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Sammanfattning 

Under vårterminen 2012 har Robin Westlund genomfört ”Kontrollerad interaktion för 

kreativare möten - Summit Flexiwall” med den självständiga inriktningen social 

kommunikation utifrån visuell interaktion för framtidens kontor. Projektet genomfördes i 

kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design 

(MSGC12) och omfattade 22,5 hp. Kursen ingår i högskoleprogrammet Innovationsteknik- 

och designingenjörsprogrammet som tillhör Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid 

Karlstads universitet.   

 

Uppdragsgivare för projektet var Moelven Eurowand AB med huvudkontor i Örebro. 

Företaget tillverkar och monterar kompletta rumslösningar för kontor. Handledare från 

företaget var Pernilla Irewhärn. Handledare från Karlstads universitet var adjunkt och 

programledare Monica Jakobsson. Examinator för examensarbetet var professor vid 

Fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Karlstads universitet, Fredrik Thuvander.   

 

Moelven Eurowand AB är branschledande och har för avsikt att behålla sin position på 

marknaden. För att företaget ska fortsätta vara branschledande så behöver företaget leda 

utvecklingen av rumslösningar. Detta föranledda till projektet som denna rapport behandlar. 

 

Projektet gick inledningsvis ut på att identifiera behov för framtidens kontor. Dessa 

analyserades vidare och sammanställdes. Sammanställningen mynnade ut i en 

framtidsvision som visualiserades i form av en ställbar dimmer för fullständig kontroll av 

omgivningen på den individuella arbetsplatsen. Dimmern var en symbol som det vidare 

arbetet senare utgick ifrån i utvecklingen av en realiserbar produkt.   

 

Summit Flexiwall är en produkt som är utvecklad för att tillfredsställa kontorsarbetarens 

behov i form av avskildhet och samhörighet. Summit Flexiwall är en flexibel panelvägg som 

skärmar av beroende på behov och arbetssituation. Produkten är framtagen för att 

uppmuntra till spontana, kreativa möten som leder arbetet framåt. Produkten skapar rum i 

rummet och passar således väl in i Moelven Eurowand AB:s produktflora. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

During the spring semester 2012 Robin Westlund has accomplished “Controlled interaction 

for more creative meetings - Summit Flexiwall” with the individual focus on social 

communication based on visual interaction in future office. The project was a part of the 

course Degree Project for degree of Bachelor of Science in Innovation and Design 

Engineering (MSGC12) which includes 22,5 ECTS Credits. The course is a part in the 

program Innovation and Design Engineering program within the Faculty of Technology and 

Science at Karlstad University. 

 

Assigner of the project was Moelven Eurowand AB with their head office in Örebro. The 

company manufactures and assembles entire room solutions for offices. Supervisor at the 

company was Pernilla Irewhärn. Supervisor at Karlstads University was adjunct and program 

holder Monica Jakobsson. Examiner has been professor at the Faculty of Technology and 

Science at Karlstad University, Fredrik Thuvander. 

 

Moelven Eurowand is the market leading company and intends to maintain that position. To 

keep that position the company needs to take the lead of developing new room solutions. 

With that in mind this project was initiated. 

 

In the beginning of the project the main focus was to identify the needs on future offices. 

These were analyzed and summarized. The summary resulted in a vision which was 

visualized as an adjustable dimmer for fully control of the environment on the individual 

workplace. The dimmer was vital for further development of a realizable   product and 

operated as a symbol through the entire project.  

 

Summit Flexiwall is a product developed to satisfy the needs of an office worker in terms of 

privacy and social interaction. Summit Flexiwall is a flexible panel wall who operates as a 

screen wall when necessary. The product is designed to encourage spontaneous meetings 

because these kinds of meetings are the ones who are the most creative and leading the 

work forward. Summit Flexiwall creates room in a room and because of this very suitable for 

Moelven Eurowand AB product range. 
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1. Inledning 

 

Robin Westlund studerade Innovationsteknik- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads 

universitet vid Fakulteten för teknik och naturvetenskap. På uppdrag av Moelven Eurowand 

AB utfördes ett projekt i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design (MSGC12) vilket omfattade 22,5 HP. Kontaktpersoner och 

handledare hos uppdragsgivaren Moelven Eurowand AB var Pernilla Irewhärn, Susanne 

Broström Axelsson och Hanna Andersson. Handledare vid Karlstads universitet för projektet 

var Monica Jakobsson. Examinator för examensarbetet var Fredrik Thuvander.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Moelven Eurowand AB har sitt huvudkontor i Örebro med tillverkande enheter i Hulån och 

Kumla samt säljkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala och Norrköping.  

Moelven Eurowand AB tillverkar prefabricerade byggelement i moduler och monterar dessa 

till kompletta rumslösningar som i första hand är avsedda för kontorsmiljö. I sortimentet ingår 

bland annat täta väggar, glaspartier, dörrportaler och viss form av inredning. Monteringen av 

dessa produkter sker genom den egna metoden som kallas för Eurowandmetoden. Metoden 

innebär att byggelementen anländer till byggplatsen färdiga för montering och monteras 

därefter strukturerat med effektiv metodik. Metoden innebär på så vis flexibla rumslösningar 

som kan omformas och utvecklas efter behov.  

