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Abstract

Keywords: 

The meeting place is an investigative design essay which covers the 
subjects meeting, communication and recovery at the workplace. 
A literary investigation is made where we study research by 
Rachel and Stephen Kaplan, Gary W. Evans och Janetta Mitchell 
McCoy based on the questions: 
How could a restorative space be designed? 
How could a meeting place and a place for communication be designed? 
How could a meeting place to get to know each other be designed?  
To broaden our investigation we are carrying out surveys and 
interviewing three architects by profession. 
 Based on a creative process the investigation results in an 
interior design concept together with a furniture designed for a 
planned meeting place for a recently united concern.



Mötesplatsen är en utforskande designuppsats som behandlar 
ämnena  möten, kommunikation och återhämtning på 
arbetsplatsen.  Vi gör en litterär undersökning där vi tittar på 
forskning gjord av Rachel och Stephen Kaplan, Gary W. Evans och 
Janetta Mitchell McCoy med utgångspunkt i frågeställningarna: 
Hur skapas en plats för vila och återhämtning? 
Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation? 
Hur skapas en samlingspunkt för att lära känna varandra? 
För att få ytterligare utgångspunkter  utför vi även 
enkätundersökningar och intervjuar tre arkitekter. 
 Baserad på en kreativ process resulterar undersökningen 
i ett inredningskoncept och en möbel utformad för en planerad 
mötesplats inför samlokaliseringen av en nybildad koncern.
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1. Inledning
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Gavlefastigheter är ett moderbolag med tre dotterbolag: 
Markbyggarna Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice och 
Gävle Flygplats. De tre dotterbolagen har tillsammans med 
moderbolaget samlats under en koncern som kallas GFAB. 
Företagen har egna arbetsområden men vill i det nya samarbetet 
se sig som ett vi. GFAB:s gemensamma värdegrund är: 

”Vi arbetar för Gävles bästa!”
 
 GFAB planerar att samla sina kontor i ett gemensamt 
område. Det innebär att många olika yrken och arbetsroller samlas 
på samma plats. Förändringen ställer krav på de nya lokalerna som 
i utformningen behöver anpassas efter företagen och personalen 
som jobbar där. Koncernen har som önskemål och behov en 
framtidsinriktad kontorslösning som är flexibel och trivsam för 
de anställda. Som en del av kontorslösningen ska det även finnas 
en mötesplats för anställda och besökare. Mötesplatsen blir till en 
samlingszon och ett nav för kontoret. 
 Eftersom GFAB går igenom en stor förändring kommer 
navet bli den del som knyter ihop koncernen; byggnad som 
människor. Navet kommer att hamna i en nybyggnation mellan 
kontorsbyggnaderna och ska fungera som en huvudentré för anställda 
och besökare, en plats för möten, kommunikation, kundservice samt 
matplats och rum för vila och återhämtning. Byggnaden kommer 
dessutom att fungera som passage mellan kontoren. Se figur 1.
 

Figur 1: GFAB:s befintliga kontorsbyggnader och parkering där navet 
kommer att byggas. Foto: Sofia Eriksson

1.1 Bakgrund

 I samarbete med arkitektkontoret FormAt Arkitektur ska vi 
i följande examensarbete ta fram ett förslag på designlösningar för 
mötesplatsen. Utmaningen blir att skapa en trivsam mötesplats som 
bemöter de behov som uppstår i en sådan här samlokalisering.
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De tre dotterbolagen har skilda arbetsområden, vissa i personalen 
sitter inne på kontor medan andra är ute på fält, vilket gör att 
det finns ett behov av något som för samman de anställda. 
Designproblemet ligger i att utforma en gemensam plats där 
personalen kan mötas och lära känna varandra men också få en 
möjlighet till vila och återhämtning. Hur skulle en sådan plats 
kunna se ut?

Syftet med detta examensarbete är att utforska hur man med 
hjälp av design och formgivning kan skapa en flexibel och 
trivsam samlingszon för rast och möten under arbetsdagen. Ett 
övergripande designförslag tillsammans med en specialutformad 
produkt ska tillsammans fungera som ett koncept applicerbart på 
andra arbetsplatser. Ett personligt syfte är att få erfarenhet av att 
arbeta mot kund i ett verkligt projekt och att få inblick i hur en 
arkitekt går tillväga i en sådan här process. 

Våra huvudsakliga frågeställningar är:  

Hur skapas en plats för vila och återhämtning?  
Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation?  
Hur skapas en samlingspunkt för att lära känna varandra?

1.2 Problemformulering & syfte

I framtagandet av mötesplatsen har vi arbetat i en cirkulär 
designprocess som är uppdelad i tre faser: research och analys, en 

1.3 Metod

kreativ fas och en utförande, liksom Cross (2008) beskriver. Till 
skillnad från en linjär designprocess innebär en cirkulär process att 
vi cirkulerar mellan faserna. Exempelvis följer research och analys 
med oss i den kreativa- och utförandefasen. Designprocessen är 
det underliggande arbetet bakom formgivning.
 I analysfasen gjordes en kartläggning av verksamheten 
för att få en tydlig översikt av koncernen. Vi behövde ta 
reda på förutsättningarna för mötesplatsen, såsom den 
preliminära ritningen, antal människor som kommer att 
vistas i navet och personalens behov. Vi gjorde även en 
litterär och vetenskaplig undersökning för att besvara de 
frågeställningar vi hade. Intervjuer med företagen ägde rum 
för att närmare undersöka hur deras behov och önskemål såg 
ut. Intervjuerna gjorde vi tillsammans med vår handledare 
Helena Kozak från FormAt Arkitektur. 
 För att få olika perspektiv på våra frågeställningar utförde 
vi semistukturerade intervjuer i analys och researchfasen med tre 
arkitekter med olika inriktningar. Vi fann intervju som metod 
lämplig eftersom vi på så vid kunde få in ny kvalitativ empirisk 
information liksom Blomkvist & Hallin (2015) beskriver. Den 
första intervjun gjorde vi med vår handledare Helena Kozak som 
var insatt i just det här projektet och har erfarenhet av liknande 
kontorsreformationer. Den andra intervjun gjordes med Marita 
Wallhagen, doktorand på Högskolan i Gävle och på avdelningen 
för Miljöstrategisk analys på KTH. Den tredje intervjun utförde 
vi med Christina Bodin Danielsson som är kontorsforskare och 
har skrivit en doktorsavhandling inom arkitekturens påverkan 
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gällande välmående på arbetsplatsen. 
 För att få en bredare uppfattning om vad en trivsam 
arbetsmiljö är gjorde vi en enkätundersökning med frågor gällande 
möten och kommunikation på jobbet och en enkätundersökning 
gällande vila och återhämtning på arbetsplatsen. Dessa delade vi ut 
till människor med jobberfarenhet i allmänhet samt till anställda 
på GFAB.  
 För att inte glömma viktiga faktorer gjorde vi i analysfasen 
vidare en funktions- och behovsanalys baserad på Österlin (2012) 
där vi analyserade vilka funktioner och behov som behöver finnas 
i mötesplatsen. Analys- och researcharbetet gjordes gemensamt, 
även uppsatsen skrevs tillsammans. 
 Med analysfasen som grund påbörjades vår kreativa fas där 
vi med hjälp av skisser, byggande av modeller och utforskande av 
form, flöden, färg- och ljussättning skapade möjliga designförslag 
för mötesplatsen. Det kreativa arbetet  delade vi sedan upp 
mellan oss utifrån de behov de anställda har av mötesplatsen 
samt de funktioner som följer. Vi arbetade från varsina håll 
mot ett gemensamt mål; att skapa en trivsam mötesplats. Våra 
designprocesser redovisas enskilt i uppsatsen. 
När ett koncept väl har valts ut kommer vi till den utförande fasen 
där vi sammanställer våra idéer i form av ett eller flera designförslag.

Vi har valt att avgränsa oss mot att jobba med formgivandet av 
byggnadens interiör och inredning och ägnar oss alltså inte åt det 
byggtekniska. Förutom fönster och dörrar, som vi har placerat 

1.4 Avgränsningar

ut för att ha något att utgå från, är exteriören ytterligare en 
avgränsning. Inga ekonomiska aspekter har tagits i beräkning. 
Ritningen vi har arbetat med är preliminärt utformad och ritad 
av vår handledare Helena Kozak på FormAt Arkitektur. Eftersom 
byggnaden ännu inte finns på plats kan vidare ändringar komma att 
ske framöver, men vi har arbetat utifrån den befintliga planeringen.

1.5 Etiska dimensioner och samhällelig relevans

I arbetet tog vi hänsyn till de anställda på företagen genom att 
bejaka deras önskemål och välbefinnande. I intervjuer och 
undersökningar strävade vi efter att att alla inblandade parter 
skulle känna sig bekväma. De som nämns i uppsatsen har gett 
sina godkännande. Övriga som deltagit i enkätundersökningar 
och intervjuer förblir anonyma. 
 Arbetet kan kopplas till social hållbarhet då det har 
handlat om att utforska vad det är som skapar välbefinnande hos 
personal i arbetsmiljö. Ytterligare en samhällelig relevans är att 
koncepten kan appliceras på andra arbetsplatser. Utforskandet 
kan förhoppningsvis också fungera som underlag för vidare 
undersökning inom ämnet.
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2. Research & analys
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För att få en grundläggande uppfattning om GFAB-koncernen 
och planeringen inför samlokaliseringen av företagen gjorde vi en 
kartläggning av verksamheterna. I kartläggningen ville vi ta reda 
på mer om företagen, vilka avdelningar de är uppdelade i och vilka 
arbetssysslor de har samt var deras lokaler kommer att vara belägna 
och antalet människor som kommer att röra sig i dem.  I ett tiotal 
intervjuer med referenspersoner och avdelningscheferna från 
Gavlefastigheter, Gävle Markbyggarna, Gävle Parkeringsservice 
och Gävle Flygplats och i samtal med vår handledare Helena 
Kozak, samt research på internet, samlade vi följande information 
om koncernen:
 GFAB som ägs av Gävle kommun består av moderbolaget 
Gavlefastigheter med de tre dotterbolagen: Markbyggarna 
Gävle Kommun, Gävle Parkeringsservice och Gävle Flygplats 
(Gävlefastigheter, 2015a). Hela koncernen innefattar ca 150 
anställda samt avdelningschefer. Alla kommer inte att utnyttja 
lokalerna som vi har arbetat med i det här projektet eftersom några 
av de anställda jobbar på kontor belägna på andra platser.*
 Gavlefastigheters anställda består av; Stab (kvalitets- 
och miljösamordnare, projektsamordnare, IT-strateg, 
kommunikationsansvarig, HR-chef), Ekonomi-, Drift-, Fastighet- 
samt Byggavdelningen. Organisationen äger och förvaltar 
fastigheter för Gävle kommun samt har en kommersiell verksamhet 
som ska främja nya och oetablerade små och medelstora företag i 
Gävle kommun (Gävlefastigheter, 2015b). 
 Markbyggarnas verksamhet består av avdelningarna: park, 

* Helena Kozak, FormAt Arkitektur, samtal 23 mars 2016

gata, service och fordon som arbetar med att sköta om Gävles parker, 
grönområden, gator, torg, fastigheter och kommunens  fordon. Inom 
företaget finns också en ekonomiavdelning samt kvalitetsingenjör 
(Gävle Markbyggarna, 2014). Företagets anställda arbetar inne på 
kontor såväl som ute på fält med grovarbete. 
 Gävle Parkeringsservice arbetar som namnet antyder med 
parkeringar och parkeringsövervakar åt Gävle kommun för att skapa 
en säker trafikmiljö i Gävle stad (Gävle Parkeringsservice, 2015).
 Gävle Flygplats, belägen i Rörberg, är till för regionens 
transportbehov och används i dagsläget för foto-, taxi-, affärs-, 
transport- och ambulansflyg, flygskoleverksamhet och allmänflyg 
(Gävle Flygplats, 2015). 
 I samlokaliseringen av koncernen ska större delen av 
företagen och de anställda samlas i samma område. Området består 
av kontorsbyggnader som ska enas med hjälp av en nybyggnation 
som kommer att bli företagens mötesplats. 

Ytterligare information gällande intervjuerna med GFAB finns 
under rubriken Intervjuer som följer senare i rapporten.

2.1 Kartläggning av verksamheten

6



I den litterära undersökningen har vi använt oss av två texter: boken 
The experience of nature: a psychological perspective,  skriven av 
Rachel och Stephen Kaplan (1989) och artikeln When buildings 
don’t work: the role of architecture in human health skriven av 
Gary W. Evans och Janetta Mitchell McCoy (1998). Dessa teorier 
besvarar främst frågor gällande vila och återhämtning.

2.2 Litterär undersökning

7



Rachel och Stephen Kaplan har under många år forskat på 
människans förmåga att återhämta sig och hur den påverkas 
av vår omgivande miljö. Som resultat av forskningen uppfann 
de Attention restoration theory (Kaplan & Kaplan, 1989).

 Teorin baserar sig på att människan har två typer 
av uppmärksamhet: riktad och oriktad. Den riktade 
uppmärksamheten är den vi använder då vi behöver koncentrera 
oss på ett arbete oavsett om vi finner det intressant eller inte. Den 
oriktade uppmärksamheten faller sig naturlig och därav kräver 
den minst kraftansträngning. Exempelvis, om vi befinner oss i 
en miljö där människor pratar högt runtomkring oss samtidigt 
som vi försöker att koncentrera oss på att läsa en bok, faller 
det sig naturligt för oss att rikta uppmärksamheten mot deras 
röster istället för att fokusera på det vi läser. Då använder vi 
den riktade uppmärksamheten. Kampen mellan den riktade 
och den oriktade uppmärksamheten kräver för människan 
mycket energi. Om den mentala utmattningen är ett resultat 
av en överansträngning av den riktade uppmärksamheten, 
sker, enligt Rachel och Stephen Kaplan, återhämtning genom 
att låta den vila.

Deras forskning visar på fyra huvudsakliga egenskaper som 
behövs för att skapa en miljö där vi kan återhämta oss: 

• Miljöombyte: att befinna sig, eller åtminstone uppleva att 
man befinner sig, på en annan plats än vad man brukar göra.

  
• Omfattande: upplevelsen av att miljöombytet, eller känslan 

av det, tillåter en sådan vidd och helhet att det verkar 
trovärdigt.

• Fascinerande: miljön ska innefatta något som pockar på vår 
uppmärksamhet så pass mycket att vi helt naturligt och utan 
ansträngning fokuserar på det. På så vis använder vi oss av 
vår oriktade uppmärksamhet.  

• Lättförståelig: omgivningen bör vara lätt att förstå, så att 
vad vi vill göra, våra ändamål, stämmer överens med den.  

Rachel och Stephen Kaplan menar att alla dessa fyra egenskaper 
finns ute i naturen, vilket enligt deras teori betyder det att vi 
återhämtar oss väl i en miljö som innehåller inslag av natur.

2.2.1 Attention restoration theory
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Gary W. Evans och Janetta Mitchell McCoy (1998) har i When 
buildings don’t work – the role of architecture in human health 
gjort undersökningar gällande arkitektur och dess stresspåverkan. 
Stimulation, kontext, förståelse av miljön, kontroll och restoration 
är miljömässiga faktorer som på olika sätt relaterar till stress. 
Tillsammans tar Evans och McCoy upp begreppen och ställer 
dem i relation till inredning och design.   

Stimulering

Stimulation beskriver mängden av information som en människa 
tar in. Designmässiga faktorer som ger stimulation är exempelvis 
intensitet, variation, komplexitet, mystik och nyheter. Komplexitet 
och mystik behövs för att tillhandahålla stimulerande miljöer. För 
mycket komplexitet eller mystik gör en miljö förvirrande, medan 
för lite ger en känsla av förutsägbarhet. 
 Höga ljud, starkt ljus, starka dofter och färger är faktorer 
som bidrar till stimulation. Även mycket folk och för nära 
avstånd till någon kan vara påfrestande. För att minska risken för 
överstimulation kan barriärer fungera som skydd mot både ljud 
och insyn. 

Kontext 

Sammanhanget är viktigt för begriplighet av arkitektur och 
inredning. Tvetydighet bidrar till att det blir svårt att få en 
överblick. En lättbegriplig inomhusmiljö och inredning ger 

medvetna handlingar som passar kontexten i en viss miljö. En 
homogen miljö är inte att föredra, då det kan bli svårt att skapa 
en mental karta över omgivningen.
 
Förståelse av miljön

Vi utnyttjar ytor utifrån vår förståelse av funktioner platsen ger 
oss, samtidigt som att vi förlitar oss på information (semantik) 
som talar om hur vi ska agera och röra oss på en plats eller i en 
byggnad. Ett exempel på missförstånd som kan förekomma är 
dörrar som inte visar vilket håll de öppnas åt eller trappor som 
smälter in i intilliggande golv. Det är ofta i sådana situationer som 
olyckor inträffar.
  
Kontroll
 
Kontroll handlar om att ha möjlighet att reglera exponeringen 
för sin omgivning. Element som kan ge känslan av kontroll 
är flexibilitet, lättillgänglighet och avskildhet. Möjligheten att 
kunna välja samt välja bort att vara med vid sociala tillfällen är 
en stor bidragande del till känslan av att ha kontroll i en miljö.  
 Inredning kan erbjuda social interaktion men kan också 
ge plats till mer avskildhet. Sociopetal möblering uppmuntrar 
interaktion med flyttbara möbler medan sociofugal möblering 
är motsatsen, vilket betyder att bland annat fast möblering kan 
bidra till känslan av obehag i och med för nära placering av 
exempelvis stolar.

