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Sammanfattning 

Företag och organisationer arbetar mycket med att förstärka sin position på marknaden, 

att leva upp till sin image och stärka sin identitet. En viktig del i arbetet handlar om att 

bygga ett starkt varumärke utifrån verksamhetens kärnvärden som når ut till kunderna. 

Det gäller att vara tydlig i sin kommunikation. Ofta kan man se en röd tråd genom ett 

företags grafiska profil, hur lokalerna är utformade och hur man marknadsför sig. Att 

inomhusmiljön speglar företagets profil och värden är lika vanligt som att ha en tydlig 

grafisk profil och en logotype på sitt visitkort. Däremot har de flesta företag inte någon 

tydlig koppling mellan miljön inomhus och den yttre miljön. Ofta är det bara 

företagsnamnet och loggan på husfasaden som vittnar om att företaget huserar där. 

Genom Corporate garden kan företag som en del i en genomtänkt företagsprofilering 

kommunicera sin verksamhet. 

     Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur ett kommunalt tjänsteföretag 

kan kommunicera sitt varumärke eller sitt verksamhetsområde genom den yttre miljön.  

     Jag har använt mig av Sandviken Energi som studieobjekt. Till dem har jag gjort ett 

gestaltningsförslag, en Corporate Garden, som en del i examensarbetet. Min grundtanke 

har varit att kombinera funktion med kommunikation där jag använt mig av material från 

verksamheten som delvis kommunicerar vad företaget arbetar med.  

     Genom att göra en processbeskrivning kommer arbetet kunna följas löpande fram till 

ett slutförslag. Processen omfattar informationsinsamling, analys av platsen, skissfas, 

skissmetod, problemlösning kring bristen på parkeringsplatser, resonemang kring idéer 

samt ett slutförslag som visar en utemiljö där innehållet speglar företaget och dess 

verksamhet. 
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Corporate Garden – att kommunicera varumärke eller 

verksamhetsområde genom den yttre miljön 

INLEDNING 
Dagligen blir vi matade av företag och organisationer med information och reklam i 

brevlådan, i radio, på tv och internet mm. Det är ett vanligt tillvägagångssätt för att få 

sälja sina produkter och tjänster till oss. Vi möter olika varumärken via annonspelare som 

kanske får oss att välja just det märket när vi ska konsumera. Många stora varuhuskedjor 

har arbetsuniform som tydligt visar att personalen arbetar och tillhör en särskild 

varuhuskedja. Miljön inomhus följer vanligtvis kedjans koncept och ser likadan ut på 

kedjans alla varuhus, allt för att vi som konsumenter ska känna igen oss och uppleva en 

speciell känsla när vi handlar just där.  

    Företag och organisationer arbetar mycket med att förstärka sin position på 

marknaden, att leva upp till sin image och stärka sin identitet. Många företag jobbar 

mycket med att synas och förekomma i reklamsammanhang, man lämnar ifrån sig ett 

visitkort med sin logga och sina kontaktuppgifter. Allt för att bli ihågkommen och 

överleva på en konkurrenskraftig marknad. Inredningsarkitekter anlitas för att skapa 

miljöer, receptioner, kontor och konferensrum som ska spegla företagets profil och 

verksamhet.  

     Varför stanna vid insidan? Redan i entrén eller en bit utanför börjar första mötet mellan 

företag och de som på något sätt har kontakt med dem. De flesta företag har idag inte 

någon tydlig koppling mellan miljön inomhus och den yttre miljön. På husfasaden sätts 

företagets logga och namn upp och i vissa fall nöjer man sig med några krukor med 

blommor som utsmyckning i entrén.  

     Sandvikens kommun har valt att redan i infarten från Gävle visa att man som besökare 

kommit till en modern industri- och kulturkommun. Växtligheten i cirkulationsplatsen 

symboliserar kommunens rika natur- och friluftsliv och stålmuren representerar en 

modern industri. Konstverk i form av stålträd visar att man också är en modern 

kulturkommun. (Sandviken kommun, 2012)  

     Begreppet Corporate Garden har väckt mitt intresse och jag ser det som en möjlig 

arena att verka på som formgivare och trädgårdsdesigner. Att arbeta med företags 

värdegrund, varumärke och företagsidentitet samt kommunicera detta genom den yttre 

miljön blir en värdefull komplettering till mina tidigare studier. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur ett kommunalt tjänsteföretag kan 

kommunicera sitt varumärke eller sitt verksamhetsområde genom den yttre miljön. Hur 

kan Sandviken Energi kommunicera sitt varumärke genom sin utemiljö? 

Avgränsning 
Mitt val av studieobjekt är Sandviken Energi. Jag kommer i de val jag gör presentera de 

faktorer som bäst stämmer överens med just deras värderingar och profil, för att slutligen 

presentera ett gestaltningsförslag som speglar deras verksamhetsområde. Jag kommer 

fokusera på grönytorna, en liten på framsidan samt en större på baksidan. Störst vikt 

kommer att läggas på baksidan då det finns ett uttalat önskemål om att lösa bristen på 

parkeringsytor och en uteplats för personalen. Jag kommer beröra framsidan i analys och 

skissfas samt ge förslag till lösningar men kommer i slutförslaget fokusera på baksidan. 

     Jag kommer inte presentera en detaljerad växtlista utan ge förslag på typ av växtlighet 

som jag anser förstärker förståelsen för idén. Som en del i en hållbar utveckling kommer 

jag, där det är möjligt, att använda och bevara det som redan finns och växer på platsen. 

METOD 
Jag har sökt i litteraturen om ämnet varumärke och ringat in faktorer som har betydelse i 

företagsprofilering för att sedan använda dessa i formgivningen av utemiljön. Jag har 

använt mig av Sandviken Energi som studieobjekt och där gjort ett gestaltningsförslag, 

Corporate Garden, som en del i examensarbetet. Jag har löpande fört en dialog med 

Sandviken Energis informations- och marknadsavdelning i form av besök, samtal och 

mailkonversation. 

     Genom att göra en processbeskrivning kommer arbetet kunna följas fram till 

slutförslag. Jag kommer där resonera och motivera de val jag gör i löpande text. 

     En kombination av en ritplatta som kopplas till datorn och programmen Adobe 

Photoshop och Adobe Illustrator har varit mycket användbara i arbetet. I skissfasen har 

jag arbetat med bilder i Photoshop där ett foto legat som bakgrund och där jag sedan 

med hjälp av ritplatta med tillhörande penna skissat i olika lager ovanpå fotot. Pennan till 

ritplattan har ett ”suddgummi” som gör det lätt att ändra och ta bort sådant som man 

inte vill ha kvar. På samma sätt har jag arbetat i Adobe Illustratur. Där har jag skannat in 

en detaljplan och grundkarta för att sedan skissa i olika lager med ritplattan och pennan. 