 

Moelven Eurowand AB är Sveriges ledande tillverkare och entreprenör av rumslösningar 

med systemväggar och har som målsättning att behålla sin marknadsandel samt att 

marknaden som helhet skall öka. För att Moelven Eurowand AB ska fortsätta vara ledande 

på marknaden behöver företaget leda utvecklingen av morgondagens produkter för att möta 

de krav och behov som framtidens brukare kommer att ha. Moeleven Eurowand AB vill 

således få en bättre insikt i hur framtidens kontor och rumslösningars utformning kommer att 

se ut. För att ta reda på detta anlitades två studenter från utbildningen Innovationsteknik- och 

designingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Uppdragets omfattning beskrivs i två 

delar. I den första delen ska studenterna undersöka vilka behov som kommer att vara 

betydelsefulla för framtidens kontorsarbetare samt vilka krav som kommer att ställas på 

arbetsplatsen. I den andra delen ska studenterna skapa en produkt/koncept som har sin 

utgångspunkt utifrån framtidsvisionen i den första delen. Studenterna som anlitades för detta 
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projekt var Robin Westlund och Hans Iverlund. Projektet redovisas i två separata rapporter. 

Detta gjordes då gruppen inledningsvis arbetade gemensamt under första delen av projektet 

för att senare arbeta parallellt mot separata problemformuleringar och slutligen gå samman 

till en gemensam slutprodukt/slutkoncept. Hans Iverlunds arbete presenteras i rapporten 

(Iverlund, 2012).  

 

1.2 Problemformulering 

 

I den första delen av projektet undersökte gruppen vad som kommer att vara betydelsefullt 

hos en framtida arbetare i kontorsmiljö. Gruppens inledande problemformulering var ”Hur 

kan framtidens kontorslösningar se ut och hur kan Moelven Eurowand AB:s produktstrategi 

anpassa sig efter det?”.  

 

När den första delen av projektet hade besvarats, delades projektet upp i två delar där 

studenterna ansvarade för varsin del när den andra delen av projektet påbörjades. Nya 

problemformuleringar arbetades fram och denna rapport kommer att behandla 

problemformuleringen: ”Skapa ett koncept/produkt som tillgodoser arbetarens sociala behov i 

form av avskildhet och samhörighet med övriga kollegor i kontorsmiljö.”  

 

Kompletterande information 

• Spelet mellan avskildhet och samhörighet i kontorsmiljö är utgångspunkten för en 

produkt/koncept .  

• Den enskilde kontorsarbetarens arbetsplats är utgångspunkten i utvecklingen av 

konceptet/produkten. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppdraget är att ge Moelven Eurowand AB bättre insikt i hur de ska styra sin 

utveckling av produkter och rumslösningar för att möta framtidens behov. 

 

1.4 Mål 

 

Identifiera framtidens behov genom att undersöka dagens olika typer av kontorsmiljöer, 

framtidsvisioner inom området samt genom att prata med olika typer av människor i 
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branschen och kontorsanställda. Detta görs med hjälp av litteraturstudier, observationer, 

studiebesök och intervjuer. När denna del har besvarats är målet att skapa ett slagkraftigt 

koncept/produkt på kontorslösning som möter krav och behov hos framtidens brukare utifrån 

ett visuellt interaktionsperspektiv. Konceptet/produkten ska tillgodose kundens behov till 

avskildhet och interaktion. Produkten/konceptet ska visualiseras för vidare arbete som 

slutligen ska kunna generera till en produkt som kan visas upp på möbelmässan Stockholm 

furniture & light fair 2013 som en del av Moelven Eurowand AB:s utställningsmonter.  

Projektets resultat presenteras offentligt i samband med exjobbsutställningen på Stora 

torget, Karlstad den 24 maj 2012 och presenteras muntlig inför delar av klasskamrater, 

handledare samt examinator den 29 maj 2012. Projektets process redovisas i skriftlig rapport 

enligt akademisk praxis.  

 

1.5 Avgränsning 

 

 Projektet sträcker sig från 2012-01-26 till 2012-06-10. 

 Produkt/koncept behöver inte motsvara kraven för massproduktion. 

 Produkt/koncept kommer använda sig av befintliga material, således kommer ingen 

energi läggas på att ta fram nya materialval till produkten/konceptet.  

 Endast rumslösningar för kontorsmiljö omfattas av arbetet. Med kontorsmiljö 

definieras arbetsrum, möteslokaler, lunchrum, fikarum, korridorer samt entré.  

 Spelet mellan avskildhet och samhörighet i kontorsmiljö är utgångspunkten för en 

produkt/koncept .  

 Den enskilde kontorsarbetarens arbetsplats är utgångspunkten i utvecklingen av 

konceptet/produkten. 

 Med framtidens kontor avses en tidrymd som är 10 till 15 år framåt i tiden från det att 

projektet inleddes. 
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2. Metod 

 

Projektet har följt design- och produktutvecklingsprocessens metodik enligt boken 

Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson, et al., 

2004). Faser som inte har genomförts i enlighet med designprocessens metodik har valts 

bort eller modifierats för att passa projektet. Inspiration till delar av metodiken kring 

konceptutveckling och konceptutvärdering har hämtats från Idéagenten – en handbok i idea 

management (Michanek & Breiler, 2007). 