2.2.2 When buildings don’t work - the role of architecture in human health
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Restoration

Restorativa miljöer kan skapas med hjälp av design. 
Återhämtningsanpassade lösningar bör inkludera någon plats att 
dra sig undan till och exponering av natur. Design kan erbjuda 
möjligheter till att få ner stressnivån genom att tillhandahålla  
möjlighet för vila, återhämtning eller tankfullhet. Reflekterande 
kräver minimal distraktion vilket i sin tur kräver mer eller mindre 
avskildhet. En plats att dra sig undan till och återhämta sig på 
kan sänka de negativa effekterna av för mycket människor och 
ljud. Direktkontakt med naturliga element liksom beskådning av 
natur ger återhämtning.   

10



Under första veckan av vår analysfas var vi med när vår handledare 
Helena Kozak från FormAt Arkitektur intervjuade avdelningschefer 
och referensgrupper från Gavlefastigheter med dess dotterbolag. 
Intervjutillfällena ligger till viss del som grund för utformningen 
av de nya kontorslokalerna i Helenas arbete, men är även ett 
intressant första analysarbete i vårt exjobb för att få en överblick 
vad koncernen känner inför förändringen.

För att få en professionell synvinkel på våra tre frågeställningar 
har vi som en ytterligare del av vårt analysarbete intervjuat tre 
arkitekter med olika inriktningar. En presentation av dem följer 
tillsammans med svaren på frågorna. Syftet med intervjuerna var 
att få en bredd på kunskapen om vad en plats för vila, möten samt 
kommunikation kan innebära formmässigt.

2.3 Intervjuer
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som uppstår när personalen sitter nära varandra.*
Under intervjuerna med referensgrupperna märktes det att vissa 
var mer positivt inställda till de framtida ändringarna än andra. 
En del var rädda att förlora sina cellkontor och hamna i ett helt 
öppet kontorslandskap, medan andra såg positivt på förändring 
och i princip bara ville ha ett bord med en dator att kunna gå till 
när det behövs.
 Vid intervjutillfället kom det även fram att det nuvarande 
fikarummet som finns på Gavlefastigheter är något för litet. Det 
blir ofta kö till diskho. Vill personalen enbart fylla på vatten får 
de ofta vänta på dem som diskar. Även fler mikrovågsugnar var 
önskvärt och något större yta för att kunna röra sig på.** 

* Helena Kozak, Format Arkitektur, samtal 8 mars 2016

** Referensgrupper, GFAB, intervjutillfälle 8 mars 2016

Efter att varit med under ett tiotal intervjutillfällen med koncernen 
blev det tydligt hur komplex en sådan här samlokalisering är. Det 
ska både funka på individnivå och helhetsmässigt som koncern. 
 
Nedan följer ett citat från Helena Kozak:  

”Lokalerna kommer att bli ett stöd för hur de jobbar. Det handlar 
om att göra det optimalt för de olika arbetsgrupperna.”  

Tanken är alltså att ombyggnationen som sker i och med 
samlokaliseringen ska innebära ett flexibelt aktivitetsbaserat 
kontor som är anpassat efter det arbete som utförs i lokalerna. 
På ett aktivitetsbaserat kontor är det arbetsuppgifterna som styr 
var du arbetar (Rehnberg, 2016).  
 Helena Kozak berättade under intervjutillfällena att 
öppet kontorslandskap kan minska hierarkier mellan chef och 
anställda i och med att alla sitter på samma ställe. Det blir ett 
mer naturligt möte, då de anställda ser varandra oftare och inte 
behöver uppsöka varandra. 
 Något mer som kom upp var att arbetsplatser 
med cellkontor ibland kan vara mer högljudda än öppna 
kontorslandskap. Detta för att känslan av att vara i ett rum och att 
inte höras kan vara missledande då i själva verket ljud hörs tydligt 
till grannkontorsrummen. Då är det lätt att prata högt och inte 
tänka på samma att det kan störa någon. En annan fördel med 
öppet kontorslandskap är det naturliga kunskapsöverförandet 

2.3.1 GFAB
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Christina Bodin Danielsson arbetar både som kontorsforskare 
vid Stressforskningsinstitutet och som arkitekt specialiserad på 
kontor vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB. Hennes 
forskning handlar om hur arkitekturen och den fysiska miljön 
påverkar människor, med ett fokus på hur kontorsmiljöer 
påverkar anställda och organisationer.  

Hur skapas en plats för vila och återhämtning?
    
Man försöker i möjligaste mån finna en jämnvikt mellan stimuli 
och återhämtning i kontorsgestaltningen. Här beror det på vad 
individen jobbar med – ifall man behöver närhet till andra för 
att kunna jobba, ifall man är en individ som behöver distraktion 
kring sig för att “tune in” så att säga, eller absolut tysthet vid 
koncentration. Återhämtning kan nämligen också ske vid arbete 
på kafé – kan tyckas motsägelsefullt, men faktum är så. Ett kontor 
skall erbjuda medarbetarna möjlighet till avskildhet och tysthet 
ifall så önskas, men också möjlighet till möten och interaktion 
med kollegor. Med andra ord ifall man sitter öppet god tillgång 
på back-up rum, rum för möten av olika slag där dessa kan ske 
utan att störa andra osv. Gärna hela zoner för koncentrerat arbete 
med mera. För vissa passar det alltså att vara mitt i bruset, för 
andra är det viktigt att kunna få stimuli av att sitta och se andra, 
men det skall ändå vara relativt tyst. Även skönhet och grönska 
kan ge återhämtning – växtlighet utanför och inne på kontoret.

2.3.2 Christina Bodin Danielsson

Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation? 

Man ser till att skapa så kallade “activity nodes” (knutpunkter 
som genererar aktivitet) inom kontoret och förlägga dessa 
så att de inte stör zoner som skall vara mer tysta, det kan vara 
olika typ av mötesplatser, korridorer/passager som möts där 
möjlighet att slå sig ner finns för att arbeta, fika, läsa eller något 
annat. Skrivarstationer, kopiatorer, trappor med mera kan bli bra 
samlande knutpunkter om de skapas på rätt sätt. Viktigt att inte 
bygga in barriärer mellan olika avdelningar såsom till exempel 
trapphus och passager med kort och så vidare.  

Hur skapas en samlingspunkt för att kunna lära känna varandra?
  
Se till att koncentrera aktivitet till få punkter – se exempelvis till 
att inte ha för många olika skrivarstationer, eller fikahörnor och 
så vidare – se till att olika och grupper/avdelningar delar resurser 
så de tvingas samman, dela helst inte upp avdelningar på olika 
våningsplan och så vidare. Vertikalkommunikation är sämre för 
interaktion och mötesperspektiv jämfört med horisontell – kan 
vara förödande för möteskulturen inom en arbetsgrupp om den 
delas upp på två våningsplan till exempel.*

* Christina Bodin Danielsson, mailkontakt 18 mars 2016
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Helena Kozak är utbildad arkitekt på Chalmers i Göteborg och är 
grundaren till arkitektkontoret FormAt Arkitektur i Gävle. Hon 
har tidigare erfarenhet av utformning av bland annat Stadshusets 
samt Gavlegårdarnas i Gävle nya kontorslokaler. Idag är hennes 
uppdrag att utforma GFAB:s nya arbetsplats med dess lokaler. 
Hennes svar utgår därför mycket från just detta specifika projekt.  

Hur brukar du gå tillväga i ett sådant här projekt?  

Hur jag går tillväga i projekt beror på uppdragsformen. I den här 
typen av uppdrag har jag rollen som verksamhetens representant 
då jag lyssnar av de anställdas behov. Beställningen kan då vara en 
önskan av att jag ska identifiera personalens arbetssätt och se hur 
de ska kunna arbeta effektivt, exempelvis placering av sittplatser; 
vem som ska sitta var och i förhållande till vem. I detta projekt 
ska verksamheten kunna visa upp lokalerna som ett show-room 
för besökare, då är miljötänk samt ny teknik och hur den kan vara 
ett stöd för nya arbetssätt viktiga faktorer.   
 Jag har alltid som mål att börja med att träffa alla 
olika avdelningar inom företaget. Allra först intervjuas 
verksamhetscheferna från varje avdelning för att se hur de ser på 
arbetet och hur de vill att deras verksamhet ska jobba. Det är ett 
bra tillfälle för verksamhetscheferna att komma med synpunkter, 
till exempel att de vill ändra på nuvarande arbetssätt och behöver 
hjälp med att genomföra det förändringsarbetet. Jag tar även 
reda på vad det finns för lokalbehov så som förvaring, eventuella 
rumsligheter för speciella aktiviteter och så vidare. Ytterligare 

något som behöver tas reda på är hur många anställda det är, samt 
om verksamheten avser att bli fler eller färre. Något ytterligare 
som tas upp under de första intervjuerna är om det kommer 
ske någon förändring längre fram för att veta om utformningen 
måste vara flexibel.  
 Nästa steg är intervjuer med personalen för att se till 
att även de är med på förändringen. Personalen ska ges tillfälle 
att få uttrycka önskemål, berätta hur de jobbar samt om de ser 
några problem och möjligheter i och med förändringen. Parallellt 
med delen att genomlysa behov, pågår en process där jag sitter 
med verksamheten i stort, det vill säga företagsledningen, och 
hjälpa dem att formulera vad det är för slags förändringar de 
genomför. Exempelvis om de ska slå ihop två verksamheter och 
vill få en ”vi-känsla” så är det delvis  min roll där att hjälpa dem 
att visa på argument för det positiva i förändringen så att jag 
tillsammans med företagsledningen kan sätta en målbild som 
företagsledningen sedan förmedlar till verksamheten. Ett sådant 
här större förändringsarbete kan vara ett tillfälle ändra på gamla 
mönster. Det är viktigt med synpunkter från de som ska vistas i 
lokalerna och att jag är den som hjälper dem med utformandet. 
 I början gäller det att se den övergripande situationen 
och inte gå in på detaljnivå alltför mycket.  Samtidigt som jag 
sitter och intervjuar och samlar in information, pågår processen 
parallellt i huvudet där jag tittar på de befintliga lokalerna och 
deras förutsättningar samt begränsningar. Sedan gäller det att 
sätta ihop detaljerna till en helhet.  
 

2.3.3 Helena Kozak

14



När informationsintagandet är klart brukar jag med hjälp av 
generella skisser visa på placering så verksamheterna kan säga 
om det känns som att det skulle fungera, innan jag börjar fundera 
på exakt var skrivborden ska stå etc. Den generella skissen, 
som jag brukar kalla för en ”bubbelplan”, där jag med hjälp 
utav block eller ringar placerar ut de olika verksamheterna och 
funktionerna i en ritning. Sedan lyssnar jag av och kollar med 
ledningen innan jag presenterar bubbelplanen för arbetsgruppen 
eller referenspersonerna. Efter klartecken går jag sedan ner på 
detaljnivå i rumsligheterna.  
  Jag gör även skisser och planritningar för att se att det går 
att få in antal personer. Beroende på om de anställda ska sitta i 
cellkontor eller landskap ska det finnas samtalsrum samt andra 
bifunktioner. Jag effektiviserar även kommunikationsstråk.  
 Det är sammanfattningsvis informationsintag, parallellt 
med skissande samt presentation av förslag för att kunna landa i 
en inplacering. Sedan producerar jag ritningar på planlösningar. 
Det pågår även parallellt att få fram förslag gällande material och 
färg. Material och färgsättning återkommer jag till mot slutet när 
jag och tar fram ett möbel- och inredningsförslag. Ibland gör jag 
digitala mood-boards där jag samlar referensbilder på möbler 
samt visar på kulörval.  
 I detta projekt med Gavle Fastigheter har jag suttit 
och kommit fram till en inplacering som ligger grund till 
ritningsunderlaget, i vissa fall går projekteringen över till en 
arkitekt. Analysen leder fram till en planlösning med möbler 
och funktioner som måste ned på ritningsnivå till den som 
projekterar. När det är gjort ser jag på med lösa inventarier som 
inredningen och belysning. Efter det uppstår en upphandling 

i form av en förfrågan på möblerna och belysningen som ska 
levereras. Lokalen ska sedan besiktigas innan verksamheten får 
flytta in. Ibland går det ett tag så att de anställda får känna in sig, 
för att eventuellt göra småjusteringar i möbleringen. I vissa fall 
sätter vi inte upp arbetsplatsbelysningen på en gång, för att kunna 
sätta den på rätt ställen efter justeringarna. Även arbetsterapeuter 
kan bli inblandade i detta skede för att ställa in möbler och ljus 
med mera.  
 Ofta vet jag vad jag vill genomföra, det svåra är att få 
byggnaden att samspela med detta. Teoretiskt vet jag svaret, men 
praktiskt kan det vara svårt att genomföra.  
 
Hur skapas en plats för vila och återhämtning?  

En plats för vila och återhämtning kan se olika ut beroende 
på vilken typ av arbetsuppgift de anställda har. I det här 
specifika projektet finns en blandning mellan tjänstemän samt 
kommunalanställda, som de själva kallar dem, det vill säga 
driftspersonal, tekniker eller fastighetsskötare.  
 De kommunalanställda är ute på fält under arbetsdagen. 
Deras återhämtning kan vara att få sitta ned och prata med andra, 
att äta i lugn och ro, eller att ligga ned och vila i ett vilorum.  
  För tjänstemännen som sitter inne på kontoret består vilan 
ofta av att få slippa prata jobb en stund. De kan vilja återhämta 
sig genom att träffa annan personal som de inte dagligdags jobbar 
ihop med. Tjänstemännen kan vilja ha tystnad om de har suttit 
och pratat i telefon. En plats för tysta samtal kan behövas i en 
miljö för återhämtning. Även tjänstemännen kan behöva ett 
vilorum. Någon i personalen kan exempelvis ha besvär som gör 
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att denne blir trött. Till exempel problem med hörseln eller något 
annat fysiskt problem som gör att personen behöver ligga ned för 
att återhämta sig.  
 Utformningen kan se olika ut för de olika behoven och 
arbetsuppgifterna; utifrån om de anställda är inne och sitter still 
eller ute hos kund. Det är väldigt individuellt, rumsligheterna 
måste ha en stor variation för att tillfredsställa de olika behoven. 
Det är också upp till arbetsgivaren att kunna och vilja erbjuda 
variation. Arbetsgivaren kan till exempel säga att de inte har plats. 
Dock finns det lagstadgat ett visst antal vilorum som måste finnas 
på en arbetsplats. Det är svårt att säga exakt hur miljön ska vara 
utformad, förutom att den bör vara varierad och utgå från typ av 
arbetsuppgifter, i den mån det går att tillfredsställa. 
 
Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation?  

I det här projektet med personal med olika arbetsuppgifter, 
är det som tidigare nämnt viktigt att utgå från dessa 
arbetsmässiga olikheter. Personal som är ute på fält vill kunna 
ha lättillgänglighet till personal i samma verksamhet. Dessa 
personer måste sitta tillräckligt synligt eller nära de rum som 
driftpersonalen rör sig runt. En rent visuell koppling behövs 
för att lättare kunna få kontakt.  
  Tjänstemännen, som idag sitter i cellkontor, upplever att 
lokalerna är utformade med en kärna mitt i rummet som delar av 
rummen från varandra och tappar därmed den visuella kontakten. 
Även om de sitter på varsin sida av ett mötesrum och förråd kan det 
gå hela dagar innan de ser varandra. Där har det naturliga mötet 
och kommunikationen försvunnit.  

 För att skapa en plats för naturliga möten och 
kommunikation behövs visuellt öppna rum. Däremot kan man 
skapa rum i rum, med exempelvis glasväggar där möjligheten 
finns att dra för vid behov.  
 I detta projekt kommer det finnas hemvister, det vill säga 
områden personalen kommer att sitta i med sin verksamhet. 
Då är det viktigt, eftersom det är en lång huskropp, att försöka 
hitta placeringar som inte skapar transportsträckor genom dessa 
hemvister. En öppen planlösning kräver ett genomtänkt flöde, så 
att personalen inte blir störd av ljud och rörelse.  
 
Hur skapas en samlingspunkt för att kunna lära känna varandra?
  
För att skapa en samlingspunkt gäller det att inte ge möjlighet till 
pausutrymmen utspridda bland verksamheterna. Det är viktigt att 
ta bort fika-/pausmöjligheterna ute i kontorslandskapet. Tanken 
är att samla den funktionen till en punkt, som vi gör nu med 
navet. I navet vill man både få besökare och personal att strömma 
igenom, men också skapa pausområden. Tanken med navet är 
att få alla att mötas där. Det skapar tillfällen för möten, även för 
personal som inte är inne mycket. Sammanfattningsvis behövs 
det gemensamma funktioner som är samlade så att personalen 
lättare stöter på varandra, det behövs också en öppenhet gentemot 
sin verksamhet på arbetsplatsen.*  
 

* Helena Kozak, FormAt Akitektur, muntlig intervju 23 mars 
2016

16



Marita Wallhagen är utbildad arkitekt vid Lunds universitet. 
Hon doktorerar och forskar om miljöbedömning av byggnader 
på Högskolan i Gävle. Bedömandet innefattar hållbarhet, 
energi, material, innemiljö och hälsoaspekter av byggande. 
Miljöbedömningsmetoderna kan ses som en KRAV-märkning 
för hus. Som doktorand och forskare är hon mestadels tjänstledig 
från Arkitektgruppen i Gävle men när hon jobbar där är hon den 
som är expert på tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsfrågorna 
behandlar hur de fysiska miljöerna fungerar för personer som 
har funktionshinder. Där granskar hon att projekten uppfyller 
kraven som finns i Boverkets byggregler. 
 
Hur skapas en plats för vila och återhämtning? 