En bra metod som passar en trädgårdsdesigner. 

     Under min praktiktid fick jag möjlighet att fördjupa mig i ritprogrammet Google 

SketchUp. Det programmet har jag haft användning av för att visualisera miljön och mitt 

förslag. Fördelen med programmet är att jag ritat i en 3D-miljö och då fått en bättre 

uppfattning av hur det kommer se ut i verkligheten. 

     För att få en känsla för företaget och dess profil har jag gjort en moodboard där jag 

samlat SEABs värden, verksamhetsområden, interiörer, färgskala, logga mm.  

 

 



 
 

  

6 
 

Begrepp 

Moodboard – Ett slags collage som samlar bilder, som speglar stil, inspiration, 

sinnesstämningar mm. Används mycket av t ex. designers för att tydliggöra sitt förslag till 

företaget. (Bergström 2009) 

SWOT- analys – Strength, Weakness, Opportunities och Threath . Översatt till svenska; 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett sätt för företag att analysera sitt företag och 

sin position på marknaden. 

Corporate Garden - kallas på svenska för företagsträdgård och är det första som möter 

kunden. Utemiljön speglar vad som försiggår på insidan men är också en miljö som 

anställda kan bruka och vistas i.  

SEAB – Förkortning av Sandviken Energi AB 

 

 

INFORMATIONSINSAMLING 

Bakgrund 

Det finns inte mycket skrivet inom området Corporate Garden. Begreppet är relativt 

okänt i Sverige men på internet finns det trädgårdsdesigners som bland annat beskriver 

Corporate garden så här: 

”En så kallad Corporate garden speglar och i bästa fall förstärker företagets varumärke. 

Redan när en kund eller anställd kommer till ett företags entré ska man förstå vilka värden, 

produkter och tjänster företaget står för”. (Fogelström, 2012) 

 

Tidigare studenter från Trädgårdsmästarprogrammet har arbetat med begreppet i sina 

examensarbeten. I Karin Snells examensarbete ”Trädgård bygger varumärke” kan man 

läsa om just Corporate garden, där hon i ett samarbete med Iggesund Paperboard gör ett 

designförslag utifrån begreppet. Hon beskriver Corporate Garden som ett verktyg i 

arbetet med att stärka ett företags varumärke.  

     I Jona Netsmans examensarbete ”Gediget. Personligt. Nyskapande. Förslag till 

gestaltning av entréområdet till Växbo Lin utifrån konceptet Corporate Garden” får man 

följa hennes designprocess där hon skapar ett entréområde till Växbo lin, som speglar 

verksamheten. Hon hämtar bl. a inspiration från företagets textila mönster när hon 

formger växtstöd.  
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Vad är ett varumärke? 

Förr i tiden brännmärktes boskap för att på ett tydligt sätt visa vem som var ägare. Under 

senare medeltid och framåt blev det allt vanligare med märkning av vattenstämplar på 

papper. Även guld- och silverarbeten märktes med stämplar. (Dahlqvist, Melin 2010) De 

märkta föremålen skulle kunna beskrivas som en slags identitetsbärare. 

    Idag finns det två huvudsakliga krav i varumärkeslagen för att ett varumärke ska kallas 

varumärke. Det ena är att det ska gå att skilja en produkt eller tjänst från en annan. Det 

andra är att det ska kunna återges grafiskt. Det kan vara ett märke, en symbol, ett ord 

eller en design. En utformning som identifierar en produkt. (Karlöf, Helin Lövingsson 

2007) Ett starkt varumärke är attraktivt, tydligt och synligt oberoende av om det gäller 

produkter eller tjänster.  Det utmärks också av ett mervärde, en känsla av tillfredsställelse 

när produkten eller tjänsten motsvarar individens önskemål och behov. (Dahlqvist, Melin 

2010) Det som ligger till grund för värdet av varumärket är faktorer som spridning och 

laddning. Med spridning menas hur väl känt ett varumärke är och laddningen gäller vad 

varumärket är känt för. (Karlöf, Helin Lövingsson 2007).  

     En framgångsnyckel i varumärkesbyggande är att ha förståelse för hur man 

frambringar en märkesidentitet hos en tjänst eller en produkt. Det måste vara tydligt vad 

varumärket står för, för att sedan kunna kommunicera dess identitet. Två av 

byggstenarna i en företagsidentitet är kärnvärden och personlighet. Kärnvärden utgör 

själva själen i varumärket och kallas ibland för varumärkets DNA. De är varumärkets 

långsiktiga konkurrensfördelar och består vanligtvis av tre till fyra värdeladdade ord, 

oftast positiva sådana som serviceanda, engagemang, kvalitét osv. Kärnvärden behöver 

inte vara unika på något sätt. Volvo har exempelvis välkända begrepp som kvalitét, 

säkerhet och miljö. Dessa värden skulle passa in på vilken bil eller företag som helst idag. 

Det viktiga är att de utgör grunden som varumärket kan vila på. Personlighet är 

egenskapen företaget vill att varumärket ska ha och är det som kunderna eller 

betraktaren möter eller direkt uppfattar. Kärnvärdena är något som identifierar företaget 

medan personligheten är något kunden själv upplever. (Falonius 2010) 

     Med ”history marketing” kan företag bygga sin identitet genom att utgå från sin egen 

historia. På så sätt kan de skilja sig från konkurrenterna eftersom de flesta företag har 

olika historier. Där kan de hitta material till sin marknadspositionering med kärnvärden 

och ledord som är långt mer effektiva än att låta externa konsulter helt fritt skapa en 

position. (Schug 2010).  
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Sandviken Energi som studieobjekt 

Företaget 

Sandviken Energi AB (SEAB) är ett helägt dotterbolag till Sandviken Stadshus AB som i 

sin tur är en del av Sandvikens Kommun. SEAB är ett moderbolag i en koncern som består 

av helägda dotterbolag som Sandviken Energi Vatten AB, Sandviken Energi Elnät AB, 

Bångbo kraft AB, och Marknad Energi Klimatkontroll MEKKAB AB.  