 

2.1 Projektplanering 

 

Planering för projektet var nödvändig för att identifiera moment och faser av projektet. Vidare 

uppskattades momenten och fasernas tidsåtgång så att upprättande av en preliminär 

tidsplan kunde fastställas. Detta för att projektet skulle hålla den tidsram som projektet 

förfogade över. Metoder som användes för att planera projektet hämtades ur 

Produktutveckling – effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson, et al., 

2004) samt Operations management (Heizer & Render, 2009). 

 

WBS 

Work Breakdown Structure (WBS) är en planeringsmetod för att bryta ner projektets mål i 

arbetspaket och slutligen aktiviteter. Genom att definiera projektets faser och delar kan 

hinder som projektet kommer att möta identifieras tidigt så att buffert tid kan planeras för att 

lösa dessa. Det första steget är att noggrant fastställa projektets mål. Sedan bryts projektets 

mål ner i hanterbara arbetspaket. Arbetspaketen bryts ner till mindre arbetspaket och dessa 

definieras sedan i form av aktiviteter. På detta sätt skapas en hierarkisk struktur där de färre 

men större arbetspaket står i toppen medan de flera men mindre aktiviteterna står i botten av 

strukturen (Heizer & Render, 2009).  Metoden är grunden till en mer detaljerad tidsplanering 

senare i projektet.  

 

GANTT 

GANNT-schema är en tidsplaneringsmetod som återger en detaljerad bild över de olika 

processtegen som projektet innebär. Projektets huvudmoment identifieras och tidsåtgång för 

de olika momenten bedöms. GANTT-schemat ritas sedan på ett koordinatsystem där y-axel 

representerar huvudmomenten för projektet och x-axeln representerar tiden. Alla momenten 
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utgör horisontella linjer i schemat. Linjernas längd motsvarar momentets längd i tid 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004).  

 

Projektplan 

Projektplanen beskriver projektets omfattning och upprättades under projektets 

planeringsfas. Detta gjordes för att projektet slutligen skulle nå gemensamma mål mellan 

uppdragsgivare, uppdragstagare, handledare samt examinator. Projektplanen är en 

sammanställning av information och innehåller projektets bakgrund, problemformulering 

syfte, mål, avgränsningar, budget, tidsplan och kommunikation mellan berörda delar. 

Dokumenten i projektplanen är så kallade ”levande dokument” och reviderades allt eftersom 

projektet förändrades. Projektplanen struktur följer projektprogram enligt Projektplanering 

(Johannesson, o.a., 2004). Projektplanen redovisades muntligt och skriftligt för 

uppdragsgivaren samt handledaren.  

2.2 Research 

 

Den inledande researchen genomfördes utifrån att identifiera vilka aspekter som kommer att 

vara betydelsefulla i framtidens kontor. Detta gjordes gemensamt inom gruppen då gruppen 

jobbade mot en gemensam problemformulering (se problemformulering1.2 ). I projektets 

andra del bestod researchen i en mer fördjupad research som behandlade visuell interaktion 

i kontorsmiljö.  

 

2.2.1 Litteraturstudier 

 

Genom hela projektet genomfördes litteraturstudier. Inledningsvis bestod dessa av 

basfaktainsamling i form av vetenskapliga artiklar, litteratur och företagskataloger. Syftet med 

detta var att försöka identifiera behov och trender för framtidens kontor så att en inriktning för 

projektet kunde lokaliseras. När val av inriktning hade skett genomfördes en fördjupad 

litteraturstudie som behandlade hur visuell interaktion och möten på arbetsplatsen påverkar 

den enskilde. Litteraturstudien bidrog till att avgränsning av projektet kunde ske.   

 

Litteraturstudierna behandlande  

 Dagens kontorslösningar 

 Framtidsvisioner för kontorslösningar 

 Kontorsmiljöns påverkan på anställda 

 Ny teknik och dess påverkan i kontorsmiljö 
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 Interaktion och möten i kontorsmiljö 

2.2.2 Studiebesök 

 

Projektet har inneburit ett flertal olika studiebesök för att bredda gruppens kunskaper kring 

aktuella frågeställningar. Genom att följa Moelven Eurowand AB:s produkter från tillverkning 

till montering fick gruppen en verklighetsuppfattning huruvida en tänkbar process för en 

eventuell produkt/koncept kan tänkas se ut.                   

 

Stockholm furniture & light fair  

I Älvsjö på Stockholmsmässan anordnas varje år Sveriges stora möbelmässa Stockholm 

furniture & light fair, se figur 2.1. Mässan lockar de flesta aktörer i och kring branschen 

möbel- och ljus design för hem och offentlig miljö. Mässan erbjuder även föreläsningar och 

aktiviteter under dessa dagar. Syftet med detta besök var att studera rådande trender i och 

kring branschen, titta på ny teknik, lyssna på föreläsningar som berörde ”framtidens kontor” 

samt att prata med kompetenta människor i branschen. Mässan var dessutom ett ypperligt 

tillfälle för benchmarking, det vill säga att studera konkurrenters nyheter och 

produktsortiment. 