Man måste utgå från vem som man ska ge vila och återhämtning 
och vad det finns för behov för de personerna. Det kan vara ganska 
olika. En del kanske behöver fysisk vila. Då måste det finnas en 
möjlighet att sitta eller ligga ned eller på något sätt finnas ett vilsamt 
läge. Andra kanske behöver vila från ljud. Sen kan de finnas de 
som tycker att om det blir för tyst så är det nästan skrämmande. 
Det kan också vara lite olika vad man tycker. Naturliga ljud, från 
en skog, fåglar som kvittrar och humlor som surrar kan bli något 
slags lugnande ljud. En del är inne på att fontäner och porlande 
vatten är väldigt bra. Jag är inte så förtjust i det själv men det är 
ändå något som drar till sig uppmärksamheten. 
En del miljöpsykologer menar på att det som är avkopplande är 
en icke riktad uppmärksamhet. Det är därför man menar att det 

är bra att vistas i naturmiljö när man är stressad. Ni kanske har 
hört talas om Kaplan och Kaplan? Jag tycker att det känns som att 
de har hittat saker som är bra där. Det är inget avkopplande att 
vara i ett lugnt rum i ett fängelse. Du känner dig helt instängd och 
du vill inte ha den känslan. Du vill veta att du kan ta dig någon 
annanstans, att det finns något utanför. Kanske att du kan se 
årstidsvariationerna och att det finns saker som händer. Sen tror 
jag att det säkert på artificiell väg går att komma en bit på vägen. 
Det finns till exempel de som sätter upp teveapparater med eld 
på. Då finns elden där istället för fontänen kan man säga, men 
det blir inte riktigt samma sak ändå. Människan kan ju avslöja 
det på något sätt. Det kanske funkar delvis men det genuina är 
avkopplande tror jag. 
 Det finns en arkitekt som skrev en avhandling om japansk 
arkitektur och där jobbar de mycket med Jing och Jang. Det tycker 
jag är rätt intressant. Man kanske behöver både Jing och Jang i en 
miljö för att det ska bli riktigt bra. I Japan har de ganska strama 
pappershus, väldigt minimalistiska, men det vägs upp med att de 
kanske har en skulptur eller någonting liknande i rummet. Saker 
som är väldigt detaljerade och invecklade, så det blir det som är 
Jing. Det kan jag känna, att det strama blir jättebra om det är i 
kontrast mot något som är sprudlande. Ett hus som är fyrkantigt 
i naturen kan vara väldigt vackert men om du får bara en massa 
fyrkantiga hus utan detaljer i en miljö, då blir det tråkigt. Den 
kontrasten är bra att jobba med. 
 Det finns dom som pratar om olika färger och hur det 
påverkar oss. Jag vet inte hur vetenskapligt man har tittat på det 

2.3.4 Marita Wallhagen
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men det kan också vara lite olika från person till person. Man 
kanske inte blir avkopplad i rött men om man åker till Indien så 
kanske man blir det. Det är nog kulturellt också. Man har lite olika 
färgskalor i Sverige i jämförelse med andra länder. Det nordiska 
ljuset kanske påverkar. Man får nog utgå ganska mycket från vad 
det är för plats och vilka det är som ska koppla av. 

Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation? 

När man skapar en mötesplats så är frågan om det blir så naturliga 
möten. Skapar man icke naturliga så blir det lite att tvinga folk, om 
man till exempel sätter trappor och korridorer så att de går ihop, 
men det kan man säga, att där blir det naturligt med möten också. 
 Man behöver kolla på vart folk rör sig och hur vill man att 
de ska röra sig till att börja med. Det kanske är svårt att göra just 
en naturlig mötesplats i källaren eller på takvåningen eftersom det 
kanske inte är så att folk måste ta sig dit. Det är ofta i entréplan nära 
till kommunikationsvägar. Sen blir det inte så naturligt om de här 
mötesplatserna är trånga. Då kanske man stöter på folk men kan 
inte stanna upp och kommunicera eftersom man bara känner sig i 
vägen. Det ska finnas plats för mötena. 
Det kan vara att man har någonting som lockar, som är ganska 
vanligt på kontor. Att man har fika t.ex. lunchrum där folk äter. Det 
kan vara att ledningen bestämmer att nu ska alla gå hit. Det är lite 
olika. Det är mycket att tänka på i kommunikationen. Det ska vara 
trevligt också. Man kan säkert påverka tempot som folk rör sig i de 
här miljöerna, beroende på om det finns saker att titta på. Du kan 
få folk att befinna sig på en plats lite längre och då ökar ju chansen 
att de träffar någon annan som också visar sig vara nyfiken. 

Hur skapas en samlingspunkt för att kunna lära känna varandra?
 
Det var en jättebra fråga. Man behöver nog lite mer tid 
tillsammans. Hur ska borden och stolarna placeras? Vilken typ av 
grupperingar? Jag tror att om man vill att folk verkligen ska lära 
känna varandra så ska inte borden vara för stora. Även om man 
har ett långbord så kan det bli grupperingar runt det. Om man 
har mindre bord kan det bli så att man tvingas att träffa någon ny 
person om det är fullt vid bordet där alla man känner sitter. Det 
kan också bli exkluderande kan jag tänka mig, att man inte kan 
vara med den man känner sig trygg med. 
 Inredningsdetaljer kan säkert spela roll. Saker som väcker 
samtalsämnen. Det kan vara allt från tavlor till diskussionskort på 
borden som man har, eller tidningar eller sådant som man kanske 
har på en fest. Det kan vara så att alla tar på sig vissa attribut 
kanske, så att man känner en grupptillhörighet. T.ex som när jag 
var på ett studiebesök på ett kontor i Alvesta, och alla var tvungna 
att ta på sig tofflor. Eller när jag var på spaanläggning i Kina och 
alla fick gå omkring i sin badrock. Då var alla lika.  
 Vad man har för aktiviteter i det där rummet kan skapa 
sammanhållning. Om man har någon träff eller gör någonting 
på en plats, då får folk en annan anknytning till den platsen. Det 
finns dom som jobbar med det i det offentliga rummet. De har 
små konserter eller events och tar rummen i besittning på något 
sätt. Det kan vara något som har hänt på en plats som gör att 
den känns otrevlig. Det kan vara tunnlar bland annat. Men om 
man gör något event där så kan de dåliga associationerna bytas 
ut mot positiva. Man kan säkert bygga in lekar i rummet. Som i 
dagis och förskolor, där finns det ju faktiskt saker man kan göra. 
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I Sverige finns det en ganska stark fikakultur. Man gör inget, utan 
man fikar och pratar istället, men det är inget som säger att det 
måste vara så. 
 Något man kan tillägga i det här. Om man vill skapa en 
miljö som får människor att må bra så kan man i lägga in miljöbitar 
som akustik, det kan vara svårt att kommunicera om det är väldigt 
bullrigt eller dålig klang. Om det är mycket glas i en byggnad så 
kanske man bör tänka extra mycket på akustiken. Bländande ljus 
kan irritera också. Sedan har vi brist på dagsljus här i vår mörka 
del av världen. Det är många som blir deprimerade av det. Det 
finns de som går i dagsljusterapi för att de ska få tillräckligt med 
dagsljus. Så det kanske är trevligare om det finns kontakt med 
fönster och dagsljus. *

* Marita Wallhagen, Högskolan i Gävle, muntlig intervju 1 april 
2016 
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Som del av vårt analysarbete har vi gjort enkätundersökningar. 
Syftet med undersökningarna var att ta reda på hur en plats för vila, 
kommunikation och möten på arbetsplatser kan se ut för att ha som 
underlag till vårt examensarbete och designförslaget. 
 Enkätundersökningar är uppdelade i två ämnen, den ena handlar 
om Vila och återhämtning på jobbet och den andra Kommunikation och 
möten på jobbet. De tre första frågorna i vardera enkätundersökning är 
till för att veta vilken målgrupp vi har mött. Resterande fem frågor utgår 
från våra huvudsakliga frågeställningar. 
 För att få en bred uppfattning gällande vila och kommunikation 
delades enkätundersökningarna ut till folk med jobberfarenhet i 
allmänhet via Facebook och separat till anställda på GFAB via mail. 
Allmänheten gav 45 svarande på enkätundersökningen gällande vila 
och återhämtning respektive 43 gällande kommunikation och möten. 
GFAB gav 7 svarande på vardera undersökning. Uppdelning gör att vi 
både får se vad den breda massan tycker, medan svaren från de anställda 
på GFAB är mer inriktade på just detta projekt och deras nuvarande 
lokaler samt önskemål inför de nya lokalerna. Den enda frågan som 
ändrades i enkätundersökningarna till GFAB var gällande typ av 
arbetsplats eftersom vi redan vet vart de jobbar. Istället ställde vi frågan: 
Vilken typ av arbete har du? Ex. kontorsarbete, arbete ute på fält etc. 
 I efterföljande avsnitt presenterar vi svaren som 
enkätundersökningarna gav. Allmänhetens svar har vi märkt med blå 
och GFAB har fått färgen rosa. För att enkätundersökningarna inte ska 
ta för många sidor har vi valt att skriva likadana svar bara en gång och 
sammanfatta längre svar. Den kompletta enkätundersökningen finns 
bifogad i bilagor.

2.4 Enkätundersökningar
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2.4.1 Vila och återhämtning på jobbet
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1. Vilket kön tillhör du?

Allmänheten GFAB
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2. Hur gammal är du?

Allmänheten GFAB
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8.Vilka krav ställer du på miljön under återhämtningen?
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2.4.2 Analys av enkätundersökning: 
 vila och återhämtning på jobbet

Undersökningen visar på att återhämtning sker med variation 
från person till person men också att den kan skilja sig hos en 
enskild individ under dagens gång eller från en dag till en annan. 
Detta gäller om personen vill vara ensam, i sällskap av kollegor 
eller på vilket tillvägagångsätt personen finner vila. Vi uppfattar 
att variationen beror på vilka arbetsuppgifter personen har, hur 
dagsformen ser ut men också vilka rumsliga förutsättningar 
som finns att tillgå. Finns det till exempel inte plats för avskild 
återhämtning stannar några hellre inne på kontoret eller går en 
extra gång på toaletten.
 I svaren från undersökningen finner vi att vila och 
återhämtning kan ske tillsammans med andra men också i 
avskildhet. I ett rum med ljud eller i ett rum med tystnad. 
Vanligt förekommande är dock att äta eller fika, att byta miljö 
eller koppla bort omgivningen, att aktivera sig fysiskt genom 
t.ex promenad eller träning.
 Svaren från GFAB är liknande som från undersökningen 
vi delade med personer med arbetslivserfarenhet i allmänhet. 
Dock är GFAB:s svar mer inriktade mot just deras nuvarande 
arbetsplats och önskemål kring denna.

Slutsatsen vi drar utifrån de varierade svaren är att mötesplatsen 
behöver flexibla förutsättningar för att tillmötesgå behovet av 
vila och återhämtning hos olika individer.
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2.4.3 Möten och kommunikation på jobbet
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1. Vilket kön tillhör du?

Allmänheten GFAB
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2. Hur gammal är du?

Allmänheten GFAB
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8. Vad bidrar till samhörighetskänsla med kollegor?
Alla får plats

Gemensamma fester

Respekt

Äta tillsammans

Att kunna knyta an på andra plan 
än arbete

Gemensamma arbetsuppgifter

Att sitta nära varandra

After work

Fikaraster

Ärlighet

Humor

En atmosfär som uppmuntrar till 
hjälpsamhet

Det är svårt med många kollegor

Prat och skratt

Att inte sitta i smågrupper

Att tillhöra gruppen

Information

Närhet

Att vara individer som “klickar” 
med varandra

Rättvis behandling på företaget

Utbyte av erfarenheter

Likande värderingar

Att ha god insikt i vad alla gör

Att man kan ventilera med 
varandra

Jag vet inte
Runda bord

Kommunikation

Gemensamma arbetsområden

Att ha samma mål

Gemensamma intressen

Familjär stämning

Kaffe

Kreativa gemensamma uppgifter

Gemensamma tider för rast

En plats där man kan slippa jobbet

När man kan vara sig själv

Fira framgångar

Tillgång till viktig infomation om 
omvärlden

Hålla på samma hokeylag

Att vara man respektive kvinna

Att lyssna på samma sorts musik

Att vara öppen för andra

Raster

Raster

Gemenskap

Samma villkor

Lättillgängliga mötesplatser

Att man ser varandra

Lätt att springa på varandra

Närhet till kollegor

Blandning av arbetsroller och funktioner

Möjlighet att mötas

Plats kring personligt skrivbord vid snabba träffar

Jobbet

När man lär känna varandra 
utanför jobbet
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2.4.4 Analys av enkätundersökning: 
 möten och kommunikation på jobbet

Enkätsvaren visar på att kommunikation mellan kollegor 
på jobbet oftast sker där det finns rumsliga och tidsmässiga 
förutsättningar för det. Möten förekommer därför mest under 
rast i gemensamma utrymmen såsom personalrum, lunchrum 
eller kafeteria då de som deltagit i undersökningen fikar eller äter 
lunch tillsammans med sina kollegor.  Svaren visar dock att alla 
inte vill umgås med sina arbetskamrater och håller sig därför för 
sig själva så mycket som möjligt.
 Gällande vad som är en trevlig miljö för möten är ett ofta 
förekommande önskemål att det bör vara en plats med tillgång 
till bekvämligheter såsom soffor och stolar.  Runda bord eller rum 
där man ser varandra är också svar som förekom frekvent. Övriga 
önskemål på miljön är att rumsliga förutsättningar såsom ljus, 
ventilation och temperatur bör vara behagliga. Några efterfrågade 
miljöer med egenskaperna mysig, färgglad och hemlik.
 Svaren gällande frågan om vad som bidrar till 
samhörighetskänsla med kollegor ger många mjuka värden som 
exempelvis liknande värderingar, familjär stämning och att man 
är öppen mot varandra. Utöver dessa är gemensamma intressen 
och aktiviteter en önskan men det kan lika gärna vara så enkelt 
som att en kopp kaffe bidrar till förbättrad samhörighetskänsla.
 GFAB:s svar skiljer sig inte nämnvärt från allmänhetens 
förutom att flertalet önskar att ha möjligheten att mötas och se 
varandra utifrån rumsliga förutsättningar.   

Liksom den föregående enkätundersökningen drar vi slutsatsen    
att mötesplatsen bör vara mångsidig då olika individer har olika 
behov och önskemål. Mötesplatsens spatiala förutsättningar 
bör vara sådana som underlättar för möten genom exempelvis 
gemensamma utrymmen och inredning som tillåter 
kommunikation mellan kollegor.
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Med stöd från Kenneth Österlins (2012) bok Design i fokus för 
produktutveckling  har vi gjort funktions- och behovsanalyser 
utifrån de tre olika huvudfunktionerna. Se tabell 1 på nästa sida.
 Österlin skriver att analyserna kan användas som 
underlag då formgivaren behöver fundera ut varför produkten 
bör finnas, själva huvudsyftet, kärntanken, och på vilka sätt detta 
kan åstadkommas.

2.5 Funktions- och behovsanalys
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Funktion Behov

Huvudfunktion – erbjuda plats för vila och återhämtning  Huvudfunktion - erbjuda plats för vila och återhämtning
• Erbjuda avskildhet  • Återhämtning, kontroll trivsel
• Erbjuda möjligheten att sitta och ligga ned • Återhämtning
• Erbjuda möjlighet att äta och dricka  • Förtäring
• Erbjuda avbrott från arbetet • Återhämtning
• Erbjuda lugn och trygghet  • Trygghet, lugn
• Erbjuda möjlighet till umgänge i små och stora grupper  • Gemenskap
• Erbjuda miljöomväxling • Stimulering

Huvudfunktion – erbjuda plats för att lära känna varandra  Huvudfunktion - erbjuda plats att lära känna varandra
• Erbjuda en eller ett fåtal gemensamma samlingspunkter • Kommunikation
• Erbjuda lättillgänglighet till dessa  • Bekvämlighet
• Erbjuda plats för privata samtal och samtal i grupp  • Kommunikation
• Erbjuda möjlighet till planerade och spontana möten  • Anpassningsbarhet
• Erbjuda gemensamma och skilda aktiviteter, så som fika, arbete, läsa osv. • Interaktion

Huvudfunktion – erbjuda plats för möten och kommunikation Huvudfunktion - erbjuda plats för möten och kommunikation
• Erbjuda plats för privata samtal och samtal i grupp  • Gemenskap
• Erbjuda gemensamma och skilda aktiviteter, så som fika, arbete, läsa osv. • Gemenskap, kontroll
• Erbjuda möjlighet att sitta ned  • Återhämtning, komfort
• Erbjuda möjlighet till planerade och spontana möten  • Gemenskap
• Erbjuda något, ett objekt, att mötas runt för att samtala • Gemenskap, stimulering
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3. Kreativt arbete
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Vi har valt att dela upp arbetet i ett designförslag bestående 
av ett inredningskoncept och en designlösning på detaljnivå i 
form av en möbel. Förhoppningen är att designlösningarna ska 
komplettera varandra och fungera som ett koncept som även 
kan appliceras på andra arbetsmiljöer än den vi utgått från. 
Uppdelning har vi gjort utifrån våra personliga intressen och 
mål med det här examensarbetet.
 Vi har båda utgått från varsin kravspecifikation. En 
kravspecifikation används både som mål för designarbetet och 
som facit vid utvärderingen (Österlin, 2012).