     Koncernens verksamhet består av försäljning och köp av elektricitet och fjärrvärme, 

avloppshantering, vattenförsörjning, produktion, distribution samt skötsel och underhåll 

av gaturummet. Under 2011 arbetade de med att stärka respektive affärsområdes 

varumärke istället för att enbart stärka SEABs varumärke. De har arbetat med 

varumärkesuppbyggande annonser på sin hemsida och i tidningar, förtydligat sina 

affärsområden med tydligare profilering på kläder och bilar samt anställt en 

informatör/webbansvarig. De sponsrar också flera idrottsföreningar och är noga med att 

det är en jämn fördelning mellan typiskt manliga och kvinnliga sporter. (Sandviken 

Energi, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilering 

Tidigare har de marknadsfört Sandviken Energi som leverantör istället för respektive 

affärsområde. Det var viktigast att kunderna skulle veta att det var Sandviken Energi som 

levererade tjänsterna. Nu har man tänkt om och fokuserar på att marknadsföra 

respektive affärsområde, där Sandviken Energi istället figurerar lite i bakgrunden. Man 

har tydliggjort affärsområdena och gett dessa egna färger som återkommer på visitkort, 

kläder, fakturor, hemsida etc. Inom Sandvikens kommun erbjuder SEAB kunden en 

helhet med elnät, elhandel, bredband, värme, vatten, energirådgivning och skötsel av 

gaturummet. Man jobbar med ett helhetskoncept där ledorden är Sandviken Energi – för 

din bekvämlighet. Idag ser de sig som ett hus med flera varumärken där det egna 

varumärket är samordningen -För din bekvämlighet. 

 

Bild 1. Sandviken Energi  
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Varumärke 

”Sandviken Energi - för din bekvämlighet” är Sandviken Energis varumärke.  

Det ligger till grund i allt arbete och alla val gällande det som påverkar kunderna och de 

anställda. På frågan om hur Sanviken Energi vill upplevas ur ett kund-, anställd- och 

leverantörsperspektiv svarar marknadschefen - bekvämt! Det ska kännas enkelt att vara 

kund hos SEAB. Det kan handla om generösa telefon- och öppettider i receptionen, 

kundservice eller att kunderna kan vända sig till ett ställe för att få hjälp med flera saker.  

     Som anställd ska det vara bekvämt och lättsamt på arbetet. De satsar på friskvård, har 

eget gym och underhåller lokalerna. Arbetsplatsen ska kännas modern och man har 

nyligen gjort en omfattande renovering av marknadsavdelningen. För de som inte har 

tillgång till dator i sitt dagliga arbete, har man i alla allmänna personalutrymmen 

investerat i intern-tv där senaste informationen går att läsa.            

     För ett par år sedan i samband med lanseringen av deras slogan För din bekvämlighet, 

satte man upp en stor griffeltavla i receptionen på SEAB. Där fick kunderna skriva vad de 

upplevde vara bekvämt.  

 

 

 

 

 

 

 

SWOT 

SEABs styrkor är samordningen (värme, vatten, elnät, bredband mm), att man ”gräver i 

backen en gång”. Med det menas, att om en kund t ex bygger ett hus och vill gräva ner 

fiberkabel för bredband, elkabel och ledningar för fjärrvärme grävs det för kablar och rör 

vid ett tillfälle istället för två eller fler gånger. 

     En svaghet kan vara att företaget har monopol. De får inte göra vinst på vattenbolaget 

som ägs av kommunen. Om de hade fått göra vinst skulle dessa pengar kunnat gå till att 

laga och underhålla ledningsnätet i en helt annan omfattning. 

      Att ligga i framkant, att leda och driva utvecklingen ser de som en stor möjlighet att 

konkurrera på marknaden. I takt med att exempelvis elbilar blir vanligare måste de se till 

att det finns platser att ladda dessa, både offentligt och privat. 

      Regelverk och politiska beslut är stora hot som gör det svårt att planera långsiktigt. Till 

exempel så skulle EU kunna föreslå en lag som bestämmer att elavläsning ska ske varje 

minut istället för varje dag som idag. Det skulle innebära enorma kostnader för nya 

avläsningsapparater och innebära stor ekonomisk investering i nya mätutrustningar. 

(Kent Byman, marknadschef SEAB)  

 

Bild 2. Sandviken Energis 

griffeltavla där kunderna 

fick skriva om vad de 

upplever som bekvämt. 
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Inomhusmiljön 

Det är intressant att se hur Sandviken Energi har arbetat med sin inomhusmiljö. Många 

delar känns nya och fräscha. Det är modernt, färgstarkt och ljust. På 

marknadsavdelningen som nyligen blivit upprustad använder man sig av frostade 

glasväggar med mindre partier som det går att se igenom.  

 

 

  

Bild 3. Bildmontage av Sandviken Energis inomhusmiljö. 
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PROCESSBESKRIVNING 

Arbetsgång 
I en designprocess sker många moment parallellt. Till exempel en neddykning i litteraturen, 

platsbesök med inventering och analys, enklare ”förstaskisser”, samtal med berörda, materialsök, 

inspirationssökning, idéformulering och rapportskrivning. Det som presenteras här kommer därför 

inte alltid i kronologisk ordning. Skissandet, idéerna och resonemanget pågår ständigt både i 

huvudet, på papper och i datorn och idéer har ratats och kommit tillbaka.  

För att skapa mig en bild av Sandviken Energi och miljön har jag besökt dem vid flertalet 

tillfällen för att känna in platsen, vandra runt i lokalerna och prata med några ur 

personalen på marknadsavdelningen samt vaktmästarna. SEAB har tillhandahållit 

fotomaterial som jag både använt som skissunderlag och som minnesanteckningar vid 

inventering och analys av platsen.  

Utgångsläge 
Sandviken Energi ligger intill en trafikerad led som löper genom Sandviken. Huset är L-

format och har en bakomliggande gård där det idag finns plats för ett tjugotal bilar runt 

en gräsplan. På framsidan finns huvudentrén med parkering för både personal och 

besökare. 

 

 

Framsida 

I anslutning till personalmatsalen finns på framsidan en utgång till en liten inglasad 

veranda samt en liten grönyta. De som använder platsen idag är främst de som röker. Att 

man ännu inte satsat på en större uteplats på framsidan beror på att man inte vill göra 

något som av allmänheten kan uppfattas som att man lägger kundernas pengar på 

onödiga saker, som en fin utemiljö där personalen skulle synas tydligt från vägen och av 

förbipasserande. 

 

Det som finns på platsen/framsidan idag är: 

o Öppen oinhägnad utemiljö 

o Utgång från personalmatsal i hörnet med 

liten inglasad del 

o Gräsyta 

o Vindruvor som växer mot vägg 

o Nedgång till källare 

 

 

 

Bild 4. Grönyta med utgång från personalmatsal. 
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Önskemål  

SEAB önskar ett förslag till en uteplats på framsidan i anslutning till personalmatsalen 

som lätt kan utnyttjas i samband med rast. De önskar en uteplats som inte väcker för 

mycket uppmärksamhet då den delen vetter mot gatan där många passerar förbi.  