 

Figur 2.1 En monter vid Stockholm furniture & light fair 2012 

 

Tillverkningsenhet, Hulån  

I Hulån, Dalarna ligger en av Moelven Eurowand AB:s tillverkningsenheter för produktion av 

företagets produkter, se figur 2.2. Besöket syftade till att öka förståelsen kring tillverkningen 

av Moelven Eurowand AB:s produkter. Det var dessutom ett tillfälle att studera fabrikens 

omställningsmöjligheter då projektets eventuella slutgiltiga produkt/koncept kan avvika 
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kraftigt från vad som idag tillverkas i fabriken. Besöket gav också möjlighet att prata med 

kompetenta tillverkningsarbetare. 

 

 

Figur 2.2 Tillverkningsenheten vid Hulån gav inspiration till utvecklingsprocessen 

 

Kvarteret Isafjord  

I Kista, Stockholm ligger kvarteret Isafjord, se figur 2.3, där bland annat Ericsson AB har sina 

kontorslokaler. Gruppen fick möjlighet att följa med montageledare Kalle Nilsson på grundlig 

genomgång av montering enligt Eurowandmetoden. Syftet med detta studiebesök var att öka 

förståelsen kring hur metoden fungerar organisatoriskt samt följa dess olika steg på en 

byggarbetsplats.  

 

 

Figur 2.3 Studiebesök vid Kvarteret Isafjord där montering av Moelven Eurowand AB:s 
produkter skedde enligt Eurowandmetoden. 

 



8 

 

2.3 Analys 

 

Analysdelen av projektet har varit den del då information har samlats och sammanställts för 

att kunna användas som beslutsgrund för det vidare arbetet. 

2.3.1 Konkurrentanalys 

 
För att lokalisera en inriktning av projektet för det fortsatta arbetet genomfördes en 

konkurrensanalys. Konkurrentanalysen sammanställer och beskriver den information som 

observerats genom forskning, trender och utveckling. Informationen jämfördes sedan med 

Moelven Eurowand AB:s egna uppsatta mål och ambitioner. Jämförelsen tolkades sedan så 

att möjliga inriktningar för projektet kunde identifieras. 

2.3.2 Val av inriktning 

 
Val av inriktning skedde i samråd med handledare från Karlstads universitet och handledare 

från uppdragsgivaren Moelven Eurowand AB.  

2.3.3 Uppdelning av inriktning 

 
En uppdelning av projektets inriktning var nödvändig för det fortsatta arbetet. Syftet med 

denna uppdelning var att behandla inriktningen från två olika perspektiv så att ett 

självständigt arbete av projektet kunde presenteras då detta var ett kriterium i kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12). 

 

2.3.4 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation är ett dokument vars uppgift är att lokalisera produktens/konceptets krav 

och önskemål utifrån en problemformulering. Kravspecifikationen är ett levande dokument 

som förändras och kompletteras då en konstruktionslösning växer fram (Johannesson, et al., 

2004). Kravspecifikationens uppbyggnad följer boken Produktutveckling – effektiva metoder 

för konstruktion och design. Krav och önskemål är kriterier som ansågs vara nyckelbehov 

hos slutgiltig produkt/koncept och dessa grundades på Researchen. Kriterierna definieras 

som funktion (F), begränsning (B) eller både funktion och begränsning (F, B). Krav (K) hos 

produkten/konceptet är kriterier som alltid måste uppfyllas medan önskemål (Ö) är kriterier 

som produkten/konceptet strävar efter eller som uppnås delvis eller inte alls. Önskemålen 

viktades sedan på en skala ett till fem (1-5) där 5 är mycket önskvärt och 1 är mindre 

önskvärt. Önskemålens viktning bedöms och jämförs med varandra.  
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Genom att ha en väl genomarbetad kravspecifikation säkerställs att viktiga behov beaktas 

under produktutvecklingen av projektet (Johannesson, et al., 2004). Kravspecifikationen är 

ett stöd för produktutvecklingsprocessen och användes som underlag för konceptutveckling 

samt konceptutvärdering.  

 

2.3.5 Intervjuer 

 

För att bekräfta teorier och visioner för framtidens kontorsbehov gjordes nio stycken 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes på fyra olika företag och bestod av människor i 

näringslivet som jobbar i olika typer av kontorsmiljöer. Frågorna som ställdes var av typen 

”öppna frågor” som beskrivs vidare i boken Intervjuteknik (Häger, 2007). Intervjuernas 

struktur och metodik hämtades ur Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 2007). 

Intervjuerna var anonyma men respektive kön, befattning och kontorslayout redovisades för 

att slutsatser skulle kunna dras utifrån dessa parametrar. Intervjuerna gjordes tillsammans 

med Hans Iverlund. Frågorna bestod av totalt tio stycken frågor varav en var en generell 

fråga som rörde bådas uppdelning av inriktningen. Fem av frågorna handlade om 

kontorsakustik och sammanfattning av dessa redovisas i (Iverlund, 2012). Övriga fyra frågor 

handlade om visuell interaktion och möten mellan kollegor. 

2.4 Konceptutveckling 

 

Utifrån de funktionskriterier som slutprodukten förväntades äga genomfördes 

konceptutvecklingen som bestod av två delar, en friare idégenerering och en mer 

systematisk konceptgenerering i form av en morfologisk matris.  