3.1 Uppdelning av kreativt arbete
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Inredningskonceptet
Kristin Renöfält
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3.2 Kravspecifikation

Bakgrund
I inledning berättade vi om samlokaliseringen av den 
nybildade koncernen GFAB och att den medför att många 
olika yrken och arbetsroller samlas på samma plats. Som ett 
led av förändringen planeras det att byggas en mötesplats 
mellan kontoren. En knutpunkt där personalen ska kunna 
lära känna varandra men också en plats där de på sina raster 
ska kunna finna vila och återhämtning.

I vår analys och researchfas läste vi sammanfattningsvis 
om Rachel och Stephen Kaplans (1989) forskning gällande 
restorativa miljöer och fann där fyra huvudsakliga egenskaper 
som bidrar till vila och återhämtning. Dessa innefattar ett 
omfattande miljöombyte där det bör finnas fascinerande 
inslag som pockar på vår uppmärksamhet så pass mycket att 
vi naturligt och utan anstängning lägger fokus på det. Rachel 
och Stephen Kaplan menar även att omgivningen bör vara 
överensstämmande med våra ändamål och lätt att förstå. 
Deras forskning visar på att dessa fyra egenskaper finns att 
hitta i naturen. Även i Evans & McCoy’s (1998) artikel fann vi 
att direktkontakt med naturliga element främjar återhämtning 
och att vår omgivande miljö bör vara lätt att förstå och enkel 
att reglera för att den ska bidra till välbefinnande och känslan 
av att vi själva har kontroll.
 Svaren på våra enkätundersökningar visar på 
att mötesplatsen bör vara flexibel och mångsidig för att 
möta olika individers behov. Dessa behov kan dessutom 

förändras hos en och samma person över en dag. Vissa 
socialiserar gärna med kollegor och trivs i livade miljöer 
medan andra trivs bättre i lugn och ro. Några menar på att 
gemensamma aktiviteter och intressen samt miljöer där man 
lätt kan se varandra främjar kommunikationen. De rumsliga 
förutsättningarna bör finnas för att kunna möta varandra.
 I våra intervjuer med arkitekterna Christina Bodin 
Danielsson, Helena Kozak och Marita Wallhagen delgavs 
vi ytterligare kunskap om att variation och flexibilitet 
bör eftersträvas för att möta olika människors behov. 
Intervjuerna visade på att knutpunkterna inte bör vara för 
många eftersom det splittrar personalen på en arbetsplats. 
Samlas aktiviteterna på ett och samma ställe finns större 
möjlighet att kollegor lär känna varandra. Även här nämns 
att naturliga inslag bidrar till vila och återhämtning.

Uppgift
Att med kunskap samlad i föregående analys och researchfas 
metodiskt arbeta mig fram till ett designförslag i form av ett 
inredningskoncept för mötesplatsen.

Mål
Att i största möjliga mån möta personalens önskemål och 
behov och främja deras välbefinnande på jobbet.
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3.3 Ritningar

För att inleda mitt arbete valde jag att börja med att bearbeta 
mötesplatsens preliminära ritning. På så vis kunde jag arbeta 
uppifrån i stor skala för att fortsättningsvis zooma in på en 
tredimensionell detaljnivå.
 De ursprunliga förutsättningarna för mötesplatsen var en 
avlång byggnad med något problematiska vassa vinklar och hörn. 
Byggnadens preliminära konturer var skissade av arkitekt och 
placerad mellan de befintliga kontoren. Utifrån skissen gjorde 
jag en så noga uträkning av måtten som jag kunde och förfinade 
konturerna på ritningen. Se figur 2.

Figur 2: Den ursprungliga ritningen.

Huvudentré.

Passage till 
kontor

Passage till 
kontor
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Efter att jag fått upp byggnadens dimensioner testade jag att placera 
ut områdesfunktioner för mötesplatsen, se figur 3. Funktionerna kom 
jag fram till utifrån diskussion med Helena Kozak, via svaren vi fått i 
enkätundersökningarna och genom funktions- och behovsanalysen vi 
gjorde i vårt analysarbete. 
 Mötesplatsen skulle rymma plats för mötesrum i varierade 
storlekar, matsal och kök, toaletter, plats för enskild återhämtning och 
kundservice för besökare. Utöver dessa funktioner placerade jag in en 
naturbaserad ”upplevelse” med utgångspunkt i Rachel och Stephen 
Kaplans (1989) Attention Restoration Theory, med funktionen att inge 
känslan av ett miljöombyte liksom det som sker då vi befinner oss i 
naturen.
 Under arbetet med områdesfunktionerna märkte jag snart 
att utrymmet i byggnaden var knappt för att rymma alla funktioner. 
Antalet våningar som byggnaden skulle ha var ännu inte bestämt men 
för att få plats med de människor och rum som mötesplatsen bör 
innehålla fanns det behov av ett plan till.

En bit in i den kreativa fasen gjorde vi ett besök på FormAt Arkitektur 
för att diskutera vårat arbete och vidare ta reda på förutsättningar för 
byggnaden. Vår handledare Helena Kozak* visade då en uppdatering 
av den preliminära ritningen för mötesplatsen. Byggnaden som 
tidigare var avlång hade fått en kvadratisk form och de vassa 
vinklarna hade blivit färre. Mötesplatsen hade även fått en våning till. 
Takhöjden behövde anpassas efter de intilliggande kontoren vilka har 
standardmått på 2,4m. En RWC (handikappanpassad toalett) och WC 
behövdes på båda planen.

* Helena Kozak, FormAt Arkitektur samtal 20 mars 2016

3.4 Områdesfunktioner

Kundservice

WC

“Upplevelse”

Matplats

Tillreda mat

Mötesplats för
mindre grupp

Mötesplats för
större grupp

Plats för enskild
återhämtning

Kundservice
WC

“Upplevelse”

Matplats
Tillreda mat

Mötesplats för
mindre grupp

Mötesplats för
större grupp

Plats för enskild
återhämtning

Kundservice

WC

Plats för enskild
återhämtning

“Upplevelse”

Matplats
Tillreda mat

Mötesplats för
mindre grupp

Mötesplats för
större grupp

Figur 3: Testplacering av områdesfunktioner
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För att göra projektet så realistiskt som möjligt valde jag att 
fortsätta mitt arbete med den uppdaterade ritningen. I den testade 
jag att placera ut områdesfunktionerna på nytt, se figur 4 och 5. 
Den tillagda våningen underlättade och gjorde att det inte längre 
fanns behov av att tränga ihop de olika områdena i byggnaden. 
 Vid placeringen valde jag att lägga fokus på besökarna på 
entréplan eftersom det är via den vägen som de främst kommer att 
passera. I nära anslutning till huvudentrén lade jag kundservice och 
reception och ett ytrymme för att hjälpa kunder. Hjälputrymmet 
var något som de anställda på kundservice efterfrågat. Där fick det 
gärna finnas sittplatser och tillgång till dator.
 Mellan passagerna och några meter framför entrén 
placerade jag åter ut upplevelsen och en sittplats för besökare. 
Tanken var att upplevelsen ska vara något som tar fokus och 
förhindrar att mötesplatsen endast blir en passage. Det skulle 
kunna bli något som minskar spring och stannar upp tempot. 
Längst bak på entréplan lade jag ett utrymme för möten. Mellan 
passagerna placerade jag en RWC, en WC och klädskåp för 
arbetsgrupperna som utför grovarbete ute på fält. Dessa behöver 
möjlighet att hänga av sig smutsiga ytterkläder.
 Plan 2 fick bli en plats som främst ska vara till för personal 
och anställda inom koncernen. Där placerade jag ut matsal med kök 
och pausutrymme. Plats för enskild återhämtning och ytterligare 
utrymme för möten. Även här gav jag plats till toaletter och klädskåp 
i passagen då detta spar utrymme i övriga delen av byggnaden.

Plats för möten

Matsal/pausutrymme

Plats för enskild
återhämtning

Kök
Uteplats

Klädskåp
RWC/WC

Figur 5: Plan 2. 

Kundservice
& reception

“Upplevelse“
& sittplats för 

besökare

“Hjälphörna”
för besökare

Plats för möten

Klädskåp
RWC/WC

Figur 4: Entréplan.
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3.5 Färger

Mötesplatsen kommer att vara det nav som knyter ihop  
kontorsbyggnader likväl som personal inom koncernen men det 
ska även vara en plats för besökare utifrån, såsom externa konsulter 
och hyresgäster. Det är därför viktigt för GFAB att ha en tydlig och 
enhetlig bild utåt gällande hur de vill att yttre parter ska uppfatta 
dem som koncern. I inledningen till det här projektet skriver vi att 
företagen vill se sig som ett vi med värdeorden ”vi arbetar för Gävles 
bästa!” För att på ett estetisk plan kunna knyta ihop mötesplatsen 
och koncernen började jag leta efter företagens grafiska manualer. 
I dem fann jag två färger som alla företagen inom koncernen 
använder sig av. Utöver dessa fanns där logotyp-, bas-, primär-, 
sekundär-, accent- och  komplementfärger. Efter att jag granskat de 
grafiska manualerna valde jag ut färger från varje företag. Eftersom 
koncernfärgerna fanns i alla grafiska manualerna utgick jag även 
från dem i val av färgskala. För att inte mötesplatsen ska bli för 
rörig gällande val av färger begränsade jag mig till fyra färger utöver 
koncernfärgerna. Se figur 6.

Figur 6: T.v. koncernens färger, t.h. urplock från företagens grafiska manualer.
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3.6 Konceptutveckling

För att gå vidare med områdesfunktionerna började jag utveckla 
och visualisera koncept för varje område. Jag arbetade även med 
ett övergripande tema. För att inte begränsa mig alltför mycket 
fick arbetet vara fritt från rumsliga förutsättningar och mått. I 
koncepten utgick jag från vårt analysarbete och arbetade därför 
med naturliga inslag, en flexibel miljö och utvecklandet av 
en  aktivitet för personalen att utföra tillsammans. Koncepten 
visualiserade jag i form av kollage. Se figur 7-11.

Figur 7: Matplatsen - en grön upplevelse.

Behov: äta, dricka, återhämtning, välbefinnande, sinnesstimulation, 
gemenskap och miljöomväxling.
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Figur 9: Plats för stora och små möten.
Behov: variation, gemenskap, kommunikation och interaktion.

Figur 8: Känslan av att vara ute inomhus 
- ett övergripande koncept.

Behov: variation, stimulering, gemenskap, återhämtning och miljöombyte.
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Figur 10: Vila och återhämtning - ensam eller tillsammans med andra.
Behov: återhämtning, avskildhet, lugn, trygghet, välbefinnande 
och gemenskap.

Figur 11: Gemensam aktivitet  - odla tillsammans.
Behov: gemensakap, trivsel, kommunikation, sinnesstimulering, 
ineraktion och variation.
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Nästa steg var att arbeta vidare med koncepten i modell för att 
göra formgivandet tredimensionellt. Se figur 12-14. På entréplan 
placerade jag ut rum efter områdesfunktionerna som jag gjort 
tidigare. I enkätundersökningarna var det ett flertal som menade 
på att runda bord bidrar till en trevlig miljö i mötessammanhang 
och att möjligheten att se varandra är avgörande för 
kommunikationen. Utifrån det valde jag att använda mig av runda 
bord i mötesrummen. I mitten placerade jag den tidigare nämnda 
upplevelsen i form av ett grönskande träd och runtom trädet gav 
jag sittmöjligheter för besökare i väntan på möten och liknande. 
Upplevelsen placerade jag även på plan två där jag arbetade vidare 
med de runda borden, både i matplatsen och i mötesrummen. 
I rummet för avskild återhämtning ställde jag stolar med höga 
ryggar för att ge möjlighet till ostörd återhämtning. Övergripande 
i mötesplatsen applicerade jag naturinslag i form av grönskande 
väggar för att bygga på känslan av miljöombyte i mötesplatsen.

3.7 Modell

Figur 13:
Entréplan.

Figur 12: 
Grönskande sittplats
för besökare.

Figur 14:
Plan 2.
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I modellen fortsatte jag med att utforska flöden. Se figur 15 och 
16. Jag märkte snart att det fanns ett behov av större utrymme än 
det jag givit för att personalen ska kunna röra sig fritt. Speciellt 
i matsalen på plan 2 där många personer kommer att vistas 
samtidigt. För att människor ska ha möjlighet att lära känna 
varandra bör det också finnas plats för det.

3.8 Flöden

Figur 15: Entréplan Figur 16: Plan 2.
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Gällande ljussättningen av mötesplatsen hade jag en tanke om att 
släppa in så mycket dagsljus som möjligt. Dagsljus är en del av den 
naturliga omgivningen och det var ett frekvent förekommande 
svar i vår enkätundersökning om vad som uppfattas som en 
trevlig miljö vid vila och återhämtning. Eftersom byggnadens 
takhöjd kommer att mäta 2,4m kan det behövas mycket ljus för 
att inte mötesplatsen ska kännas liten och instängd. Jag testade 
därför att göra en ny modell i vilken jag placerade ut fönster för 
att få en uppfattning om ljusets påverkan på rummet. Se figur 17. 
Dagsljuset kompletteras med allmänbelysning i mötesplatsen.

3.9 Ljus

Figur 17: Modell med ljusinsläpp.
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I min nya modell lade jag ut ett förslag på planlösning i 
tvådimensionell form. För att se att rummen och dess funktioner 
mötte de behov som vi funnit i enkätundersökningarna klippte jag 
ut svaren och placerade ut dem i modellen på motsvarande plats.  
Se figur 18. Efterfrågades exempelvis lugn gav jag en plats åt det 
i rummet avsedd för avskild återhämtning. Efterfrågades dagsljus 
och växthusliknande miljö fann jag det på uteplatsen. De svar som 
inte gick att få in i planlösningen innefattade mjuka värden som är 
beroende av andra faktorer än de spatiala. Exempelvis att positivitet 
och humor främjar samhörighetskänslan mellan kollegor. Andra 
svar som inte fick någon plats i modellen var de som innefattade 
utrymme för träning och motion. Avstämningen resulterade i en 
placering för de allra flesta svaren och utifrån det gick jag vidare till 
utförandet för att vidareutveckla mitt inredningskoncept.

3.10 Avstämning mot analysarbetet

Figur 18: Avstämning mot enkätsvaren i modell.
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Möbeln
Sofia Eriksson
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Bakgrund
GFAB består som tidigare nämnt av tre dotterbolag som ska 
slås ihop och samlas i samma lokaler. GFAB:s anställda har 
skilda arbetsområden, några sitter inne på kontor medan andra 
mestadels jobbar ute på fält. Då finns ett behov av något som för 
samman de anställda och gör så att de lär känna varandra mellan 
dotterbolagen och arbetsroller, gärna en designlösning som 
skapar samhörighetskänsla. Navet är redan en plats där alla inom 
koncernen kommer att vistas, men det kan behövas något extra 
som gör att samhörighetskänslan stärks.

Avgränsning
I research- och analysarbetet; diskussion med Helena Kozak, 
svaren från enkätundersökningarna och genom funktions- och 
behovsanalysen, märkte jag att gemensamma utrymmen är en 
naturlig plats för möten. Utifrån det har jag valt att fokusera 
på övervåningens matplats. Eftersom att äta är socialt var ett 
matbord intressant utifrån behovet att föra samman personal 
på en arbetsplats. Se figur 19 som visar där matplatsen kommer 
att vara på plan två. Alla måste äta och matplatsen är ett ställe dit 
de flesta i personalen kommer under lunch- och fikaraster.

Mål
Målet är att formge en möbel som för samman GFAB:s anställda.

Ledig yta för 
möbeln.

3.11 Kravspecifikation

Figur 19: Matplatsen.
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Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation 
samt en samlingspunkt för att kunna lära känna varandra? 
…enligt intervjuerna med de tre arkitekterna: 

• Lättillgänglighet till personal 
• Visuell koppling 
• Visuellt öppna rum 
• Genomtänkt flöde 
• Sakta ned tempot 
• Gemensamma fikaplatser 
• Något som lockar 
• Något att titta på 
• Genomtänkt placering av bord och stolar 
• Saker som väcker samtalsämnen 
• Grupptillhörighet  
• Aktivitet 
• Event 
• Fika 
• Bra akustik och ljus (gärna mycket dagsljus)
• Knutpunkter; ”activity nodes” 
• Inga barriärer 
• Koncentrerade aktiviteter 
• Horisontell kommunikation, 
      det vill säga på samma våningsplan 
 

3.12  Identifierade behov för att 
 föra samman olika människor

Nedan följer ett citat från avsnittet ”Analys av 
enkätundersökning: kommunikation och möten på jobbet” 
som finns tidigare i rapporten:

”Liksom den föregående enkätundersökningen drar vi 
slutsatsen att mötesplatsen bör vara mångsidig då olika 
individer har olika behov och önskemål. Mötesplatsens spatiala 
förutsättningar bör vara sådana som underlättar för möten 
genom exempelvis gemensamma utrymmen och inredning som 

tillåter kommunikation mellan kollegor.”

Utifrån de identifierade behoven från den insamlade 
informationen vi fått in gällande möten och kommunikation 
i research- och analysfasen valde jag att gå vidare med ett 
stort gemensamt bord till matplatsen. Anledningen till att 
jag endast har kollat på informationen gällande möten och 
kommunikation var för att jag gjorde en koppling mellan 
behovet att föra samman olika människor och ämnet möten och 
kommunikation. Valet att gå vidare med bordet gjordes efter att 
ha idégenererat fram andra alternativ som också skulle kunna 
lösa designproblemet att föra samman olika människor på en 
arbetsplats. Alla alternativ ställdes mot påståendena som finns 
att läsa tidigare på denna sida. Bordet uppfyllde flest påståenden 
och därför valde jag att gå vidare med just detta koncept: ett 
stort gemensamt bord. Se nästa sida för en utvärdering av vilka 
behov det gemensamma bord skulle uppfylla.
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 Genomtänkt placering av bord och stolar 
Ett stort gemensamt bord gör att det inte på samma sätt 
inofficiellt blir ett bord för exempelvis Markbyggarna och ett 
för Parkeringsservice. Hela bordet ska ha en genomtänkt form 
så att också stolarna hamnar strategiskt.