 

Analys  

Platsen på framsidan bjuder i dagsläget inte in till att vistas där. Mycket beror på att den 

här delen av fastigheten vetter ut mot den trafikerade leden och att en stor infart till 

angränsande område går förbi här. I miljön runt omkring hörs brus av trafik. Åsikterna hos 

de anställda angående utformningen av uteplatsen går lite isär. Samtidigt som SEAB vill 

ge sina anställda en rofylld plats att koppla av på sin rast vill man inte att den ska ge 

allmänheten intrycket av att det är på bekostnad av kunderna. Genom att omgärda 

platsen av växtlighet eller annat insynsskydd kan man kombinera de båda önskemålen. 

Om man väljer att ha en modern och fräsch innemiljö borde det vara försvarbart att även 

välja att ha en lika fräsch utemiljö till sina anställda. Det skulle kanske uppmuntra 

personalen att komma ut i friska luften under arbetsdagen och få tillgång till dagsljus och 

sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Grönyta på framsidan med utgång från personalmatsal. 



 
 

  

13 
 

Baksida 

 

På den här sidan av huset kommer varutransporter med leveranser vilket gör att det 

måste finnas svängrum för lastbilar. Här finns också en lastkaj. Idag är de trångbodda vad 

gäller parkeringsytor och det händer att bilar parkeras på gräsmattan. Många 

kontorsfönster vetter mot bakgården och grönytan. Under mitt första besök på platsen 

uttryckte någon att det på grund av fönstren inte kändes privat att vistas på uteplatsen. 

Det som finns på platsen/baksidan idag är: 

o En grönyta som är ca 30m x 35m 

o En igenvuxen berså med stenlagd yta utan  väg in 

o Ett litet gammalt hus, 170 cm x 170 cm, en äldre elledningscentral 

o Sju tallar och en björk 

o Ett cykelskjul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Baksida med 

bilar parkerade där 

det finns plats. 

Bild 6. Vy över 

grönytan på 

baksidan. 
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Önskemål  

Önskemålet är en innergård/bakgård som ska rymma ca 35 bilar, cykelförråd och grönyta 

med sittplatser för personalen. Sittplatserna behöver inte vara fler än ett tiotal. Man är 

orolig för att baksidan skulle bli en helt asfalterad yta för att få plats med ytterligare 

parkeringsplatser om det inte kommer in ett förslag på hur grönytan kan bevaras. Det 

finns önskemål från Sandviken Energi om att några av tallarna på baksidan tas ner då de 

skräpar ner mycket med kottar, frön och barr, vilket försvårar gräsklippningen. 

 

Analys  

Efter att ha varit på plats och studerat bilderna från mitt besök har följande noterats. 

o Idag är det brist på parkeringsplatser och det behövs ca tio stycken till. Det går inte att 

bortse från, då det är ett problem för de anställda att hitta en parkeringsplats vid 

arbetsdagens början. Först till kvarn gäller. Idag är parkeringsplatserna utspridda runt 

hela gräsplanen samt under kontorsfönstren mot husväggen. Bilar som står utspridda 

överallt ger ett rörigt intryck. Det vore till fördel att samla all parkering till ett ställe. 

o På grönytan har det bildats en dunge av tallar som skapar en härlig kontrast till 

omgivningen och som skapar en rumskänsla som jag tycker man ska ta tillvara på. Istället 

för att ta bort tallarna föreslår jag att man minskar ner en del av gräsmattan. Det bli då 

mindre gräsyta att klippa och samtidigt inte längre ett stort problem med nedkomna 

kottar. Talldungen bildar en naturlig rund form som blir en intressant kontrast till den 

kantiga omgivningen. 

o Bersån som finns på gräsytan är helt igenvuxen och måste tuktas om den ska behållas. 

Idag finns ingen naturlig väg in i den. Eftersom den mjukar upp miljön med sin yvighet 

känns det bra med någon form av buskage på platsen. 

o Eftersom varutransporter måste kunna leverera varor till lastkajen behövs ett visst 

svängrum kring den och den ligger i nära anslutning till grönytan idag. Vid en placering av 

sittplatser är det bra att tänka på det buller och de avgaser som dessa transporter medför. 

o Sittplatser i en miljö som hela tiden trafikeras av bilar är inte att föredra. För brukarnas 

skull bör platsen vara mer skyddad och avskärmad från trafiken för att kunna erbjuda en 

stunds avkoppling.  

o Idag stämmer inte utseendet på fastigheten och dess utemiljö med hur man resonerar 

kring arbetet med att lyfta fram verksamhetsområdena, gata, vatten, elnät mm. 

Ingenstans idag finns några antydningar om vilka områden man arbetar med på 

Sandviken Energi. Sandviken Energis logga på fasaden är det enda som visar vilka som 

huserar i byggnaden.  
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Mål 
I mitt fortsatta arbete kommer jag ha fokus på följande. 

Baksida 

o Öka antalet parkeringsplatser från 25 till 35 stycken 

o Separera parkering från brukbar yta 

o Utemiljö med sittplatser som speglar Sandviken Energi 

o Sittplatser för åtta till tio personer 

o Sittplatser som har ”privat” karaktär 

o Sittplatser – för din bekvämlighet  

o Lättskött utemiljö 

 

Framsida 

o Utemiljö med sittplatser som speglar Sandviken Energi 

o Uteplats skyddad från insyn 

o Uteplats – Sandviken Energis ansikte utåt 

o Sittplatser – för din bekvämlighet 
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Inspiration 

Jag fick tillgång till SEABs grafiska profil, färgkoder till respektive affärsområde och logga 

som de använder i marknadsföringen, på webben och på visitkort mm. Dessa har 

inspirerat i val av växter och färger på möbler och detaljer i utemiljön.  Tankar kring 

tulpanhav på våren eller en färgstark perennrabatt dök upp.  

Grafisk profil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Sandviken Energis färgskala. 

Bild 8. Sandviken Energis logotyp. 
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Material 

Ett sätt för SEAB att visa vad verksamheten håller på med skulle vara att involvera 

materialen som finns i de olika affärsområdena och använda dessa i utformningen av 

utemiljön kring fastigheten. Med tanke på Sandviken Energis bredd borde det finnas en 

hel del användbara material. Själv associerar jag direkt till elstolpar, kablar, rör, vajrar, 

mm. Jag fick tillgång till bilder på delar av de material som finns i verksamheten och det 

inspirerade mig till att leta användningsområden där materialen passar. Det tog jag med 

mig vidare till det fortsatta skissandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 10. Montage av bilder på Sandviken Energis material. 
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Hur? 