 

2.4.1 Idégenerering 

 

Idégenereringen är den fas under projektutvecklingsprocessen som flest idéer arbetas fram. 

Eftersom fasen innebär att projektet kraftsamlar på att utarbeta lösningsförslag kan många 

tankar och idéer växa fram (Michanek & Breiler, 2007). 

 

För att skapa goda förutsättningar för idégenereringen användes Idéagenten 2.0 – en 

handbok i idea management (Michanek & Breiler, 2007) som underlag. Idégenereringen 

bestod av kreativa gruppmetoder där deltagarna ej var insatta i projektet innan 
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idégenereringen. Syftet med detta var att lyfta fram nya tankar och idéer. Gruppen bestod av 

sex deltagare som tillsammans genomförde två idégenereringsmetoder. 

 

Slumpordsassociation – Denna idégenereringsmetod bygger på människans förmåga att 

associera. När denna förmåga används i grupp med mångfald kan många idéer växa fram 

på kort tid. Metoden går ut på att en deltagare säger ett valfritt ord. Nästa deltagare säger då 

det första som denne associerar till det föregående ordet. Idéagenten antecknar ner orden 

på en lista under tiden associationerna fortsätter. Exempel på associationsord kan vara 

kaffe, kopp, rund, boll, idrott osv. Associationen fortsätter tills idéagenten anser att listan är 

tillräcklig. Deltagarna får därefter en frågeställning av idéagenten som deltagarna ska arbeta 

fram lösningsförslag utifrån associationsorden. Deltagarna antecknar ner sina 

lösningsförslag på papper. Lösningsförslagen diskuteras sedan öppet i gruppen. Detta för att 

kunna generera i fler idéer bland övriga deltagare. Idéagenten har möjlighet att ställa 

följdfrågor och argumentera för att utveckla lösningförslagen ytterligare.  Övningen avslutas 

med att deltagarna får utveckla sina egna idéer och beskriva dem så att efterarbetet blir så 

enkelt som möjligt (Michanek & Breiler, 2007).   

 

6-3-5 – Denna idégenereringsmetod bygger på individuell idégenerering. Fokusområdet 

presenteras för deltagarna av idéagenten och deltagarna tilldelas papper med en matris tre 

gånger sex celler. Deltagarna startar samtidigt och under en bestämd tid (exempelvis fem 

minuter) skapar deltagarna tre lösningsförslag. Papperna med matrisen skickas sedan vidare 

till nästa deltagare när tiden för omgången har tagit slut. Deltagarna har nu möjlighet att 

utveckla vidare på lösningsförslagen eller inspireras till nya idéer. Omgången börjar på nytt 

och idéagenten startar på nytt tiden. Övningen fortsätter tills alla celler är uppfyllda 

(Michanek & Breiler, 2007).   

 

Idégenerering genomfördes kontinuerligt under projektets gång men den 4 april 2012 

genomfördes en strukturerad idégenerering med inbjudna deltagare. Idégenereringstillfället 

gjordes tillsammans med Hans Iverlund som arbetade parallellt mot den valda inriktningen av 

projektet. Hans Iverlund ansvarade för sin synvinkel på inriktningen och detta presenteras i 

hans rapport (Iverlund, 2012). Deltagarna vid detta tillfälle bestod av kurskamrater som hade 

liten vetskap om projektet eller inte alls men som var införstådda med 

idégenereringsmetoder. Syftet med detta var att lyfta fram nya tankar och idéer som inte 

grundar på någon form research.  
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Upplägget för idégenereringen, se figur 2.4. 

 

Figur 2.4 Principskiss av idégenereringen samt energi/tid graf av aktiviteten 

 

Idégenereringen började med metoden slumpordsassociation. Deltagarna fick associera ord i 

följd av position. Sedan presenterades en problemformulering som deltagarna skulle arbeta 

utifrån. Frågeställningen var ”Hur ska framtidens kontor se ut och fungera?” Tanken var att 

hålla en relativt öppen frågeställning för att få igång tankeverksamheten. Efter 

slumpordsassociationen tog gruppen en energizer, se bild 2.5, för att öka gruppens 

motivation. Energizer bestod av en paus från idégenereringen där gruppen serverades dryck 

och tilltugg. I samband med pausen hölls en kortare genomgång av uppdragsgivaren 

Moelven Eurowand AB. Detta för att deltagarna skulle få en inblick hur företagets produkter 

ser ut och vad som finns i sortimentet idag.  

 

Figur 2.5 Energizer för att höja gruppens energi och motivation 
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När gruppen var redo för mer idégenerering genomfördes metoden 6-3-5, se bild 2.6. En ny 

frågeställning presenterades för deltagarna ”Hur kan vi uppnå en akustisk och visuellt 

stimulerande kontorsmiljö som inbjuder till interaktion och avskildhet?”. Frågeställningen 

behandlade således både Hans Iverlunds problemformulering som presenteras i (Iverlund, 

2012) samt problemformulering som behandlas i denna rapport. Detta gjordes för att försöka 

identifiera sambandet mellan dessa problemformuleringar som på många sätt motarbetar 

varandra. Frågeställningen var mer konkret för att försöka få deltagarna mer specifika mot 

projektets syfte och mål. Deltagarna skrev individuellt tre lösningsförslag och skickade sedan 

runt papperna mellan deltagarna tills alla celler var uppfyllda. Metoden avslutades med att 

respektive deltagare presenterade de tre bästa lösningsförslagen som metoden mynnat ut i. 