 Lättillgänglighet till personal 
Eftersom ett stort bord får alla att samlas och rent fysiskt kopplas 
ihop till samma punkt skapas en lättillgänglighet till personalen. 
Alla ser alla. 

 Visuell koppling 
Det blir med andra ord en visuell koppling mellan de som äter 
vid bordet. 

 Grupptillhörighet 
Det gemensamma bordet ger en grupptillhörighet eftersom 
att alla sitter vid samma bord och på så sätt, på sätt och vis, är 
fysiskt sammankopplade.  

 Genomtänkt flöde - sakta ned tempot 
I och med att bordet är stort saktas tempot ned eftersom bordet 
står lite i vägen i flödet mellan huskropparna. Det gör att de som 
vistas i lokalerna inte kan rusa förbi utan att kolla upp, vilket i 
sin tur öppnar upp för naturliga möten. 

 Gemensamma fikaplatser 
Navet tillsammans med bordet blir det ställe personalen går 
till under fika och lunch. Det kommer inte finnas utspridda 
fikaplatser i kontorslokalerna. 

 Fika/aktivitet
Bordet kommer fungera som fika- och lunchbord. Att fika eller 
äta är en slags aktivitet.  Även aktiviteten att odla i uterummet 
intill kommer att kopplas samman med blombehållare i bordet.
 
 Något att titta på 
Matbordet kommer att, som tidigare nämnt, ha utrymme för 
grönska. Förutom aktiviteten blir det något att titta på.  
 
 Saker som väcker samtalsämnen 
Ett sådant här gemensamt bord är inte vanligt och jag 
tror att detta kommer att vara ett samtalsämne - i alla fall 
i början när det är nytt, eller för besökare som är där för 
första gången. Grönskan i bordet kommer att kopplas ihop 
med aktiviteten att odla ute på balkongen, en aktivitet som 
troligtvis väcker samtalsämnen.

 Underlätta för möten och kommunikation
Med genomtänkt formgivning ska bordet ha sådan utformning 
som underlättar för möten och kommunikation mellan 
individerna som sitter vid bordet. 

Ett stort gemensamt matbord skulle ge:
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3.13 Formanalys Efter att ha skissat upp olika bord, både digitalt och analogt på papper 
samt i kartongmodell, kunde konstateras att:

• Ryggar rakt mot varandra är inte att föredra för att skapa möten.
Se figur 20, 21, 24, 26 och 27.

• Knutpunkterna/korsningar är intressanta för att det är där möten 
sker (om de är utformade på rätt sätt).

Se figur 22, 23, 24, och 27.

• Mötena mellan knutpunkterna måste vara genomtänkta för att ge 
effekt i form av möten av människorna runt bordet.

Ingen av figurerna är utformade med rätt slags möten, det blir istället ett 
glapp som inte är önskvärt.

• Ett bord med runda form gör att alla är riktade mot varandra och 
det skapas en visuell koppling mellan de som sitter vid bordet.

Se figur 25.

• Många av borden får en långbordskänsla och de som sitter vid 
bordet kan då bara prata med de som sitter närmast.

Se figur 20, 21, 22, 23, 24, 26 och 27.

• Runt de runda borden uppstår en “förskjutning” av stolarna i och 
med att det får plats färre stolar på insidan än utsidan av bordet.

Se figur 21 och 26.

• Ett flöde genom ett bord kan upplevas stressande och är därmed inte 
att föredra.

Se figur 26.

Bordets form uppifrån med stolar.

Figur 20: Utforskande form. Figur 21: Utforskande form.

Figur 22: Utforskande form. Figur 23: Utforskande form.

Figur 24: Utforskande form. Figur 25: Utforskande form.

Figur 26: Utforskande form. Figur 27: Utforskande form.
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Utifrån formanalysen kom jag fram till denna form på bordet 
eftersom den löste de behov och negativa aspekter som kunde 
ses i de tidigare utforskade formerna. Figur 28 och 29 visar 
två alternativ av den valda formen som jag har valt att gå 
vidare med.
 Bordet har en mellanrumsform med de önskvärda 
knutpunkterna som leder ut till runda bord med sittplatser 
längst ut i varje form. Detta skapar mindre grupper, fast de som 
äter vid bordet sitter tillsammans och är sammankopplade av 
mellanrumsformen. Tanken är inte att tvinga ihop människor, 
utan att snarare skapa känslan av att samlas och att vara 
sammankopplade. 30 personer vid samma bord kan ändå 
aldrig umgås samtidigt. De runda borden har därför plats för 
upp till fyra personer. 
 Anledningen till att det endast finns sittplatser längst 
ut är för att undvika trängsel i knutpunkterna och skapa 
mindre samlingspunkter för en trivsam socialisering. De 
runda borden gör att alla är riktade mot varandra och det 
blir lätt att föra en diskussion med alla runt samma del av 
bordet. En strävan har varit att inte skapa en långbordskänsla 
vid bordet, då kan personerna som tidigare nämnt ändå bara 
prata med de som sitter närmast. Runda bord med mindre 
samlingspunkter var därmed mer önskvärt.
 Det finns plats för olika många personer vid de 
runda borden. Detta ska ge flexibilitet till de som ska sitta 
vid bordet. Som sett i exempelvis enkätundersökningarna 
kan en och samma person ha olika behov under samma dag. 
Inredningskonceptet, men även bordet, bör därför ha flexibilitet.
 Med hjälp av mellanrumsformerna kopplas de som 
sitter vid bordet ihop och det skapas därmed en visuell koppling 

Figur 28: Den form jag har valt att arbeta vidare med.

Figur 29: Annat utförande av vald form.
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och en slags samhörighetskänsla. 
 Som vid ett runt bord är de flesta stolarna riktade mot 
varandra även mellan mellanrumsformerna, vilket gör att de 
som sitter vid  det gemensamma bordet ser varandra. Det är 
en bra början för att lära känna varandra. Se figur 30 för en 
visualisering av detta.
 Jämförs de tidigare utforskande formerna på bord har 
denna form färre stolar som har ryggen direkt mot varandra. 
Detta är att föredra för att ytterligare inte bryta den visuella 
kopplingen mellan de som sitter vid det gemensamma bordet.  
 Nästa sida med figur 31 visar en visualisering av de 
runda borden med sittplatserna i skala 1:1. Även där kan en  
visuell koppling ses på en inzoomad nivå. 
 
 

Figur 30:
Visuell koppling.



Figur 31: För att se om det fanns utrymme för 
fyra personer runt ett bord med diametern 100 
cm testade jag detta i skala 1:1. 
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Som tidigare nämnt kommer bordet att vara på navets 
övervåning; en plats för jobbrelaterade möten men även en 
plats där de anställda kommer tillbringa sina raster under 
dagen.  Raster under en arbetsdag är till för att samla kraft 
innan fortsatt arbete. Att äta, återhämta sig och socialicera är 
då viktiga aktiviteter. Därför var det relevant att få in temat 
restoration i designlösningen. Ett återkommande tema i 
undersökningsmaterialet gällande en plats gjord för restoration 
är naturliga inslag. Det kan exempelvis vara att kunna se ut 
genom ett fönster eller att ha växter inomhus. 
 Bordets formspråk ska därför inspireras av organsiska 
runda former och ha en lösning med närhet till växtilghet. Min 
uppfattning är att denna närhet till grönska ska vara omslutande 
för att få störst effekt. 
 
Detta citat rör just detta ämne och är taget från The role of 
nature in in the context of workspace skriven av Rachel Kaplan 
(1993, s. 196):

”...a view from the window might be called a micro-restorative 
experience, one that provides a brief respite to one’s directed 
attention. Even in a moment’s glance one might feel that one is far 
away; the snow on the tree, the changing colors of the leaves, the 
bird barely visible on he bush all draw one’s attention effortlessly 

and provide the sence that one is somewhere else.”

3.14 Temat natur
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Växtlighet i bordet i form av blombehållare

Efter att skissat upp olika förslag på växtlighet i bordet (se figur 
32) kunde konstateras att:

• För att ge en omslutande känsla av växtlighet var det viktigt att 
unyttja den sammanlänkande formen så mycket som möjligt.

• Ingen växtlighet på de runda bordet är att föredra då det skulle 
ta bort yta från bordskivan med sittplatser. 

• Det måste finnas utrymme för plats för bordsben, 
blombehållarna får alltså inte vara i vägen för benen. 

• En uppdelning av blombehållaren skulle förenkla att byta ut 
växtligheten och hantering av jord i dessa då förflyttning av 
behållarna lättare kan ske.

• Behållarna behöver inte vara överdrivet stora då endast mindre 
växter är att föredra så att inte sikten skyms. Den visuella 
kopplingen mellan de som sitter vid bordet bör inte försvinna.

  Utifrån formanalysen har jag valt lösningen i 
mitten med de tre delade ovalerna. Blombehållarna är  nedsänkta i 
bordsskivan och vilar på en kant. 
 För att som tidigare nämnt underlätta hantering av jord 
vid plantering är det viktigt att kunna ta ur blombehållarna ur 
bordsskivan när det är dags för plantering. Därför är behållarna 
uppdelade i tre på varje del vilket gör dem lättare att hantera. 
Behållarna tar ändå upp stora delar av den annars oytnyttjade 
sammanlänkande mellanformen och ska därmed skapa den 
önskvärda omslutande känslan av växtlighet sittandes vid bordet. 

3.15 Formanalys

Figur 32: Växtlighet i bordet.
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Bordets kant

Efter att skissat upp olika förslag på av olika radie på bordskanter  
(se figur 33) kunde konstateras att:

• Runda former känns mer naturliga.
• Formen i mitten ger en känsla av lätthet och blir dessutom 

en fin detalj på bordet.
Bordskanten i mitten var den form jag valde att gå vidare med.

Bordets ben

Efter att skissat upp olika förslag på bordsben (se figur 34) 
kunde konstateras att:

• Ett ben i mitten av det runda bordet är att föredra för att inte 
vara i vägen för människobenen under bordet.

• En lösning med så få ben som möjligt är att föredra, då är 
borsbenen inte i vägen och det blir inte plottrigt under bordet.

• En benlösning som kopplar samman det runda bordet med 
mellanrumsformen är att föredra då det är så bordet ska 
användas med formerna tillsammans.

3.16 Formanalys

Figur 33: Bordets kant. Figur 34: Bordets ben.
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4. Utförande
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Inredningskonceptet
I vidareutvecklingen av inredningskonceptet har jag främst 
jobbat mot att främja kommunikationsmöjligheterna och 
återhämtningen i mötesplatsen eftersom det är de huvudsakliga  
behoven som står som grund för vårt examensarbete. 
Konceptet är mitt designförslag utifrån vårt researcharbete och 
det kreativa utforskandet. Följande kommer visualiseringar 
av mötesplatsen rum för rum där jag förklarar mina tankar 
kring konceptet och varför jag utformat det som jag gjort. 
Visualiseringarna har jag genomfört i datorprogrammet 
SketchUp och sedan renderat i programmet Keyshot. Möblerna 
jag använder är därför en blandning av SketchUp’s befintliga 
utbud och mina egna lösningar.
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4.1 Entréplan

Mindre mötesrum

Reception &
kundservice

Grönskande sittplatser 
för besökare

RWC, WC &
klädskåp

Plats för enskild
återhämtning

Passage till
kontor

Passage till
kontor

Huvudentré
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I nära anslutning till mötesplatsens huvudentré placerade jag 
receptionen tillsammans med kundservice för att de ska vara 
lättillgängliga för kunder och besökare. Se figur 36 och 37.
 Receptionistens uppgift är att välkomna och vägleda i 
mötesplatsen. Utifrån det, tillsammans med personalens önskemål, 
har jag  skapat en sittplats vid receptionsdisken. Om kunden får sätta 
sig ner istället för att stå kvar vid disken vid vägledning tror jag att 
bemötandet kan uppfattas som mer välkomnande.
 Den avskiljande väggen mellan receptionen och kundservice 
har jag gjort något transparent om receptionisten eventuellt skulle 
behöva använda kontoret men fortfarande vill ha överblick över 
disken. Väggen är dock inte helt genomskinlig eftersom kundservice 
ska kunna känna sig bekväma under arbetsdagen.
 Både receptionen och kundservicens kontor speglar 
det grönskande konceptet som är tänkt att bidra till känslan av 
miljöombyte och på så vis även vila och återhämtning i mötesplatsen.

4.2 Reception och kundservice

Figur 36: Reception och kundservice uppifrån.
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Figur 37: Frontvy reception och kundservice.
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I nära anslutning till mötesplatsens huvudentré, kundservice och 
reception har jag placerat två områden med grönskande sittplatser 
för besökare i väntat på möten eller assistans från receptionen. 
Se figur 38 och 39. Grönskan består av träd som går från golv till 
tak och sittmöjligheter med former som påminner om stenar. 
Liksom växtligheterna i receptionen och kundservice är träden 
vid sittplatserna tänkta att bidra till känslan av miljöombyte. Jag 
har valt att placera en av sittplatserna i mitten av mötesplatsen 
för att sakta ner tempot mellan passagerna.

4.3 Grönskande sittmöjlighet

Figur 38: Grönskande sittmöjlighet.
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Figur 39: Grönskande sittplats för besökare.
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På entréplan har jag även valt att placera ett rum för avskild 
återhämtning. Se figur 40. Utrymmet fungerar som komplement 
till återhämtning som sker i grupp.  Jag har valt att ha viloplatsen på 
entréplan för att övervåningen främst är ämnad till gemensamma 
pauser. Stolarna har höga ryggar för att optimera avskildheten och 
jag har placerat dem vända från varandra så att de som använder 

4.4 Avskild återhämtning

rummen inte ska känna sig tvugna att socialasera med kollegor.  
Rummets storlek är begränsat att rymma endast fyra personer 
för att ljudnivån ska hållas låg. Rummet rymmer växtligheter och 
dagsljus som släpps in genom ett stort fönster. Behovet av avskild 
återhämtning visade sig tydligt i vårt analysarbete.

Figur 40: Avskild återhämtning.
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På entréplan har jag utformat två mindre mötesrum med runda 
bord.  Se figur 41 och 42. Vid möten kring runda bord underlättas 
kommunikationen eftersom alla ser varandra och har möjlighet 
till ögonkontakt och tyst kommunikation såsom kroppsspråk. 
De runda väggarna formade jag utefter borden för att förstärka 

känslan av att samlas runt någonting. Den mindre mötesplatsens 
väggar är något transparenta så att personerna som använder 
rummet ändå får tillgång till dagsljus från fönster och inte förlorar 
uppsikten över omgivningen. 

4.5 Mindre mötesrum

Figur 41: Mindre mötesrum.
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Figur 42: Runda bord och växtlighet att mötas runt.
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4.6 Plan 2

Större mötesrum

Uteplats med 
gemensam aktivitet

Köksutrymme

Plats för gemensam
återhämtning

RWC, WC &
klädskåp

Passage till
kontor

Passage till
kontor

79

Figur 43: Planlösning plan 2.



För att ena personalen har jag utformat en plats där de kan utföra 
en gemensam aktivitet: att odla. Se figur 44 och 45. Detta enar 
kommunikationen mellan de anställda och införandet av naturen 
på arbetsplatsen. Växter är något som behöver tas om hand om 
vilket gör aktiviteten kontinuerlig. Grönskan kan placeras ut över 
mötesplatsen och ätbara odlingar kan delas under lunchen. Vill 
personalen inte plantera kan de använda uterummet som en plats 
för miljöombyte eller ett ställe att fika eller äta sin lunch på.

4.7  Uteplats

Figur 44: Uteplats.
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Figur 45: Uteplats med möjlighet att odla.
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Liksom på entréplan har jag på övervåningen använt mig av 
runda mötesrum. Se figur 46. Det som skiljer sig är storleken och 
det för att erbjuda möjlighet till möten i större sällskap. Skulle 
personalen vilja ha lunchmöten eller saknas det sittmöjligheter i 
matplatsen finns dessa mötesrum att tillgå.

4.8 Större mötesrum

Figur 46: Större mötesrum.
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För att erbjuda flexibiltet finns på plan två en plats där personalen 
kan återhämta sig  samtidigtigt som de socialiserar under rasten. 
Se figur 47. Eftersom det inte finns några krav på tystnad i det här 
området kan utrymment också användas som mediahörna där 

4.9 Gemensam återhämtning
de anställda kan lyssna på musik eller surfa på laptopen om de 
vill. Sofforna står i nära anslutning till grönska och dagsljus och 
är ställda riktade mot varandra för att möjliggöra visuell kontakt.