Hur kan jag på ett roligt sätt använda mig av material från platsen? Att använda sig av 

material från verksamheten som kan fylla flera funktioner skulle kunna vara ett argument 

för att skapa trevliga utemiljöer åt de anställda.   

Elstolparna är ju rätt höga men kapar man dem skulle de kunna användas till växtstöd 

eller som en del i en pergola. Växter kan slingra i vajern och bilda ett tak. Det skulle då 

också spegla lite av vad verksamheten håller på med samtidigt som det skulle fylla en 

funktion. 

Kablar kan spännas upp mellan två eller fler punkter, flätas likt pil till växtstöd eller 

vindskydd, staket eller avgränsning. Kabeltrummor förekommer allt oftare i 

inredningssammanhang och då har de till exempel gjorts om till bord. Kablar kan flätas till 

hängmattor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11. Skiss på foto av en elstolpe med klätterväxt. 
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Ord 

Orden i SEABs slogan fick stor betydelse i en första brainstorming. Utifrån SEABs 

varumärke listade jag ord som jag själv associerademed:  

”Sandviken Energi – för din bekvämlighet” 

Sandviken – SAIK bandy, Sandvik stålindustri, Högbo bruk, Sandviken Kommun, 

Sandbacka park, mindre kommun, företagande 

Energi – Spänning, ström, vind, vatten, effekt, attraktion, lust, kraft, power, växtkraft, 

grön, miljö, nytt 

För din bekvämlighet – service, utan ansträngning, med omtanke, finess, skönt, vilsamt, 

kuddar, mjukt, enkelt, personlig, omsorg 

Dessa ord har jag återkommit till då och då under arbetets gång. 

 

Den enkla vägen  

En första tanke jag hade om framsidan var att helt enkelt bygga upp en mur eller ett 

plank som skulle fungera som ett insynsskydd och hindra allmänheten att se när 

personalen hade rast och satt och ”latade sig”. På så sätt skulle man kunna skapa en miljö 

utomhus för personalen där de kan fika, äta lunch eller bara ta en nypa frisk luft utan 

allmänhetens beskådan. Det skulle vara en ganska tråkig lösning så jag funderade vidare 

hur jag skulle utveckla idén. Ett sätt att åtminstone ge muren eller planket en funktion 

skulle kunna vara att kombinera den med en marknadsföringsplats, där exempelvis 

loggan kunde sitta eller de olika affärsområdenas färger kunde visas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 12. Idé till uteplats på framsidan som döljs av en mur. 
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SKISSFAS 

Idéer och resonemang kring framsidan 

Efter att ha funderat kring materialen som används i Sandviken Energis 

verksamhetsområden och vad de skulle kunna berätta om företgat ställer jag mig frågan 

HUR? På vilket sätt kan materialen berätta om vad Sandviken Energi gör? Hur skulle 

färgerna kunna visas på utsidan? Hur kan jag lyfta in materialen i miljön? 

På framsidan var ett av önskemålen en inte allt för synlig uteplats. Istället för en mur eller 

ett plank är en idé att t ex. använda rör från verksamheten. De skulle kunna fästas i 

väggen och löpa längs utsidan av uteplatsen, som ett slags staket fast där rören har 

anknytning till verksamheten. Det som är en fördel med den idén är att det inte är helt 

uppenbart att det är ett ”staket” utan det skulle lika gärna kunna vara en del av 

fastigheten. Det skulle på så sätt vara möjligt att bygga upp en uteplats bakom rören som 

inte syns vid första anblicken från vägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13. Skiss på foto där rör från fjärrvärmen är fästa i byggnaden. 
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Ett sätt att få allmänheten 

att inte i första hand se 

uteplatsen kan vara att locka 

ögat att se något annat. Att 

dra uppmärksamheten från 

det man inte vill ska synas 

med att visa något som ögat 

ser före. Exempelvis höga 

elstolpar som skulpturer med 

ploppar i verksamhetens 

färger. 

Eller som här en kombination 

där stolparna utgör en 

pergola och istället blir en del 

av uteplatsen. Det skulle 

kunna planteras vildvin eller 

humle som slingrar sig runt 

stolparna och bäddar in 

uteplatsen i lite grönska som 

då skulle dölja sittplatsen 

något. Den här idén 

påminner lite om ett ställverk 

och tål att utvecklas. 

Till skillnad från den 

intetsägande muren är här 

en idé som sticker ut hakan.  

Ögonen dras till de starka 

kulörerna och på så sätt ser 

man inte i första taget att det 

är en uteplats bakom. 

Färgerna på rören 

symboliserar 

verksamhetsområdena.  

Bild 14. Skiss på foto visar rör samt skulpturer av elstolpar. 

Bild 15. Skiss på foto visar rör och en pergola av elstolpar. 

Bild 16. Skiss på foto visar rör i verksamhetens färger. 
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Idéer och resonemang kring parkeringen 

 

Baksidan till skillnad från framsidan är ett inhägnat område där de som kommer i kontakt 

med platsen främst är anställda och leverantörer. Här gäller det att kombinera logistik 

kring parkering och leveranser med en inbjudande och användarvänlig uteplats som 

dessutom ska spegla ”Sandviken Energi – för din bekvämlighet”. 

     Parkeringsplatser är en bristvara hos Sandviken energi och eftersom det behövs 

ytterligare ett tiotal p-platser på baksidan bestämde jag mig för att titta på olika möjliga 

parkeringslösningar innan jag fortsatte arbeta med uteplatsen. Det fanns lite att tänka på 

och ta ställning kring. Var ska snön läggas på vintern? Hur kör man på området idag? Ska 

det vara raka rader med parkeringsrutor eller ska de vara på snedden? Hur backar man ut 

från en parkeringsruta?  

