeligt att personalen på kontoret fnissar när de går förbi, det 

kanske är det som är den stora vinningen med dessa möbler, att ge ett alternativ till de 

traditionella inredningarna och bidra med ett fniss.

Figur 8 och figur 9
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4.2 Ekologi

Det fanns syntetiska alternativ till ullfilten som var mycket billigare och hade större 

industriell formbarhet än ullen. Det hade kunnat vara lockande att använda sig av det 

och det var flera personer som under projektets gång förespråkade att jag skulle använda 

mig av en syntetfilt i stället. Man skulle kunna förklara de två olika alternativen som ett 

långsamt och ett snabbt där ullen står för det långsamma. Frågan hamnar då i vad 

brukaren får för mervärde, utöver ett gott samvete, av att skärmen är utförd i ull istället. 

Svaret på det får bli den estetiska aspekten, de olika filtarna har olika struktur och 

utseende. Ullen kommer från en förnyelsebar källa, fåren som i sin tur gör en kultur- 

och naturvårdande gärning då de betandes håller marker öppna. I ullfilten kan man till 

och med konkret se kopplingen till naturen i de små gräs- och buskrester som finns 

intovade i filten. När fåren går ute och betar fastnar små rester av naturen runt om kring 

dem i deras päls, mycket av detta rensas bort men allt är svårt att avlägsna manuellt. Det 

finns kemiska metoder att avlägsna även de sista resterna, men detta är ur 

miljösynpunkt tveksamt och påverkar även kvaliteten på ullen. Små prickar i ullfilten 

tyder därmed på en varsam hantering av råvaran och bör betraktas som en 

kvalitetsgaranti. Vidareförädlingen är enkel och belastar naturen minimalt då den tvättas 

med milt diskmedel, därefter kardas och stampas maskinellt till filtmattor.

För att skärmen ska fungera i ett större kretslopp har jag valt att alla delar ska vara lätta 

att separera från varandra. Principen är inspirerad av Cradle to Cradle där produkten ska 

fungera i två kretslopp. Ett där alla komponenter ska kunna återgå till sitt ursprung och 

att produktens egna livscykel ska gå att förlänga genom underhåll och reparationer.

4.3 Diskussion om hela projektet

Det finns ett glapp mellan vem som ”äger” en arbetsmiljö och vem som brukar den. Så 

som ett företag kan vara en juridisk person i ekonomiska sammanhang så kan det även 

tillskrivas en identitet. Det är denna identitet som ska byggas och visas upp när en 

arbetsmiljö skapas. Funktionen anpassas utefter en teori om hur arbetet fungerar. 

Arbetsmiljön ska ge support till de aktiviteter som ska utföras. Exempel: Alla anställda 

behöver tala i telefon, men inte samtidigt. För att ingen ska störa sina kollegor i 

kontorslandskapet så finns det några rum eller hytter avsedda för telefonsamtal. Men 

vad händer när man inte kan styra hur många samtal som ska ske samtidigt, 
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telefonschema, kösystem till telefonhytterna och därmed samtalen? Om ingen har en 

egen bestämd arbetsplats vilka kommer då få de mest attraktiva arbetsplatserna? Är 

detta en konsekvens av att arbetsmiljön anpassas efter organisationen och inte hur den 

enskildas individuella arbetsuppgifter ser ut?  För att återkoppla till teorin så tycker jag 

detta är ett bra exempel på vad  Krippendorff  kallar first-order understanding. Mycket 

är en jakt på mindre kostnader och en tro på att organisationen/företaget är viktigare än 

de uppgifter de anställda utför. Vad värderas högst: företagets varumärke eller att de 

anställda  känner sig behövda, värdesatta och sedda? Om nu varumärkesbyggande 

handlar om att inkludera och exkludera så undrar jag om det inte är så att 

varumärkesbyggande arbetsmiljöer har en tendens att exkludera dem som faktiskt 

arbetar i dem.  Det vi kan mäta har en tendens att få störst gehör, särskilt om det handlar 

om pengar. Detta ideal är hämtat från verksamheter som bygger på affärer och möten 
med kunder men appliceras även på verksamheter som administrerar, så som Västra 
Götalandsregionens regionkansli i Lillagsparken, Göteborg. 
Den mesta forskning som sker om kontorslandskap sker på hårda värden som går att 

mäta i nivåer och koppla till ekonomi och vinster. En god eller dålig arbetsmiljö 

definieras utifrån ljus, ljudnivåer, ventilationssystem och klimatanläggningar. Bodin 

Danielsson säger hon önskar att man i framtiden tar avstamp i brukarens varierade 

behov.58 Därmed poängterar hon att brukarens perspektiv i dag åsidosätts till förmån för 

organisationens. De mjuka värdena så som trivsel och välbefinnande är svårare att mäta 

då detta är subjektivt. Då är det lättare att se till företagsidentiteten och vilka värden de 

vill kommunicera. Precis som Krippendorff beskriver sker här en motstridighet mellan 

två av produktens intressenter, stakeholders.59 Vems behov, vilja är viktigast att 

tillfredsställas? Om produkten bara tillfredsställer brukaren så kommer antagligen inte 

köparen att införskaffa den och då kommer den inte brukaren till nytta. Om den bara 

tillfredsställer köparens behov så kommer den inte vara tillräckligt användbar eller 

uppskattad av brukaren. I det här projektet har målet och utmaningen varit att 

tillfredsställa båda dessa intressenter.

58 Bodin Danielsson, Christina artikel: Framtidens kontor redan här, Carina Järvenhag, 19-11-2012, 
http://www.fastighetstidningen.se/framtidens-kontor-redan-har/ besökt 21-02-2013

59 Krippendorff, Klaus, The semantic turn [Elektronisk resurs] ; a new foundations for design, CRC 
Press, London, 2005 s.64-65
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