Figur 47: Plats för gemensam återhämtning.
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Möbeln
I den fortsatta utvecklingen av möbeln har jag främst haft 
fokus på en visuell koppling mellan de som sitter vid bordet, 
flexibilitet i form av en modullösning, och aktiviteten att odla 
som i vidare utsträckning blir en givande faktor för restoration 
i form av grönska. 
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4.10 Material och färg

Navets takhöjd kommer att vara relativt låg, 240-250 cm*. En 
slutsats av detta är att det bör vara ljusa färger för att skapa 
en känsla av rymlighet och lätthet. För att ännu en gång få 
in naturkänsla i designförslaget var trä ett rimligt material 
att använda sig av till bordet. Träslaget jag har valt till bordet 
är björk då det är ett ljust träslag, som är medelhårt och 
medeltungt. Ett medelhårt träslag skulle göra bordet måttligt 
tåligt mot repor och minimera underhåll i form av slipning 
av bordsskivan. Att det inte är ett speciellt tungt träslag var 
också en positiv egenskap jag tog i beräkning. I och med sin 
unika kombination av hård- och seghet används björk ofta 
till möbler och snickerier (Träcentrum, 2016). Tillsammans 
är  detta anledningarna till varför jag har valt att använda 
träslaget björk till bordet. Se figur 48.
 Blombehållarna i bordet har en ljusgrön färg, se figur 
49. Grönt är, enligt mig, en färg som förknippas med växtlighet 
och ger därmed en semantisk uppmaning till att “det är 
här växtligheten ska vara”. Den gröna färgen kommer från 
Markbyggarnas befintliga koncernfärger och återfinns i det 
övergripande inredningskonceptet. 

* Helena Kozak, FormAt Arkitektur, intervju 23 mars 2016

Figur 48: 
Björk som material 
till bordet.

Figur 49: 
Grön hårdplast 
till blomlådorna.
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4.11 Bordet som modullösning

I syftet med detta examensprojekt står bland annat att vi ska 
sträva efter att göra en designlösning som även går att applicera 
på andra arbetsplatser och lokaler. Därför är bordet konstruerat 
på så sätt att det går att moduelera hur många platser och vilken 
form som passar bäst i en specifik lokal. Varje runt bord är 
en separerat del från mellanrumsformen, se figur 50-51. Om 
användaren endast vill ha en eller två former är detta möjligt 
med denna modullösning. 
 Konstruktionen är byggd så att mellanrumsformen 
behövs för att rundbordet ska kunna stå. Detta för att minska  
antal bordsben då de delar på samma ben. Det finns även en 
tanke bakom att uppmuntra till att använda bordet som det 
är tänkt; med omslutande grönska och något som binder ihop 
bordet och skapar samhörighetskänsla. 
 Bordet kan både sättas ihop symmeteriskt, se figur 50, 
och asymmetriskt, se figur 51, beroende på vad som önskas och 
får plats.
 Tillverkningsmässigt är det också att föredra att bordet 
är uppdelat i mindre delar då mindre delar är lättare att hantera.

Se figur 52 på följande sida för en visualisering av hur 
konstruktionen ser ut och hur de runda bordsskivorna sätts 
ihop med mellanrumsformen och bordsbenen.

86

Figur 50: 
Symmeterisk ihopsättning.

Figur 51:
Assymmeterisk ihopsättning.



Figur 52: Detta är en visualisering över hur bordsdelarna sitter 
ihop: en metallskiva som tillsammans med två ben monteras ihop 
under de två bordsskivorna. Metallskivan täcker stor yta för att 
den runda bordsskivan ska hålla sig rak. Benen skruvas i. 
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Cirka 100 personer kommer att röra sig i matsalen vid lunch-
tid; klockan 11:00-13:00 med en topp vid 12:00.* 

*Helena Kozak, FormAt Arkitektur, intervju 23 mars 2016

Klockan Antal personer 

11:00-11:59 ~20-30

12:00-12:59 ~50-60

13:00 ~20

Antagandet ovan i tabellen är mitt eget och skulle betyda att det 
behövs som mest cirka 60 sittplatser när det är som högst tryck 
vid lunchtid. 
 Det finns 8 stycken matplatser på balkongen, 16 stycken 
i mötesrummen som kan användas vid lunchmöten, och 7 
stycken i sofforna där personalen kan fika. Sammanlagt blir det 
31 sittplatser som går att utnyttja i navet. För att komma upp i 60 
stycken sittplatser betyder detta att det skulle behövas cirka 30 
stycken ytterligare sittplatser runt det gemensamma matbordet. 
 Eftersom att ytan bordet ska vara placerad på är långsmal 
och går ned som ett liggande L bör bordet läggas utefter den 
formen för att få plats med så många sittplatser som möjligt. 
 

4.12 Antal personer 
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Figur 53: Bordets form i planlösningen.

Dessa slutsatser tillsammans bildar formen i figur 53 med 
ungefärlig plats för drygt 30 personer. 
 Som tidigare nämnt är tanken inte att tvinga ihop 
människor. Navet blir en gemensam plats dit personalen 
kommer vid rast och möten. Strävan har varit att skapa 
flexibilitet i navet. Att alla inte alltid kommer att kunna samlas 
runt det gemensamma bordet gör därför ingen större skada 
då personalen ändå är samlade i navet och inte har utspridda 
mötesplatser och fikarum i kontorslokalerna. Det gemensamma 
bordet skapar den önskvärda känslan av samhörighet för 
de som sitter vid bordet i och med de sammankopplade 
mellanrumsformerna med låga växter som inte ska skymma 
den visuella kontakten  sittandes vid bordet.



4.13 Designlösningen
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Figur 54: Sammankopplande mellanrumsformer med 
växtlighet som leder ut till runda bord med sittplatser.

Följade sidor innehåller visualiseringar av 
designlösningen med dess funktioner och 
sammanhang. Se figur 54-57.



Figur 55: Precis som ute på intilliggande balkong var tanken 
att personalen ska ha möjlighet att kunna odla i koppling 
till bordet. Det kan vara ätbara grödor eller prynadsväxter. 
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Figur 56: Runt varje bord kan personalen 
samlas upp till fyra personer.
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Figur 57: Bordets placering  i inredningskonceptet. 



Med en motiverad form utifrån undersökningar skapar 
bordet en plats för möten och kommunikation vilket i sin tur 
främjar att personalen som kommer att vistas i lokalerna lär 
känna varandra. 
 En fundering som inte nämnts tidigare är att om en 
grupp på tre personer vill sitta tillsammans och väljer ett av de 
runda borden mitt i måste alla tre personerna välja tre olika 
vägar runt bordet för att komma till sina platser. Detta kan tyckas 
besvärligt. Dock är en positiv effekt att det kan uppstå naturliga 
möten med andra runt bordet på vägen till deras platser.
 Något som dessvärre inte hanns med var att tillverka 
bordet i skala 1:1 för att testa om exempelvis konstruktionen 
med benen och metallplattorna under bordsskivan verkligen blir 
stadigt och fungerar. Endast en modell i skala 1:10 gjordes. Där 
fick metallskivorna vara i materialet kartong och limmades fast. 
I denna nedskalade version av bordet fungerade konstruktionen, 
men jag är medveten om att detta skulle behövas testas i verklig 
skala och riktigt material för en rättfärdig slutsats.
 Tanken är att bordet ska komplettera inredningsförslaget 
och tillsammans skapa den flexibilitet som har önskats i 
enkätundersökningarna, litteraturen och intervjuerna. Bordet 
blir en plats för att äta lunch, fika, socialicera etc, medan det 
övergripande designförslaget tillgodoser andra behov såsom 
återhämtning i form av avskildhet, mjukare soffor att sitta och 
ta det lugnt i, reception och gemensam aktivitet med mera.
 Min förhoppning är att designförslaget kan bidra till 
diskussion om utveckling av miljöer som är utformade för rast 
på arbetsplatser. 

4.14 Analys av möbeln
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5. Avslut
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5.2 Slutsatser

Viljan att kommunicera och lära känna varandra finns ofta där 
men de rumsliga förutsättningarna behöver också ge möjlighet till 
detta. En slutsats av vårt examensarbete är att förutsättningar såsom 
utrymme att samlas, möjlighet till visuell och tyst kommunikation 
som exempelvis ögonkontakt, kroppsspråk eller bara möjligheten 
att konkret se varandra bidrar till samhörighet och på så vis också 
en förbättrad kommunikation. Vidare bidragande faktor till ökad 
samhörighetskänsla kan vara att knutpunkter med största möjliga 
mån är samlad på ett och samma ställe istället för splittrad över flera 
delar av arbetsplatsen.
 Gällande återhämtning har vi genom vår undersökning 
förstått att naturen kan ha positiva effekter på människan och att vila 
kan ske på varierade sätt beroende på individ. Detta medför också att 
de rumsliga förutsättningarna bör tillåta variation och flexibilitet.

5.1 Reflektion och framtida studier

Med undantag då vi var med Helena Kozak när hon 
intervjuade referensgrupper inom koncernen har vi inte haft 
någon direktkontakt med GFAB. Vi fick även in relativt få svar 
i enkätundersökningen från dem.  Vi fick dock in desto fler 
svar från personerna med jobberfarenhet i allmänhet som vi 
kunde dra slutsatser från.
 Något som blev uppenbart när vi skulle sammanställa 
enkätundersökningarna var att vi har ställt för öppna frågor 
som gett långa och olika svar. Detta gjorde sammanställningen 
av undersökningen utdragen. Slutsatsen av detta är att nästa 
gång ställa fler frågor med förbestämda svarsalternativ och 
komplettera dessa med att ge möjlighet för svar i form av text.
 Något som har varit svårt under projektets gång har 
varit  att hitta relevant litteratur gällande kommunikation i 
förhållande till rumslighet. Det är en specifik fråga och är 
därmed svår att hitta svar på i litteratur. Ofta kom det istället 
upp andra specifika svar gällande kommunikation i övrigt som 
inte gick att koppla till detta projekt. Vi har dock fått svar på 
frågorna rörande detta genom intervjuerna med arkitekterna 
och enkätundersökningarna. Även vetenskaplig litteratur 
gällande färgsättning var svår att hitta relevant information 
om. Mycket av denna forskning gav inga riktiga slutsatser. 
Denna svårighet har trots allt haft en positiv effekt då vi har 
fått läsa in oss i ett brett material för att hitta rätt. 
 Framtida studier skulle kunna vara gällande 
kommunikation i förhållande till rumslighet. Det är ett ämne 
som vi har upplevt är relativt outforskat, men enligt oss 
intressant eftersom vi genom detta projekt har märkt att man 

med hjälp av interiör och design kan skapa platser utformade 
för underlättande av möten, kommunikation och att lära 
känna varandra.
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6. Bilagor
-fullständiga enkätundersökningar med svar
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Vila och återhämtning på jobbet 
- Svaren från de med arbetslivserfarenhet i allmänhet



1. Vilket kön tillhör du?



2. Hur gammal är du?



3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på?
”Kontor med flera rum där 3-5 personer sitter i.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Kontor.”

”Myndighet.”

”Äldreboende.”

”Bygg/skola.”

”Konsultfirma.”

”På McDonalds.”

”Klassrum.”

”Student på universitet.”

”Butik.”

”Mötande disk, Arlanda.”

”Stalig instutition.”

”Hemtjänsten.”

”Callcenter.”

”Kontor/arkiv.”

”Högskola.”

”Kommunikationsbyrå.”

”Äldreboende.”

”Skolan.”

”Bokförlag.”



”Statlig.”

”IT-företag.”

”Kontor, ute i barngrupper.”

”Apotek.”

”Sjukhus.”

”Universitet”

”Skola.”

”Kontor.”

”Stålindustri.”

”Skola.”

”Arkiv.”

”Öppet kontor med 300 personer.”

”Sjukhus.”

”Kontor med kontorslandskap.”

”Kontor, kommunikationsavdelningen, offentlig förvaltning.”

”Stor?”

”Lärare”



4. Om du behöver återhämta dig och samla 
energi under arbetsdagen, hur gör du det då?

”Går en sväng ute på lagret och hejar på kollegor, går och hämtar 
vatten eller äter en frukt. Går ut och tar lite frisk luft.”

”En kopp kaffe med kollegor. En stund i vårt ref bibl. Eller en 
promenad ute.”

”Surfar på något intressant.”

” Går ut på gården om det är fint väder. Annars går jag till 
lunchrummet eller ett vilorum. Jag vill gärna att det är lugnt. Det 
är ett stressigt och socialt jobb så jag tycker det är skönt att få vara 
för mig själv och inte behöva prata med andra. Ibland är det dock 

skönt med sällskap.”

” Reser mig, och går ett varv, hämtar något att äta och eller dricka. 
Sätter mig sedan antingen vid min arbetsplats eller fikahörnan.”

”På rasten. Käka, kanske sova. Bara vara ifred.”

”Kaffe i fikarum eller på kontoret”

”Äter, dricker nån god dryck. Sitter i bekväm soffa/stol.”

” Surfar”

”Tar en kopp kaffe”

” Sätter mig i en soffa i någon av våra öppna ytor om det är tomt.”

”Tar en promenad eller en kaffe”

”Byter miljö, frågar om råd från en kollega, äter en frukt”

” - Lunchrasten. - Slösurfar en stund på datorn.”

”Promenad.”

”Går en promenad, dricker kaffe ute i lunchrummet, lägger mig i 
vårt vilorum eller tittar ut genom fönstret ett tag.”

” Kaffepaus, sätter mig ner vid datorn eller en kort promenad.”

” Går någonvart där jag får vara ensam, t.ex. En extra gång in på 
toaletten.”

”Mediterar eller promenerar. Går till massagestolen.”

” Fikapaus eller slösurfa på internet”

” Tar en promenad eller lyssnar på musik”

”Vi har soffor och massagefåtölj.”

” Låser in mig på kontoret.”

”Blundar å vilar sittande.”

”Går ut på innergårdarna.”

”Tar en promenad eller byter miljö på något sätt.”

”Finns få möjligheter. Försöker få ut så mycket som möjligt av 
rasterna.”



”Går till lunchrummet och fikar lite”

”Tar en kopp te eller kaffe och sitter bekvämt.”

”Vilar en stund.”

” Antingen går jag ut eller bara sitter i personalrummet.”

”Går en kort promenad om jag kan eller fikar i fikarummet. Går 
ut på rasten för miljöombyte.”

”Finns inget bra sätt att göra det på nu. Försöker byta lokal några 
minuter.”

”Sätter mig ner några minuter och försöker koppla bort allt 
runtomkring”

”Tar en fikarast eller går en snabb promenad.”

”Går iväg från mitt skrivbord till en lugnare miljö.”

”Fikar eller slumrar i kontorsstolen.”

”Går ut på en promenad.”

”Tar en fikarast eller går en snabb promenad.”

”Tar en rast.”

” Går till vilorummet eller letar upp ett tomt mötesrum.”

”Backoffice med soffa, tv och kök.”

” Tar en kopp kaffe.”

”Fikarummet.”



5. Var gör du det helst?
”Bara jag kommer ifrån skärmen en stund och rör lite på mig. 

Strosar runt lite medan jag äter frukt.”

”Fikarummet”

”På min plats.”

”Utomhus eller i lunchrummet eller vilorummet. Helst ute i solen, 
eller så att man har en fin utsikt.”

”Någonstans ensam bara. Där set går att smyga undan.”

”Antingen på min arbetsplats eller fikahörnan vid fönstret ut mot 
gatan.”

”Fikarum eller på kontoret.”

”Bekväm soffa/stol.”

”Framför datorn” 

”I fikarummet.”

”Någonstans bekvämt och avskiljt.” 

”Fikar i fikarum.”

”På ett annat ställe än framför datorn, gärna utomhus.” 

”Lunchrummet.”

”På mitt arbetsrum eller i lunchrummet.”

”Går.”

”Utomhus eller på kontoret.”

”Kaffe vid kaffeautomaten, datorn vid skrivplatsen och promenad 
utomhus.” 

”Sitter och tar det lugnt och få i mig någon energi.”

”Så nära den avdelning jag jobbar på som möjligt, helst PÅ 
avdelningen. På så sätt har jag fortfarande koll på kollegor som ev 

vill ha assistans snabbt och om något särskilt skulle hända.” 

”Fikarummet eller kontorsrummet.”

”I naturen runt arbetsplatsen och på mitt arbetsrum.”

”I en av sofforna.”

”Kontoret.”

”I personalrummet.”

”Vid arbetsplatsen.”



”I vilorummet/utomhus.”

”Utomhus eller i en annan tystare avdelning.”

”Man gå till ett vilorum, som alltid är upptaget tyvärr, eller till en 
inomhusgård.”

”Fikarummet.” 

”Innergårdarna i solen.”

”Bara sitter i personalrummet då det tar tid att klä på sig och gå 
ut, vilket gör att man förlorar tid på sin rast.” 

”Tja, ut går jag helst en kort promenad runt kvarteret. Här inne 
går jag helst till fikarummet. Vi har inte många andra alternativ.” 

”Hade helst haft en plats för bara återhämtning och avkoppling.”

”Gärna utomhus och/eller natur inblandat” 

”Där det finns plats för tillfället.” 

”Fikarast - i soffan i fikarummet Promenad - utomhus.”

”Föredrar att kunna sätta mig i en soffa eller någon mjukare & 
”hemtrevligare” miljö än kontorslandskapet.”

”På mitt kontorsrum slumrar jag. Fikar gör jag i fikarum.”

”Utomhus i solen.” 

”På balkongen i skolan.” 

”I vilorummet, även om det leder till lite skuldkänslor över att jag 
kanske tar upp rummet för någon som behöver det av rent fysiska 

besvär.”

”I köket.”

”Fikar och pratar eller läser en tidning.”

”I ensamhet.”



6. Föredrar du att göra det ensam 
eller tillsammans med andra?
”I fikarum tillsammans med medarbetare eller ensam på 

kontoret.”

”Både och.”
 

”Ensam.”

”Olika.”

”Ensam.” 

”Andra” 

”Tillsammans.”

”Med andra.”

”Både och.”

”Gärna fler.”

”Beror på. Promenad och kaffepaus med andra och resterande 
ensam.”

”Tillsammans med andra.” 

”Det spelar ingen roll men oftast är jag med folk på kafferast” 

”Ensam.” 

”Fika tillsammans eller surfa ensam.”

”Promenerar gör jag gärna tillsammans med någon kollega.”