     Jag bestämde mig för att bevara och arbeta vidare med talldungen på baksidan. Den 

skänker liv till platsen och bildar ett naturligt rum. Jag återkommer till det lite längre 

fram.  All gräsyta vid sidan om talldungen kommer kunna bli parkeringsyta istället. En 

fördel med det är att på så sätt kan all parkeringsyta samlas till ett ställe. På nästa sida 

kommer olika förslag till utformning presenteras där det framgår hur många 

parkeringsplatser varje förslag frambringar samt fördelar och nackdelar. Nedan visas en 

översikt hur flödet på området ser ut idag. Här parkeras bilarna huller om buller runt hela 

gräsytan. Det får i nuläget plats ca 25 bilar där. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 17. Utgångsläge på baksidan. Pilarna visar riktningen och flödet på trafiken. 
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Parkeringsförslag A och B 

Ett sätt att undvika att bilar ställer sig huller om buller är att göra parkeringsrutor. Jag har 

i alla följande förslag utgått från Trafikverkets rekommendationer där måttet är 2500 mm 

x 5000 mm (VV publikation 2004:80). Vinklingen på rutorna kan ge en fingervisning om 

från vilket håll man lämpligtvis bör komma ifrån och skapar då också ”rätt” flöde. Det som 

skiljer följande två förslag nedan är att platsen där kabelrullarna står idag (se rutan) är 

flyttad till sidan om byggnaden. Att flytta den platsen ger ytterligare sju parkeringsrutor.  

I båda förslagen är parkeringsplatserna närmast huset under kontorsfönstren kvar. I och 

med det blir trafiksituationen densamma som i utgångsläget, det blir trafik på hela 

området. I förslaget B nedan finns det en parkeringsplats som det blir svårt att backa ut 

från och som måste räknas bort, det blir då 38 parkeringsplatser istället för 39. (Se röd pil) 

Båda dessa förslag har jag lagt åt sidan då jag tyckte att trafiksituationen blev för lik 

ursprunget. Mitt mål var att hitta en lösning som ger tillräckligt med P-rutor och som 

minskar ner bilåkandet runt den blivande uteplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 18. En dunge av tallar på en annars kal gräsyta. 

Bild 19. Förslag A ger 32 P-platser 

Bild 20. Förslag B ger 38 P-platser 
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Parkeringsförslag C 

Eftersom jag ville undvika trafik som löper runt talldungen plockade jag bort P-rutorna 

under kontorsfönstren, det finns då ingen anledning att köra där om man letar 

parkeringsplats. Vinklingen på parkeringsrutorna gör automatiskt att flödet följer en viss 

riktning eftersom att det kräver att man kommer från rätt håll. Det mest naturliga när 

man kör in genom grindarna på området är att köra rakt fram och sedan göra en 

vänstersväng. Likt lösning B måste samma parkeringsruta plockas bort och resultatet blir 

då 32 platser. Också här är platsen för kabelrullar flyttad till sidan av byggnaden. 

Eftersom ett av mina mål var att öka antalet parkeringsplatser från 25 till 35 stycken lade 

jag även detta förslag åt sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21. Förslag C ger 32 P-platser 
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Parkeringsförslag D och E 

I förslaget D har jag även här flyttat platsen för kabelrullarna till sidan av byggnaden och 

cykelparkeringen har fått ny plats innanför grindarna. Vid snöröjning läggs snön idag bl. a 

på gräsytan, det kommer man fortsättningsvis också kunna göra men det finns även 

andra ytor för detta. För att underlätta skötsel och renhållning av platsen kring dungen 

kommer gräsunderlaget i dungen möta asfalten runt omkring utan någon nivåskillnad. 

Det blir då lättare att komma åt vid plogning och sopning av asfalten runt dungen. På 

samma sätt underlättas backning ut från de raka parkeringsrutorna mot dungen och 

ingenting kan stöta i under bilen om det blir tajt. Förslag E är det förslag som genererar i 

flest parkeringsplatser men som då inbjuder till trafik runt dungen. De platserna under 

kontorsfönstren föreslår jag att man istället använder som ”reservplatser” och inte gör 

parkeringsrutor av men att man kan använda om det skulle behövas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 22. Förslag D 

ger 38 P-platser 

Bild 23. Förslag E 

ger 44 P-platser 
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Talldungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallarna på baksidan står placerade så att de tillsammans bildar ett rum, en talldunge som 

skänker liv åt och mjukar upp en annars ganska fyrkantig miljö. Att bevara talldungen, 

och göra en uteplats där, gör resten av gräsmattan överflödig. Då också 

fastighetsskötaren upplever att gräsklippningen försvåras av alla tallkottar blir förslaget 

med parkeringsplatser en bra kompromiss som ger fler p-platser och mindre gräs att 

sköta. Här kommer jag göra ett förslag till en uteplats som speglar Sandviken Energi.  Till 

skissfasen tar jag med mig målen från platsanalysen och kan nu bocka av ett par punkter 

på listan.  

 

 Öka antalet parkeringsplatser från 25 till 35 stycken 

 Separera parkering från brukbar yta 

o Utemiljö med sittplatser som speglar Sandviken Energi 

o Sittplatser för åtta till tio personer 

o Sittplatser som har ”privat” karaktär 

o Sittplatser – för din bekvämlighet  

o Lättskött utemiljö 

 

 

 

 

 

Bild 24. Talldungen bildar en ö. 
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Idéer och resonemang kring uteplatsen 
 

Inomhusmiljön hos SEAB är färgstark och modern och man förvånas lite första gången 

man kliver innanför dörrarna då utsidan inte förbereder mig som besökare på just det. Jag 

tycker att de har alla förutsättningar att matcha utsidan med insidan med tanke på alla 

material och färger som faktiskt finns med i deras företagsprofil. I skissfasen av baksidan 

tar jag med mig lite av ”tänket” från framsidan som verksamhetens material, elstolparna 

och färgerna från verksamhetsområdena. Dessutom fortsätter jag på temat barrväxter 

som redan finns på platsen. 

 

Jag kommer använda: 

o Material som berättar något om användningsområdet och/eller verksamheten 

som elstolpar och kablar 

o Profilfärgerna från alla affärsområden 

o Barrväxter i form av granar 

 

Målet jag satte upp efter platsanalysen var att skapa en utemiljö med sittplatser som 

speglar Sandviken Energi. Det ska finnas sittplatser för åtta till tio personer och anspelar 

man på deras slogan ”Sandviken Energi – för din bekvämlighet” ska de verkligen vara 

bekväma. Några ska dessutom vara av privat karaktär där man kan sitta en stund, ensam 

eller där man kan ha ett förtroligt samtal, utan att känna sig studerad från 

kontorsfönstren. Eftersom tallarna är kala och inte erbjuder volym nertill tycker jag att 

granar passar bra i sammanhanget. De kan bara av att stå utspridda skapa rumslighet och 

erbjuda skydd för den som vill gå undan. 
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En idé skulle kunna vara att 

göra hela dungen till en berså. 

Skapa lite parkkänsla med 

buskage runt och en ingång. 

För att skapa privat känsla 

skulle det behövas häck runt 

och då blir utsikten från 

fönstren inte så rolig. 