Lösningsförslagen beskrevs och motiverades. En sammanfattning av vad 6-3-5 ledde fram 

till presenteras 3.4.1 Idégenerering. 

 

 

Figur 2.6 Idégenereringsmetoden 6-3-5 under arbete 

 

2.4.2 Konceptgenerering 

 

I konceptgenereringsfasen ska den underliggande kreativa idégenereringsarbetet 

systematiseras så att slutliga lösningsförslag som uppfyller kravspecifikationen kan arbetas 

fram. Denna fas baseras på att så många lösningsförslag som möjligt arbetas fram för att 

täcka största möjliga lösningsrymden och på så vis inte gå miste om bra förslag. I detta 

projekt användes metoden Morfologisk matris för konceptgenerering (Johannesson, et al., 

2004). 
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”En systematisk lösningssökning genomförs i följande steg: 

- Formulera problemet bredare, abstrakt, lösningsneutral form. 

- Gör funktionsanalys med uppdelning av produktfunktionen i delfunktioner. 

- Sök lösningar till delfunktionerna. 

- Kombinera dellösningsalternativ till totallösningsalternativ. 

- Sortera ut potentiellt godtagbara totallösningsalternativ.” 

(Johannesson, et al., 2004). 

 

Morfologisk matris – Metoden går ut på att sammanställa totallösningar utifrån dellösningar. 

Metoden genererar totallösningar genom en matris som består av delfunktioner och 

dellösningar. Genom att bryta ner funktioner och önskemål från kravspecifikationen kunde 

delfunktionerna i matrisen definieras. Därefter formulerades flera dellösningsalternativ till 

varje delfunktion. I matrisens första kolumn skrivs delfunktionerna vertikalt där varje cell 

representerar en delfunktion. Till varje delfunktion skrivs ett flertal dellösningsalternativ 

horisontellt där varje cell representerar en dellösning. Totallösningar skapas sedan genom 

att dra polygoner mellan dellösningsalternativen. Totallösningsalternativ som inte är 

kompatibla fysiskt, geometriskt eller som anses orimliga sållas bort.  

Totallösningsalternativen som går vidare utvärderas sedan vidare i konceptutvärderingen.  

 

Konkretisering – Totallösningsalternativ förtydligas genom att konkretiseras. Detta görs 

genom bilder och text som förklarar totallösningen så att det blir enkelt att förstå dess 

funktion. Totallösningen visualiseras och för- och nackdelar informeras (Michanek & Breiler, 

2007). 

 

2.5 Konceptutvärdering 

 

Utifrån de lösningsförslag som vuxit fram under konceptutvecklingen, utvärderades dessa 

med syfte att bestämma dess olika värde/kvalité i förhållande till de uppsatta 

funktionskriterierna som formulerats i kravspecifikationen. De olika förslagens resultat 

jämförs sedan med varandra och beslut kring vilka av de olika förslagen som ska arbetas 

vidare med kan därmed tas.  (Johannesson, et al., 2004) 
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2.5.1 Elimineringsmatris 

 

Elimineringsmatrisen enligt Pahl & Beitz är en utvärderingsmetod som sållar bort 

produkt/koncept som inte uppfyller uppsatta krav/kriterier. I matrisen ligger lösningsförslagen 

horisontellt och uppsatta krav/kriterier vertikalt. Lösningförslagen utvärderas en efter en 

utifrån de uppsatta kraven/kriterierna och bedöms med (+), (-) och (?). Lösningsförslag som 

förväntas fullfölja krav/kriterium går vidare till nästa omgång och får därmed (+) i cellen. 

Lösningförslag som kräver mer information innan bedömning kan ske får (?) i cellen och 

lösningsförslag som inte uppfyller krav/kriterium får således (-) i cellen och elimineras direkt. 

Endast lösningsförslag som uppfyller krav/kriterier eller som kräver mer information innan 

beslut kan fattas går vidare i processen (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2004) 

2.5.2 Spindelvävsdiagram 

 

Spindelvävsdiagram är en utvärderingsmetod som visuellt visar lösningsförslagens värde 

utifrån olika kriterier.  Kriterierna definieras för att bedöma lösningsförslagen. Spindelnätet 

ritas upp utifrån antal kriterier i diagrammet. Kriterierna bedöms noll till fem där noll innebär 

att lösningsförslaget inte uppfyller kriteriet alls och fem innebär att lösningsförslaget uppfyller 

kriteriet fullt ut. Lösningsförslagen bedöms enligt kriterierna och bedömningsskala och ritas in 

i diagrammet med olika färger för att särskilja de olika förslagen (Michanek & Breiler, 2007) 

 

2.5.3 Viktad Kesselring 

 

Metoden går ut på att procentandelar delas ut till de olika kriterierna beroende på hur 

värdefulla de anses vara. Ett kriterium som anses viktigare än ett annat får således en högre 

procentandel. Det olika lösningsförslagen tilldelas sedan poäng utifrån hur bra de uppfyller 

kriteriet. Tillsammans med procentandelen tilldelas totallösningen en totalpoäng som jämförs 

med övriga resultat från metoden (Michanek & Breiler, 2007). 
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2.6 Konceptval 

 

Konceptval grundas på utvärderingsmomentens resultat där de olika lösningförslagen 

jämfördes med varandra.  