”Lyssnar på musik själv.” 

”Tillsammans.”

”Gärna med ”rätt” person.” 

”Med andra.”

”Ensam.”

”Ensam.” 

”Ensam.”

”Ensam. Jag blir mycket stressad av kontstant social interaktion, 
så mycket att det stör min kreativitet och min produktivitet.” 

”Känner mig ofta mycket mera sliten än när jag kan tänka i lugn 
och ro.”

”Ensam.”



”Både och.”

”Gör jag det själv kan jag koppla av mer med sällskap är alltid 
trevligt.” 

”Ensam oftast.”

”Olika beroende på humör. Vill ha möjlighet till båda.”

”Ensam.” 

”Det är olika från dag till dag. Ibland är det skönt med sällskap 
och att prata av sig, ibland föredrar jag tystnad.” 

”Jag tycker det är trevligt att umgås med andra då, men självklart 
inte för många för då försvinner lugnet.” 

”Fika tillsammans med andra. Slumra själv.”

”Ensam.”

”Ensam då jag vill hinna reflektera över arbetet.” 

”Ensam.”

”Ensam.”

”Ensam.” 

”Tillsammans med andra annars tar jag en fika för mig själv på 
mitt arbetsrum.” 

”Ensam.”

”Gör det helst int eensam. Det är skönt att småprata och skratta 
lite med någon. Det ger mig energi.”

”Med andra.”

”Med andra.”

”Beror på dagen. Jag vill ha möjlighet till att både kunna vara 
ensam eller md andra beroende på humöret.”

Ensam”

”Varierar.”



7. När känner du som störst behov av 
vila och återhämtning under dagen?

”När jag är trött?”

”På eftermiddagen.”

”På kvällen.”
 

”Kl 14.”

”Eftermiddag.”
 

”Eftermiddag kl 15-16.”
 

”Eftermiddagen runt 15-tiden.”
 

”Eftermiddagen.”

”Vid lunch.”

”Efter lunch.”
 

”Vid ca 15-17.”

”På sen eftermiddag.”

”När det går dåligt.”

”I början/mitten.”

”Eftermiddag.”

”I skarven mellan den samlade skoldagen och fritids.”
 

”På eftermiddagen.”
 

”Mitt på dagen.”

”Eftermiddagskaffet.”
 

”Eftermiddagen.”
 

”På eftermiddagen.”
 

”Under tuffa arbetstillfällen. Det brukar ske runt 15-tiden. 
Jämt fördelat över dagen. Börjar oftast efter kl 10, men värst behov 

oftast runt 15-16.” 

”Efter lunch.”
 

”Under en fyra timmars föreläsning, under en heldagslaboration.” 

”Efter att ha jobbar 4-5 timmar är behovet av vila och återhämt-
ning större desto längre tiden går. Samt mellanrummet mellan 

vilan önskas vara mindre.”

”Efter lunch.”



”Eftermiddag ca 2 h efter lunch.”
 

”Runt 15-16 tiden, beror på hur resten av dagen varit.” 

”På eftermiddagen vid ca 14-15 tiden. Särskilt om förmiddagen 
varit intensiv; handledning, presentationer eller möte.” 

”Om det varit extra mycket att göra. Om det varit mycket som 
är nytt, t.ex nya system eller rutiner. Efter att ha jobbat en längre 

stund, eller efter lunch då jag ofta blir trött.”

”Direkt före eller efter lunch.” 

”På eftermiddagen.”

”Runt 3 ungefär .”

”Under lunchen.”

”Under peek.”

”På eftermiddagen.” 

”Lunchen är viktigast men jag tror på regelbundna avbrott i arbe-
tet i form av fikapauser.”

”Efter lunch.”

”Mellan ca kl 15 och 17 brukar energin inte vara på topp.”

”14.30”

”Efter lunch.”

”Efter lunchen.”

”Lunch/em.”

””Efter koncenterad skärmtid.”



8. Vilka krav ställer du på miljön under återhämtningen? 
Ex. ljudvolym, visuella intryck, ljusstryka etc.

”Ehhh...det är olika, ibland vill jag ha det ganska tyst, då blir 
det att vara själv på kontoret med stängd dörr, eventuellt ”egen” 

musik för att ta bort andra ljud. Men det är ju inte fråga om 
någon stödvila direkt. Annars är det mest fråga om en någorlunda 

kontrollerad miljö där det inte blir en massa som jag inte kan 
påverka eller avskärma mig från.”

”Lugnande atmosfär, låg ljudnivå.” 

”Tyst eget rum.”

”Lugnt.”

”Idealt ska det vara tyst och stilla. Behagligt ljus, vilket kan vara 
lite dämpat jämfört med resten av kontoret.”

”Inte för stökiga ljud. Gärna musik.”
 

”Vårt fikarum är lugnt och mysigt, med dämpad belysning. Det 
har jobbats mycket med arbetsmiljön, och nu är alla nöjda.”

”Bara att det är skilt från resten av butiken så att man kan 
komma ifrån kunderna en stund, helst inte lika ljust som ute på 

golvet och lägre ljud nivå.”
 

”Inte för mycket av någon av dem.”

”Lugnt.”

”I vårt rum så här vi en regel (flat tomato) som begränsar när en 
får prata med de andra i rummet för att ställa frågor eller dylikt.”

 
”Vi har stora fönster som släpper i mycket ljus och persiener som 

dras ner automatiskt när ljuset blir för starkt.”

”Fri från obehagliga lukter och drag samt fri från extrema 
temperaturer och lysrörsljus. Mindre krav på ljudvolym, men 

naturligtvis skulle väldigt hög ljudvolym vara störande.”

”Låg ljudvolym, mjukt ljus, inte för mörkt, Internet för bekväma 
sitsar. Man lär ju fortsätta jobba efteråt ;)” 

”Att jag vet att jag får vara ensam, tex toaletten tycker jag om för 
jag vet att det går att låsa. Någorlunda tyst.”

”Låg ljudvolym.”

”Dämpad volym och helst inte alla lysrör på.”
 

”En skön sittplats, gärna ljus och med lite bakgrundsljud t.ex. 
kollegor.”

”Behöver inte vara tyst. men gärna varmt och dämpad belysning 
Behaglig belysning, stoppade möbler, inte alltför högljutt.”



Kommunikation och möten på jobbet
- Svaren från de med arbetslivserfarenhet i allmänhet



1. Vilket kön tillhör du?



2. Hur gammal är du?



3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på?

”Ett lager men jag sitter vid en dator på kontoret.”

”Myndighet.”

”Kontor”

”Äldreboende”

”Olika byggplatser samt skola.”

”Kontor”

”Stor?? Vad menar du/ni med typ?” 

”Kontor”

”Konnsultfirma”

”IT-företag”
 

”Kontor” 

”Kontor, ute i barngrupper”

”Kontor”

”Sjukhus”

”Sjukhus” 

”Kontor” 

”Universitet”

”Kontor, kontorslandskap”

”Skola”

”Sjukhus”
”Sjukhus”

”Kontor” 

”Jobbar med administration, gymnasieskola” 

”Stålindustri”

”Skola”

”Kontor”

”Skola” 

”Kontorsmiljö” 

”Öppet kontor med 300 anställda.”



”Sjukhuset”

”Statlig myndighet. Rikdarkivet/Landsarkivet I Uppsala.”

”Student på universitet”

”På McDonalds.”

”Butik”

”Klassrum” 

”Kontor, kommunikationsavdelning, regional förvaltning.”
 

”Hemtjänsten” 

”Statlig institution” 

”Högskola” 

”Mötande disk Arlanda”

”Callcenter” 

”Kommunikationsbyrå” 

”Skola”



4. Om du träffar dina kollegor på din rast vad 
gör du helst då? Varför?

” Sitter och pratar och har det trevligt, tycker om mina kollegor 
och vill gärna få tid att umgås på rasterna. Eller om man kan gå 

ut och ta en kort promenad med någon.”

”Fikar. Tittar i tidningen.”

”Pratar. Delar anekdoter.”

”Sitter å pratar, diskuterar problem eller vad som är bra. detta för 
att få stöd av andra i arbetsuppgifterna. Ibland är jag bara tyst. 

Äter tillsammans.”

” Pratar lite. Ibland vill jag inte träffas alls. Beror på humöret för 
stunden.”

”Pratar om annat än jobb.”

”Dricker kaffe/fikar och pratar lite allmänt.”
 

”Pratar för att det är trevligt” 

”Fikar. Det finns fika.”
 

”Tar en kopp kaffe, pratar om jobb eller vardagliga saker.”
 

”Står upp”
 

”Äter mat -det är det som rasten är till för”
 

”Sitter vid bord/i soffa och dricker en kopp varmt och småpratar.”

 ”För att det är trevligt.”
 

”Snackar skit.” 

”Pratar. Äter lunch. För att det är roligt och avkopplande.”
 

”Fikar, äter.”

”Rasten behövs vanligtvis för att släppa tankarna på 
arbetsuppgifterna under några minuter samt för att tillföra energi 

till kroppen och därför dricker jag helst kaffe när jag träffar 
mina kollegor på min rast. Alternativt skulle jag gärna ta en kort 
promenad oftare, men det är svårt att få med sig kollegorna. Det 
finns därför ofta en konflikt mellan vad man helst vill göra på en 

rast och vad som är praktiskt utförbart.”
 

”Pratar, för att det är trevligt. Ibland hejar jag bara.”

”Småpratar berättar nåt som hänt.”
”I ett lugnt fikarum. Trevligt med lugnt stund att sitt och prata.”

”Prata av sig. Varför: Behövs ibland.”



”Gärna någon aktivitet såsom pingis eftersom jag sitter framför en 
dator hela dagarna.”

 
”Fikar, pratar om fritid. Även arbetsrelaterade frågor. Behöver 

avkoppling.”

”Snackar om allt och inget.”

”Dricker kaffe, pratar.”
 

”Sitter i soffan och småpratat.”

”Pratar om allt, för att återhämta sig.”
 

”Diskuterar eller lyssnar på musik.”
 

”Går åt andra hållet för att få lite privat utrymme. Man ser 
varandra hela tiden så det är skönt att slippa sitta i varandras knä 

hela tiden.”

”Pratar”
”Vi fikar och pratar.”

”Pratar”
 

”Beroende på vem det är så pratar jag antingen med personen 
eller bara sitter och kollar i mobilen.”

 
”Dricker kaffe, och pratar för de är trevligt.”

 

”Tar en kaffe och pratar. Finns ingen plats för annat.”
 

”Småpratar, dricker kaffe. Jag pratar gärna jobb också (men de är 
inte lila förtjusta i det).”

 
”Går igenom dagen och tar en kopp kaffe. Försöker hjälpa 

varandra med det som behövs.”
 

”Fikar tillsammans och pratar om annat en jobb för att få en paus 
från jobbet och lära känna dem på andra plan en yrkesmässigt.”

 
”Fikar, fikarum, pratar strunt.”

”Pratar och umgås med dem då de är trevliga.”
 

”Sitter i ett lugnt område & dricker en kopp te. Att jag söker 
mig till ett lugnt område beror på att det är otroligt rörigt & hög 

ljudnivå där jag jobbar.”
 

”Småpratar (eller pratar ut om något jobbrelaterat) 
Småpratar snabbt, sen vill jag gå.”



5. Var på arbetsplatsen föredrar du att träffa 
dina kollegor? Varför där?

” I fikarummet eller i något annat gemensamt utrymme, för det är 
där alla håller till på rasterna.”

”Fikarummet. Det är fantastiskt vackert.”

”I fikarummet. Man får vara ifred”

” Lunchrummet, där förväntar man sig inte att vara själv. Så om 
man sätter sig där är man villig att prata.”

” Fikarummet. Ända stället som finns oftast ofta. Sen vill man ju 
jobba övrig tid.”

” Fikahörnan med fönster mot gatan. Låga sittplatser med många 
kuddar till ryggstöd.”

”Fikarummet...där får vi plats.”
 

”Vid lunchbordet. Umgänget faller sig naturligt.”
 

”Fikarummet.”

”Det blir ofta en gemensam promenad till kaffeautomaten. Vi 
saknar naturliga ytor där man kan sätta sig en stund och ta rast 

så det blir ofta att vi fortsätter samtalet där vi sitter. (Vi sitter 
samlat i team).”

”I vårt gemensamma rum utanför de egna kontoren eller i 
fikarum.”

 
”I fikarummet eller matsalen. Där äter vi, pratar och dricker kaffe, 
och det är en pausmiljö för alla så det blir både prat om jobb och 

om annat.”
 

”I lunch-/fikarummet. Det är dit alla går, och det finns gott 
om utrymme, flera bord och en stor soffa + kaffe, te och varm 

choklad.”
 

”I lunchrummet, för vill inte prata när vi arbetar 
Lunchrummet. Det är avskilt och lugnt.”

 
”Kafeteria”

”Vid kaffeautomaten i trapphuset eftersom det är närmaste 
platsen där kaffe kan införskaffas. Tänk på skillnaden mellan 

”var” och ”vart”! I den andra enkäten är det rätt på fråga 5. :)”
 

”På kontoret”

”Ute på skolgården.”

”I soffan mellan bud. Kort utbyte av lättsam konversation.”

”Spelar ingen roll vart jag träffar dom.”



 
”Pingisbordet eller vårt ”vardagsrum” som är en stor öppen yta 

med många olika sittplatser (fåtölj,soffa,stol).”
 

”Personalrum. Trevlig miljö.”
 

”Fikarummet/matrummet.”
 

”Personalrummet, för att det är många där och man kan välja 
vem man vill sitta med. Sköna fåtöljer.”

 
”I fikarummet, för att det är den enda platsen på arbetet där man 

kan prata och skratta utan att störa andra.”

”Lärarrummet eller arbetsrummet.”

”Utanför då man kommer bort från miljön.”

”Antagligen vid matplatsen i köket, men även vid mitt skrivbord 
under arbetets gång ibland.”

 
”Fikarummet.”

 
”I Fikarummet, där alla får plats!”

”Innergård eller grupprum, eller i cafeterian.”

”När man håller på att jobba. (Alltså inte i personalrummet.) Det 
gör att jobbet blir roligare och enklare.”

”I köket. Det är lugnt och skönt där.”
 

”Varm mjuk avkopplande plats utanför arbetsrummet.”

”Fikarummet / lunchrummet. Eftersom det är en trevlig plats 
och man kan sitta ner många tillsammans. Träffar jag dem i 
korridoren hinner man bara säga hej oftast. Är de nära mitt 

skrivbord stör de mest arbetet.”

”I grupprummet, där är det ganska lugnt.”
 

”Fikarummet. Där sitter vi mer avslappnat i soffor.”

”Fikarum, lunchrum, är ett neutralt och trivsamt ställe.”
 

”Backoffice, lugn miljö.”
 

”Överallt! Kollegorna är ofta de som gör arbetet roligare. Förutsatt 
att en har kollegor en gillar & kommer överens med.”

 
”Fikarummet/soffhörnan. Få en paus från arbetsplatsen 

(skrivbordet).”

”Under min arbetstid, ej på min rast om det inte är frivilligt.”



6. Vid vilka tillfällen föredrar du att träffa dina 
kollegor under arbetsdagen?

”Under lunchrasten och fikarasten på eftermiddagen.”

”Förmiddagen.”

Lunch, fika.”

”På lunchen, när man äter eller fikar.”

”Rasten.”

”Lunch och fikapauserna..”

”Utöver rasten menar ni? Jag jobbar ju tillsammans med dem, 
så...hela tiden? Fikat, möten, arbetssamarbeten...”

”Rast & lunch.”
 

”Fikarasten.”

”På lunchen eller vid mikropauser under dagen.”
 

”Em”

”Vi samarbetar med allt, så vi träffas under hela arbetsdagen.”
 

”Egentligen jämt, men det lämpligaste är förmiddagsfika 9-9:30, 

lunch 12-12:30 och eftermiddagsfika 15-15:30.”
 ”På rasterna.”

”När som helst egentligen.”
 

”Fm o em”

”Morgon och lunch.”
 

”Under arbetstid och på lunchen.”
 

”Efter lunch.”
”Samma som ovan.”

”Viken tid på dygnet??”
 

”Fika och lunch.”
 

”På lunch och fikapaus.”
 

”När som helst.”
 

”För- o eftermiddagsfikat.”
 

”På eftermiddagsrasten, när man är less och behöver 
uppmuntran.”



 ”När som helst.”

”Alla tillfällen.”

”Kan inte välja. Blir kontaktad hela tiden och avbruten med det 
jag håller på med. Man kan inte styra när folk kommer till en för 
att få hjälp, eller fråga saker. Men om jag fick välja skulle jag nog 
helst interagera med folk online. Tycker det är snabbare, och mera 
effektivt, för man kan fundera på hur man skall svara lite längre 

än när man pratar.”

”Lunch” 
”Fikaraster och lunch.”

”Alltid.”

”Under hela arbetsdagen.”
 

”Under rasterna.”

”Lunch.”
 

”Det är olika. Men faktiskt mest på morgonen när man kommer 
till jobbet! Frukost ihop hade varit bättre än lunch eller fika! 

När man behöver deras hjälp.”

”Jag föredrar att träffa dem mycket under hela arbetsdagen, både i 
själva arbetet och på raster. Rast brukar vi ta ca 10, 12 och 15”

 
”När som helst. Springer runt till kollegor mycket.”

 ”Vi arbetar i team så umgås och jobbar med dom konstant.”
 

”Hela tiden. Jag jobbar i ett öppet kontorslandskap & det skulle 
vara otroligt tråkigt om mina kollegor inte fanns i närheten under 

arbetsdagen.”
 

”Förmiddagen.”
 