Nackdelen med det förslaget är 

också att det skulle bli svårt att 

ploga upp snön utan att 

buskarna skulle ta stryk. Idag 

använder man gräsytan till 

förvaring av snön på vintern. 

Sittplatser av ”privat” karaktär 

Sittplatser med privat karaktär kan 

behöva lite skydd runt omkring, 

något som skapar lite avskildhet. 

Ett buskage, ett vindskydd, 

växtstöd eller något annat som 

skapar ett rum i rummet. Här är 

avskärmningarna mellan träden 

tänkta att göras av SEABs egna 

kablar. 

Bild 25. Skiss på foto med sittplatser i avskildhet. 

Bild 26. Skiss på foto med stor berså. 
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Sittplatser för åtta till tio 

personer 

En sittplats i den storleken 

kräver inte mer plats än ett 

mindre konferensbord och 

kan rymmas i en pergola. Jag 

gillade idén att använda 

elstolpar till pergolan så den 

behåller jag. Tycker också att 

det blir ett snyggt 

komplement till det lilla huset 

som får stå kvar som en 

historisk påminnelse. 

Bild 27. Skiss på foto med pergola och insynsskydd mellan träden. 

Bild 28. Skiss på foto med pergola av elstolpar och klätterväxter. 
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Utemiljö med sittplatser som speglar 

Sandviken Energi 

Något som symboliserar de olika 

affärsområdena hos SEAB är deras 

starka kulörer. Ett sätt att visa dessa i 

växter skulle kunna vara med ett 

tulpanhav på våren, en perennrabatt 

eller genom detaljer i miljön som i 

exemplet från framsidan med rören 

eller kåporna på elstolparna. 

Eftersom tulpansäsongen är relativt 

kort skulle platsen bli färglös 

resterande tid om man inte löste det 

med en färgstark perennrabatt eller 

dylikt. Ett av mina mål var att det 

skulle vara minimal skötsel och en 

perennrabatt kräver ändå en del. I det 

här fallet tyckte jag att det skulle vara 

roligt att använda tallarna som en del 

i uttrycket. En tanke som slog mig 

direkt var att fågelholkar skulle vara 

ett roligt inslag. Varje affärsområde 

skulle kunna symboliseras av en 

fågelholk i respektive kulör. Till en 

början spred jag ut holkarna i alla 

tallar men konstaterade snabbt att 

det blev väldigt rörigt. Jag provade 

istället att koncentrera de till ett par 

av tallarna, satte de i grupper och 

kände att det blev bättre att samla 

det färgstarka till en plats. 

Bild 29. Skiss på fågelholkar i SEABs färgskala. 

Bild 30. Skiss på foto. Dungen med spridda holkar. 

Bild 31. Skiss på foto. Dungen med samlade holkar. Bild 32. ”Birdbox” av designern Sara Björk 
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SLUTFÖRSLAG BAKSIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En översikt av bakgården visar talldungen likt en ö i mitten. Man kan ana den tidigare 

gräsytan strax innanför bilraderna som i det här förslaget asfalteras för att ge större yta 

till parkeringsrutor. Slutförslaget ger minst 38 parkeringsplatser. Om det skulle behövas 

går det att utöka med ytterligare sex parkeringsplatser under kontorsfönstren men man 

mister då den trafikfria ytan runt dungen som är till fördel för de som kommer nyttja 

uteplatsen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

På lite närmare håll syns insynsskydden mellan träden i SEABs egna rörmaterial. De 

fungerar lite som rumsavdelare. För att träden inte ska skadas är rören fästa i reglar som 

sätts fast med spännband likt ”Birdbox”. (se bild 32) De blir då också enkla att höja och 

sänka efter tycke och smak. Bänkar finns för de som vill sitta lite för sig själv eller i mindre 

grupp. I tallarna sitter fågelholkar i de färger som SEAB representerar genom sina olika 

affärsområden. Några granar planteras in och får förstärka känslan av en skogsdunge. 

Granarna har en yvig form som känns bra här i det platta landskapet och fyller ut fint på 

marknivå till skillnad från tallarna som ger grönskan högre upp i kronorna.  

Bild 33. Baksidan med dungen och samlade parkeringsplatser. 

Bild 34. Talldungen med det lilla huset från förr och spridda sittplatser. 
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Vad som är bekvämt är en smaksak. Bekväma sittplatser föreställer jag mig är vilsamma 

och kanske till och med går att ligga i men det är en fördel om det finns olika varianter av 

sittplatser för att passa olika människor. Några med ryggstöd andra utan. I pergolan finns 

två mindre sittgrupper med sköna fåtöljer. För att lätt kunna flytta möblerna är markytan 

i pergolan stenlagd till skillnad från resten av underlaget som består av gräsmatta.  

Bild 36. Sköna fåtöljer i pergolan. Sittplatser av mer privat karaktär finns mellan stammarna bakom insynsskydden. 

Fågelholkarnas färger symboliserar SEABs affärsområden. 

Bild 35. Avskärmningen mellan träden kan också vara i en av verksamheternas kulörer. Här i Sandnet-orange. 
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Vyn från kontorsfönstren som vetter mot baksidan blir ett trevligt inslag för de anställda. 

Dungens runda form framhävs mot asfalten och lockar ögat bort från parkeringen. För att 

få en effektfull utemiljö även under kvällar och den mörkare årstiden är belysning en 

viktig del. Alla blickfång som granarna, lilla huset och holkarna skulle kunna belysas och 

elstolparna i pergolan likaså.  

 

Avstämning 

I slutförslaget kan jag bocka av samtliga punkter. Det som blev bättre än väntat 

är att jag trots dungens relativt lilla yta fick plats med sittplatser för tjugo 

personer. Platsen kräver heller inte någon direkt skötsel mer än gräsklippning och 

underhåll av trädetaljer. 

 

 Öka antalet parkeringsplatser från 25 till 35 stycken 

 Separera parkering från brukbar yta 

 Utemiljö med sittplatser som speglar Sandviken Energi 

 Sittplatser för åtta till tio personer 

 Sittplatser som har ”privat” karaktär 

 Sittplatser – för din bekvämlighet  

 Lättskött utemiljö 

 

 

 

 

Bild 37. Framträdande rund form och en vacker vy från kontorsfönstren. 
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Utveckling  

 

Nedan tar jag upp några tankar som väcktes efter att slutförslaget gjorts.   

P-rutor 

Jag skulle gärna testa idéerna om att parkeringsrutorna inte nödvändigtvis måste vara 

vita. Hur hade det sett ut om vissa rutor var gula eller röda? Det borde finnas reflexfärg 

även i andra kulörer än i vitt. Man skulle kunna dela in rutorna i färger procentuellt 

uträknat efter hur många bilar som representerar varje verksamhetsområde 

Sittplatser  

Bekväma sittplatser utomhus kanske är ett examensarbete i sig. Vad är bekvämt när det 

gäller sittplatser? Sitta, ligga, halvligga? Hur bekvämt ska det vara på jobbet egentligen? 