När konceptval har genomförts ska konceptet kritiseras djupare så att svagheter kan 

identifieras. Här finns möjlighet att förbättra den valda lösningen genom att ta till vara på 

tidigare förkastade lösningar om de är kompatibla med konceptet (Johannesson, et al., 

2004). 

 

2.7 Konstruktionsförslag 

 

Konstruktionsförslag kan liknas vad Johannesson beskriver som en detaljkonstruktion. En 

detaljkonstruktion ska vara ett underlag som beskriver produktens funktion och dess 

användningsriktighet. Detaljkonstruktionen ska vara tillräcklig omfattande för att enstaka 

prototyper av produkten ska kunna tillverkas så att funktion och användning kan verifieras 

genom olika typer av testning. Undertiden detaljkonstruktionsarbetet pågår, stäms 

detaljkonstruktionen av mot kravspecifikationen så att inte funktioner går förlorade under 

detaljarbetet (Johannesson, et al., 2004). Utformning av produkten styrs av totallösningens 

funktioner och tillverkning. Utformningen ska anpassas så funktionen blir användarvänlig och 

tillverkningsanpassad. Tillverkningsanpassning sker genom att först undersöka om det finns 

tillgängliga standardkomponenter som kan anpassas för totallösningen. Alternativt göra 

förändringar i detaljkonstruktionen så att standardkomponenter kan nyttjas. Nytillverkning av 

unika delar undviks men om det är befogat och krävs av totallösningen så arbetas dessa 

fram (Johannesson, et al., 2004). Alternativa materialval för totallösningens olika delar 

utvärderas och jämförs för att uppfylla kriterier hos totallösningen. Förutom funktionskriterier 

ska hänsyn tas till hållfasthet och tillverkningsmetoder (Johannesson, et al., 2004). 

 

En mock-up är en fysisk modell som inte behöver vara funktionsduglig utan bara visa formen 

och kanske färg och ytor. En mock-up ska förmedla funktionen till användaren så till vida att 

en reaktion av denne kan observeras för det fortsatta arbetet (Johannesson, et al., 2004).   
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2.8 Projektavslut 

 

Projektet avslutades med att resultatet av projektet presenterades för allmänheten, 

uppdragsgivare, hanledare, examinator samt inbjuda i form av en utställning, och en 

slutpresentation.   

Exjobbsutställning 

Projektets resultat visades upp för allmänheten på Stora torget i Karlstad den 24 maj 2012 

vid examensjobbsmässan X-jobb 12.  Detta moment var ett obligatoriskt moment i kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12). 

 

Slutpresentation 
Slutpresentation var ett obligatoriskt moment i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12). Slutpresentationen 

genomfördes muntligt inför uppdragsgivare, handledare, examinator och andra inbjuda.  

 



17 

 

3. Resultat 

 

Projektet följde metodiken som presenteras i kapitel 2. Metod.  Principskissen, se figur 3.1, 

av projektet beskriver hur projektet kom att genomföras av studenterna och hur de delade 

upp arbetet mellan varandra. Resultatet av metodiken presenteras nedan.  

 

 

 
Figur 3.1 Principskiss av processens uppdelning mellan studenterna 

  

 

3.1 Projektplanering 

 

Planering av projektet resulterade i att moment och faser kunde identifieras. Initialt 

upprättades en preliminär tidsåtgång för dessa moment och faser. Detta resulterade i en 

grov tidsplan för projektet för att projektet skulle följa den tidsram som var uppsatt för 

projektet. Metoder som användes för planering av projektet var WBS och GANTT. Planering 

av projektet sammanfattades i en Projektplan och presenterades för uppdragsgivare, 

handledare och examinator.  

 

WBS 

En WBS upprättades (se bilaga 1) där projektets moment och faser bröts ner i aktiviteter. 

Dessa aktiviteter sammanslogs sedan i arbetspaket som projektet skulle möta och innebära. 

Denna WBS reviderades allteftersom projektet förändrades.  

 

GANTT 

Hans Iverlund 

Robin Westlund 
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Ett GANTT-schema upprättades (se bilaga 2) för att få en överskådlig bild av projektets 

moments tidsåtgång. GANTT-schemat utgick från arbetspaket som identifierades i WBS. 

GANTT-schemat reviderades allteftersom projektet förändrades.  

 

Projektplan 

En projektplan sammanställdes (se bilaga 3-8). Projektplanen beskriver projektets bakgrund, 

mål och syfte samt projektets omfattning och resurser. Projektplanen upprättades för att 

definiera projektets mål mellan uppdragsgivare, uppdragstagare, handledare och 

examinator. Projektplanen presenterades den 12:e april 2012 muntligen för uppdragsgivare 

och handledare. Projektplanen dokumenterades och sändes till uppdragsgivare, handledare 

och examinator.  

3.2 Research 

3.2.1 Litteraturstudier 

 

Cellkontor 

Denna typ av kontorslayout innebär att kontorsarbetarna sitter enskilt en och en i 

kontorsceller. Kontorscellerna ligger i regel vägg mot väg och bildar på så vis korridorer. 