”När jag jobbar.”



7. Vad anser du är en trevlig miljö för möten på 
jobbet?

”Att det finns t ex soffor eller stora bord där alla kan sitta vid. Fin 
inredning med t ex färger på möbler, bord och väggar.”

”Ljust, högt i tak, fönster. Solsken...”

”Lugn miljö med kaffe och frukt.”

” Helst utomhus eller så att man ser ut. Lunchrum.”

” Lugnt. Rent. Varmt.”

” En miljö där man kan sitta länge utan att bli störd och uttröttad 
av ljud och ljus t.ex.”

”Ett avskilt, ”kontrollerat” utrymme för vissa möten. Ett mer 
informellt och öppet för andra typer av möten. Rätt utrustning för 
att kunna hålla mötet. Lite utrymme för mindre möten, större för 
möten med många inblandade. Finns olika typer behov för ytor 

för olika typer av möten.”

”Avslappnad & bekväm. Växter & mysiga soffor.” 

”Ja.”

”Någonstans där man naturligt och avslappnat kan sätta sig ned 
och komma in i samtal med kollegor som man inte träffar så ofta i 

det dagliga arbetet.”
”Sköna möbler, bra utrustning (whiteboard/stort block & 

projektor).” 

”Att alla har tid för att vara där och inte behöver rusa iväg eller 
missa delar av mötet, att alla får komma till tals och att mötet är 

tydligt strukturerat.”

”Ljust, lagom temperatur, inget drag och lagom stort rum för 
antalet personer som närvarar, varken för stort eller för litet rum.”

”Att man kan slappna av på rasterna.”
 

”Nya, fräscha lokaler. Bra ventilation. Bra temperatur.” 
”Kontrollerat ljud (ej för mycket reflektioner m.m., ska inte låta 

som en odämpad skolmatsal.”

”Runda bord.”
 

”En hemlik miljö, typ kök eller vardagsrum. Lyxigt skulle det 
förståss vara med en växthusliknande miljö!”

 
”Lunch är en tid att koppla av lite och socialisera.”

”Utomhus eller i konferansrummet.”
 

”Gärna i ett ljust och trevlig rum med sköna stolar och solljus.”
 ”Lugnt å tyst miljö med kaffe??”

 ”Ljusa, öppna ytor med sköna sittplatser, gärna formade som 
cirklar eller kvadrater.”



”Litet ombonat mötesrum.”
 

”En miljö helt isolerad från arbetet.”
 

”Ett rum med fåtöljer.”
                       

”En bekväm och avslappnad miljö. Gärna med frisk och ren luft, 
något som vi saknar idag.” 

”Sköna möbler finns.”

”Platser att sitta på och lugn miljö. En plats som inte kräver så 
mycket av sinnena.”

”En tyst, lugn miljö där man kan arbeta ostört, kombinerat med 
mötesplatser där man kan disskutera frågor och problem som 

uppstått.”
 

”Fikarummet.”

”Snygga och bekväma möbler. Växter! Gott kaffe!”

”Harmonisk miljö, med fika och lite musik.”
 

”När det är rent, städat, bekvämt att sitta och har en fräsch lukt. 

”Köket.”

”Möten med kollegor på avkopplande plats. Med övriga på en 
avskild tyst plats.”

 

”Lagom stort rum. Vi är oftast ca 5-6 personer på våra möten 
(max). Sitter vi i mötesrummet så är det för stort för oss (gjort för 
typ 12 pers)... Det blir ”åhörarstämning”. Ibland sitter vi i ett litet 
hörn istället (på vårt öppna kontorslandskap) där vi får knö oss 

in, det är inte heller bra. Lagom stort rum för antalet deltagare är 
bra! Möjlighet att ha plats för sin dator, mer gröna växter!”

”Tyst och att inte stressa.”

”Möten som i jobbmöten eller möten mellan människor?” 

”Jobbmöten kräver lokal med möjlighet till ögonkontakt med 
så många av deltagarna som möjligt. Möten mellan människor 
fungerar bra i fikarum och ok i lunchrum. Tänker att det är bra 
om man kan sitta bekvämt, lite ostört och gärna så att man ser 

varandra.”
 

”Var som helst som är lite avskilt. Små konferensrum tex.”
 

”Lugnt, slapp miljö med fika möjlighet.”
 

”Ett lugnt rum. Beroende på vad för möte det gäller så tycker jag 
att det är trevligt att sitta i soffor & fåtöljer osv. Ska det ändå ske 

vid ett större konferensbord är bekväma stolar viktigt. Gärna 
mycket gröna växter osv. Det ska vara en trevlig miljö att vistas i.”

 
”Avslappnande, ej stökiga miljöer” 

”Öppet, ljust.” 



8. Vad anser du bidrar till en samhörighetskänsla 
med dina kollegor?

” Att det finns utrymme på arbetsplatsen som möjliggör att alla 
får plats, och inte att det fattas t ex sittplatser i fikarummet.”

”Fikarasterna. Luncherna. Gemensamma fester, med planering.”

”Respekt för varandra.”

”Äta tillsammans.”

”Jobbar mycket själv. Men godstämning är bra.”

”Att kunna knyta an på andra plan, och prata om andra saker än 
strikt arbetsuppgiftrelaterade.”

”Att arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter, att jobba 
med varandra för att nå samma mål, att ha gemensamma 
intressen, att hålla på samma hockeylag, att vara man resp 
kvinna, att lyssna på samma sorts musik, att vara öppen för 
andra, att vara...ja, det finns tusen saker som påverkar det.”

”Frågan är i vilket sammanhang .?”

”Lika intressen. Jobbet. Att vi är kollegor som samarbetar & 
stöttar.”

 
”Raster.”

”När man lär känna sina kollegor utöver jobbet. När det råder en 
familjär stämning. När man är avslappnad och sig själv på jobbet.”

 
”Fira framgångar. Få viktig info om omvärlden.”

 
”Att problemen och allt som händer är allas angelägenhet - vi har 
en god insikt i vad alla gör och bidrar med på jobbet, och vi gläds 

med varandras framgångar och nya lösningar. Genom att veta vad 
varandra gör bryr vi oss också mer.”

”Främst kanske att man kan relatera till varandras problem med 
arbetsuppgifter, att man får ventilera med varandra.”

 
”Jag vet inte.” 

”Möjlighet att koppla bort jobbet och snacka om annat på lunch/
raster. Liknande syn på hur arbetet ska bedrivas.”

”Runda bord.”
 

”Kommunikation och gemensamma arbetsområden.”
 

”Arbetet vi gör.”

”Något så när lika värderingar vad gäller etik och utbytande av 
erfarenheter jobbmässigt.”

”Rättvis behandling på företaget och utrymme att prata och lära 



känna varandra.”
 

”Pratar med alla ??”

”Platser man kan mötas och sitta på utanför kontorslandskapet.”
 

”Närhet. Information. Att tillhöra gruppen.”
 

”Att vi är individer som ”klickar”.”
 

”En trevlig miljö och ett eget rum där vi kan träffas. Vi är alltid 
med elever annars och man kanske måste vakta sin tunga då. Bra 
med ett rum enbart för personal då. Inte för att prata jobb kanske, 

men om vad som helst.” 
”Aktiviteter på och utanför jobbet. Ett fikarum som inbjuder till 

gemenskap och inte till att sitta i små grupper.”
 

”Finns plats för att prata å skratta.”
 

”En bra arbetsmiljö och god kommunikation. Med bra arbetsmiljö 
menar jag en visuell miljö som är lugnande för alla sinnen. Rent 

och fint och inte för mycket eller för smutsigt.”
 

”Det är svårt med så många kollegor. Tyvärr blir det ofta inte 
så bra samhörighet, utan man diskuterar mest ytligheter etc. En 

atmosfär som uppmuntrar till hjälpsamhet och lite humor brukar 
gå långt, men det är inte alltid möjligt tyvärr.”

”Att man är ärlig .”

”Fikaraster ute och inne samt andra aktiviteter som fester och 
utflykter. Arbetet och att samarbeta inte minst!”

 
”Gemensamma upplevelser utanför arbetsplatsen, gemensamma 

projekt med ett mål, småprat varje dag.”

”Att det finns någonstans man kan sitta där man slipper tänka på 
jobbet en stund och bara kan vara de människor man är och inte 

bara robotar i ett maskineri till företag.”
 

”Afterwork.” 
”Sitta nära varandra.”

 
”Gemensamma intressen och att alla är på jobbet.”

”Gemensamma projekt, att man har respekt för varandras jobb. 
Studiebesök ihop kanske? Research ihop inför projekt?”

 
”Att lyssna, hjälpa och stötta.”

 
”Oj, svår fråga. Gemensamma tider för rast? Gemensamma 

intressen att diskutera? Kontinuerliga möten så vi är insatta i 
varandras arbete. Öppet och tillåtande arbetsklimat.”

 
”Många saker men speciellt roliga kreativa gemensamma 



arbetsuppgifter.”
 

”Vi har samma arbetsuppgifter.”
 

”Humor, att en kan skoja med varandra & ha kul på jobbet. Att 
en kan prata med varandra & bolla idéer & funderingar.”

 
”Mat/fika (gemensamt matbord/soffgrupp).”

”Kaffe.”



Vila och återhämtning på jobbet 
- Svaren från GFAB



1. Vilket kön tillhör du?



2. Hur gammal är du?



3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på?
Ex. kontorsarbete, arbete ute på fält etc.

”Kontor.”

”Lite kontor men mest på fält.”

”Kontorsarbete.”

”Inne på kontor och ute i byggarbetsplatser m.m.”

”Kontor”

”Kontorsarbete.”

”Kontor, ute.”



4. Om du behöver återhämta dig och samla energi 
under arbetsdagen, hur gör du det då?

”Stänger dörren om mig så att jag får känna att jag får vara ifred. 
Vi har det ofta stressigt, viktigt att kunna sitta ostört och arbeta. 

Det tar ännu mera energi att störas av omgivningen.Lämnar 
arbetsplatsen (området) på lunchen.”

”Sätter mig vid datorn och svarar på mejl eller kollar på 
driftdatorn.”

”Sätta mig i lugn och ro eller att gå ut när det är sommar.”

”Åker hem. Åker från kontoret. Gör platsbesök. Stänger dörren. 
Tränar.”

”Fikarast.”

”Återhämtning i lugn miljö / samla energi med hjälp av ett fyspass.”

”Rast tillsammans med kollegor.”



5. Var gör du det helst?

”Vet inget annat ställe än mitt rum, det vilorum som fanns är 
borttaget. Men på rummet vilar man ju inte, det är bara skönt att 

kunna stänga om sig när man är trött. Saknar en avdelning där 
man får sitta som inte hör till matsalen. Vore skönt att kunna ta 

fikarast i lite lugnare omgivning med lite mer avslappnade möbler. 
Slippa sitta mitt i sorlet. Ibland när man är trött går man inte ut 
och fikar pga att det känns jobbigt med för allt folk och för hög 

ljudnivå.”

”På kontoret.”

”I ett lugn rum.”

”På bästa platsen, när kontoret om jag skall fortsätta arbetsdagen 
efter en friskvårdstimme.”

”Fikarummet.”

”Vilrum / på gymmet”

”Uteslutande i matsalen, idag finns inte några andra lämpade 
platser för det. Saknar en lugn plats att sitta på.”



6. Föredrar du att göra det ensam 
eller tillsammans med andra?

”Oftast ensam.”

”Ibland ensam men ibland även skönt att bolla idéer och bekym-
mer med mina kollegor.”

”Helst ensam, men även med kollegor, beroende på hur trött och 
hur hög belastning det varit under dagen”

”Vi har inga gruppaktiviteter på kontoret”

”Tillsammans”

”Både och, men i mindre sällskap 1-4 pers”

”Gärna med andra för att koppla bort arbetet och tänka på något 
annat en stund.”



7. När känner du som störst behov av 
vila och återhämtning under dagen?

”Varierar, beror på hur stressigt vi har det.”

”På eftermiddagen.”

”När det har varit mycket och många samtal, runt lunch eller 
eftermiddag.”

”På eftermiddagarna och i slutet av veckan.”

”Det är inte ofta det händer, om det händer så på eftermiddagen.”

”Olika, men samlar energi under förmiddagen och kan ibland 
behöva lugn stollsam miljö på eftermiddagen.”

”Eftermiddagen när man börjar bli trött.”



8. Vilka krav ställer du på miljön under återhämtningen? 
Ex. ljudvolym, visuella intryck, ljusstryka etc.

”Inga störande ljud, man ska kunna slappna av och känna sig 
ostörd.”

”Ganska tyst vill man kanske ha det. Men det gör inget om t.ex. 
2-3 personer sitter i samma rum och pratar. Inte för stort rum 

heller.”

”Lugn miljö, med dämpad belysning, inte för mörkt men att man 
kan dra ned belysningsstyrkan, natur färger ej starka färger, nå-

gonstans att sitta avslappnat.”

”Tyst, lugnt eller med bra musik.”

”Inga speciella.”

”Dämpad ljudmiljö, dämpad belysning i rogivande trivsam miljö 
för vila. Ljus luftig och inspirerande miljö för träning!”

”Skulle gärna ha en lugn plats där det är relativt tyst, givetvis kan 
personerna låta. Men gärna mer undanskymt så att man inte 

sitter som vi gör nu där besökare passerar konstant.”



Kommunikation och möten på jobbet
- Svaren från GFAB



1. Vilket kön tillhör du?



2. Hur gammal är du?



3. Vilken typ av arbetsplats jobbar du på?
Ex. Kontorsarbete, arbete ute på fält etc.

”Kontorsarbete”

”Kontor”

”Kontorsarbete”

”Kontorsarb.”

”Kontor och ute i fält (platsbesök, möten etc)”

”Kontorsarbete”

”Kontorsarbete/ute på fält”



4. Om du träffar dina kollegor på din rast vad gör du helst då? 
Varför?

”Samtalar för att lära känna dem bättre och lära mig utifrån 
deras kompetens”

”Fikar”

”Dricker kaffe och pratar om annat än jobb... Varför... för att 
stärka band och vila”

”Fikar, äter”

”Samtalar vid fikat etc, men avstår nu pga bullrig miljö och 
otrivsam plats.”

”Fikar och pratar”

”Sitter ned och pratar. Bra att tänka på annat en kort stund, ger 
bättre fokus när man väl arbetar.”



5. Var på arbetsplatsen föredrar du att träffa dina kollegor?
Varför där?

”Personalrum eller utomhus”

”Fikarummet”

”Gäller frågan just vid rast eller allmänt? Vid rast: Anslutning 
till matsal/kaffemaskin Vid jobb: Mötesrum alt kontoret. - 

Mötesrummet skapar neutral zon och dessutom avbrott från 
kontoret (som jag spenderar mycket tid i) - Kontoret kan vara bra 
mötesplats då det alltid finns tillgängligt. Nuvarande kontor skulle 

dock behövas möbleras/utrustas bättre för små, korta möten.”

”Matsalen... om det inte går att fika/äta i utemiljö.”

”Nu, i kontorsrum. Finns inga andra platser utom i 
sammanträdesrum då.”

”Lunchrummet eller på resp. kontor. Social samvaro resp. 
avskildhet.”



6. Vid vilka tillfällen föredrar du att träffa dina kollegor under arbetsdagen?

”Personalrum eller utomhus.”

”Fikarummet.”

”Gäller frågan just vid rast eller allmänt? Vid rast: Anslutning 
till matsal/kaffemaskin Vid jobb: Mötesrum alt kontoret. - 

Mötesrummet skapar neutral zon och dessutom avbrott från 
kontoret (som jag spenderar mycket tid i) - Kontoret kan vara bra 
mötesplats då det alltid finns tillgängligt. Nuvarande kontor skulle 

dock behövas möbleras/utrustas bättre för små, korta möten.”

”Matsalen... om det inte går att fika/äta i utemiljö.”

”Nu, i kontorsrum. Finns inga andra platser utom i 
sammanträdesrum då.”

”Lunchrummet eller på resp. kontor. Social samvaro resp. 
avskildhet”



”Lugn miljö där man kan prata utan att behöva överösta sig själv 
eller andra.”

”Rent och snyggt”

”Trevlig miljö är beroende på behovet vid mötet. Äta/fika: ljust, 
luftigt, överskådligt, dämpat men inte tyst Möte: inspirerande 

(färg, form, intryck, ljud(?)). Mötesrummet ska vara effektivt och 
kunna ge möjlighet till ett avslappnat samtal.”

”Anpassat efter antalet deltagare och i bra ljudmiljö.”

”Lugna, tysta platser. Avgränsade ytor med bra sittmöjlighet. 
Finns inte i Dragonen i min närmiljö.”

”Gröna växter, dagsljus, färger.”

”Platser där det kan kännas spontant att slå sig ner en stund. 
Matsalen skulle kunna vara en sådan plats, men med den 

utformning som är idag är det inte så trevligt. Det blir lätt högljutt 
och rörigt i matsalen när det är mycket folk.”

7. Vad anser du är en trevlig miljö för möten på jobbet?



8. Vad anser du bidrar till en samhörighetskänsla med dina kollegor?

”Raster och gemenskap. Bra om vi blandar oss med olika 
funktioner.”

”?”

”Möjligheten att mötas alla på samma ställe på samma villkor.”

”Lättillgängliga mötesplatser för enklare möten och plats kring 
personligt skrivbord vid snabba träffar.”

”Genom mötestillfällen utanför bokad tid. Genom att göra 
gemensamma aktiviteter.”

”Möjlighet att mötas.”

”Att man ser varandra, att det är lätt att springa på varandra på 
kontoret samt att man han sina närmaste kollegor nära inpå.”