Hängmattor på jobbet? Ja kanske. Här vaknar genast möbelformgivaren i mig då jag 

känner att det skulle fungera väldigt bra att bygga möbler i SEABs egna material. Trä i 

kombination med kablar eller slangar i plast är helt klart intressanta material för 

utomhusmiljöer. 

Huvudentrén 

Eftersom jag begränsade mitt arbete till grönytorna berördes inte huvudentrén något. 

Här skulle jag vilja knyta ihop entrén med de två uteplatserna för att få en helhet, lyfta 

fram färgskalan från verksamheterna samt tillföra platsen bekväma sittplatser för 

kunderna.  

REFLEKTION/DISKUSSION 

Tittar man på fastigheten som SEAB huserar i finns det idag inget som tyder på att de är 

ett hus med flera varumärken. För mig stämmer inte utsidan med insidan. Med tanke på 

alla färger som representerar respektive affärsområde och som används i grafiska profilen 

och i trycksaker känns tegelbyggnaden naken förutom på ett par ställen där SEABs logga 

sitter. Enligt varumärkesbegreppet kärnvärde och personlighet (Falonius, 2010) är ett av 

SEABs kärnvärden tydligt genom deras slogan där bekvämligheten är central. Genom 

mitt arbete vill jag förstärka personligheten. Jag upplever SEAB som väldigt modernt 

med fräscha lokaler och tekniska lösningar som underlättar kommunikationen med de 

anställda. De är måna om att personalen ska må bra, de uppmuntrar sina anställda till en 

hälsosam livsstil, erbjuder morgonyoga och gym. Men varför inte en hälsofrämjande 

utemiljö? Är de så rädda att det ska sticka i ögonen på kunderna att de avstår från det? 

Eller är de bara begränsade i tanken? Att sticka ut hakan och synas behöver inte betyda 

att de slösar med kundernas pengar utan kan istället förstärka företaget på flera plan. – 

Här har ni ett företag som hänger med i utvecklingen, som inte stagnerar utan som 

kanske till och med leder marknaden! Här vågar vi ta i och visa vilka vi är och vad vi gör! 

Här har ni en arbetsplats med siktet inställt på framtiden! Vi vill locka ung arbetskraft som 

kan ta vid när den äldre generationen tackar för sig! Ett företag med en 100-årig historia 

och som visar att de hänger med i tiden och har framåtanda sänder ut signaler att de är 

väl inarbetade men här för att stanna. Precis som stålmuren i rondellen vid infarten från 

Gävle symboliserar en modern industri kan rören, färgerna och elstolparna i SEABs 

utemiljö symbolisera ett modernt energibolag. 
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Företag som kommunicerar sitt varumärke genom att ha en Corporate garden ökar sina 

chanser att uppmärksammas, de stärker sin position och sitt varumärke. Kunden får 

förhoppningsvis en positiv upplevelse av företaget då företaget visar att de har tänkt till 

hela vägen utifrån och in i byggnaden. Det skapar en trovärdighet och en upplevd 

kvalitet, också för de människor som arbetar där. 

     I mitt arbete har jag skissat på idéer där det går att kombinera funktion med 

kommunikation. Att använda material från SEAB som speglar vad de arbetar med fyller 

både en funktion samtidigt som det skapar en trevlig miljö för de anställda att vistas i på 

sina raster. Genom att använda rör istället för att bygga en mur på framsidan kamouflerar 

man en fristad för personalen med material från verksamheten som likaväl skulle kunna 

tillhöra fastigheten. Samtidigt som SEABs varumärkesfärger synliggörs i utemiljön sätter 

de också färg på tillvaron för de anställda och blir ett roligt inslag kring uteplatserna. 

      I början av arbetet föreställde jag mig att jag skulle bygga skissförslagen på växters 

och träds egenskaper och utseende. Så blev det inte. På baksidan har jag varit 

återhållsam när det gäller att tillföra platsen nya växter. Det beror på att platsen redan 

har så bra egna förutsättningar med träd och grönska. SEAB har dessutom tillgång till 

spännande material som passar väldigt bra i trädgårdssammanhang, vilket bidrog till att 

jag istället arbetade med insynsskydd och pergola samt färger på möbler och produkter. 

     Uteplatsen på baksidan bidrar med flera positiva bitar. Dels som en bekväm plats att 

vistas på men också som en vy att njuta av på håll. Att belysa delar av talldungen blir 

effektfullt under mörkare perioder och blir då ett vackert blickfång från kontoren vars 

fönster vetter mot baksidan. Talldungen framträder tydligt tack vare den runda formen 

men också på grund av att höjden på tallarna skapar effekt i det annars så platta området. 

     Mitt arbetssätt har fungerat enligt min plan och jag känner att det beror dels på mina 

tidigare erfarenheter av designprocesser men också tack vare ett smidigt samarbete med 

SEAB. De har tillhandahållit material och foton som jag fått ta del av. Jag har genom 

andra kurser i design och formgivning hittat ett effektivt arbetssätt som fungerar lika väl 

när det gäller grafisk form, produktdesign som gröna miljöer. Något som har underlättat 

oerhört under skissandet är ritplattan, som gjort det möjligt att snabbt skapa skisser 

direkt på fotografierna i Photoshop. Eftersom jag skissade i lager kunde jag snabbt se 

skillnader i olika lösningar genom att tända och släcka lagren. Mycket användbart.  

 

Bild 38.  

Stålmuren representerar en 

modern industri. 

Konstverken i form av 

stålträd visar att man också 

är en modern 

kulturkommun. 
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Vidare utveckling 

Begreppet Corporate garden är ett relativt outforskat område. Det skulle vara intressant 

att skapa en utemiljö som speglar en verksamhet som vill attrahera en särskild målgrupp. 

Jag föreställer mig ett företag som vill nå ut till en särskild målgrupp de inte har nått ut till 

tidigare, trots att de kanske har ett starkt varumärke.   

     Som jag också var inne på tidigare skulle jag vilja titta på ett helhetskoncept, allt ifrån 

den grafiska biten, miljön utomhus och hela vägen in genom reception, kontor och 

personalutrymmen, för att få använda mig av all min utbildning och erfarenhet. Alla bitar 

tillsammans blir effektfullt och tydliggör en röd tråd som löper genom hela 

verksamheten. 
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