Rummet är utgångspunkten för allt arbete. Rummet innehåller det som kan behövas för att 

utföra det egna arbetet. Arbetet karaktäriseras av koncentrerat och självständigt arbete 

(Bodin Danielsson, 2010). 

 

Delat cellkontor 

Denna typ av kontorslayout innebär att några, två till tre arbetare, delar gemensat på ett 

kontorsrum. Delat kontorsrum är ofta ett resultat av antingen en grupporienterad arbetsform 

eller brist på yta. När kontorslayouten beror på brist av yta tenderar arbetsformen hos 

kontorsarbetarna i dennna kontorslayout bestå av liknade arbetsuppgifter. Det mesta av 

kontorsutrustningen är utanför det delade kontorsrummet  (Bodin Danielsson, 2010). 

 

Öppen planlösningskontor 

Denna typ av kontorslayout innebär att ett flertal kontorsarbetare delar på en öppen 

gemensam kontorsyta. Det finns varken väggar som skiljer av mellan kollegorna eller tillgång 

till enskilda fönster.  Arbetet karaktäriseras av rutinbaserat arbete som inte kräver någon 

nämnvärd interaktion mellan kollegor. Syftet med denna typ av planlösning i kontorsmiljö är 

ofta att kontorsmiljön ska vara flexibel för organisationsförändringar. För att reducera buller 

och skärma av från övriga kollegor används ofta skärmar mellan kontorsarbetarna. Öppen 
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planslösningkontor kan variera i storlek och särskiljts härmed från liten- mellanstor- till stor 

öppen planlösningskontor  (Bodin Danielsson, 2010).  

 

1) Liten öppen planlösningskontor 

Fyra till nio kontorsarbetare delar ytan i rummet. Bra storlek för grupporienterade uppgifter. 

2) Mellanstor öppen planlösningkontor 

10 till 24 kontorsarbetare delar ytan i rummet. Den vanligaste formen av storlek på öppen 

planlösning i Sverige. 

3) Stor öppen planlösningskontor 

Fler än 24 personer delar ytan i rummet. Denna storlek på öppen planlösningskontor 

förekommer inte så ofta i Sverige.  

     (Bodin Danielsson, 2010). 

 

Flexkontoret - Activity Based Working (ABW). 

Denna typ av kontorslayout innebär att kontorsarbetarna inte har någon enskild fast 

arbetsplats och delar således gemensamt på arbetsytor och interiörer. Den egna förvaringen 

har man ofta i en mobil enhet eller i någon typ av skåp. Detta kallas för homebase. 

Kontorslayouten är ofta av typen öppen planlösning men är inte nödvändigtvis av den typen.  

De första flexkontoren utvecklades i början av 90-talet. Kontorsvarianten var en följd av 

teknikutveckling och informationsteknologin som växte fram i samband med datorer och 

nätverks intåg på kontoret (Christiansson & Eiserman, 1998). Flexkontoren dimensioneras 

för < 70 % av den totala kontorsarbetarstyrkan. Dimensioneringen är utformad på detta vis 

för att kontorsarbetare förutsätts arbeta på andra ställen än själva kontoret. I beräkningen tas 

även hänsyn till att sjukdom bland de anställda förkommer.  

Flexkontoret har varierat i popularitet genom åren.  Kontorsvarianten ansågs till och med 

inhuman av vissa i 90-talets slutskede (Bodin Danielsson, 2010).  Andra menar att tiden inte 

föränn nu varit inne för arbetssättet. Jonas Hurtigh Grabe, konceptutvecklare och visionär på 

Diligentia, arbetar med att ta fram kontorskonceptet A² (Butovitsch, 2010). Konceptet har sin 

utgångspunkt i studier som visar att kontorsanställda tillbringar mindre och mindre tid på 

kontoret än tidigare. Konceptet bygger vidare på flexkontoret vilket har skapat ett uppsving 

för kontorsvarianten. 

 

Trivsel på kontoret 

Av vad som framgår i the Office (Bodin Danielsson, 2010) samt Office layout affecting 

privacy, interaction, and acoustic quality in LEED-certified buildings (Young, 2010) så är 

cellkontoret den mest uppskattade kontorsvarianten av kontorsarbetare följt av flexkontor. De 

två olika kontorsvarianterna är tillgodoser olika behov som till stor del beror på deras 
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särdrag. Båda typerna har respektive fördelar som passar olika typer av arbete och 

branscher. Kontorsarbetarna i cellkontor uppskattar själva den egna hälsan som bättre 

generellt än de övriga kontorsarbetarna i de andra kontorsvarianterna. Cellkontorsarbetarna 

var framför allt tillfredsställda med sin arbetssituation i form av själva arbetet vilket kan 

relateras till att kontorsvarianten tillåter mer fokus för indviduellt arbete. Flexkontorets 

kontorsarbetare var däremot mer nöjda med sin arbetssituation i form av sociala aspekter 

som till exempel relation till närmaste chef och samarbete i grupp . Tittar man på fysiska och 

psykologiska aspekter så toppar cellkontor, flexkontor och delat cellkontor. Minst anmälda 

sjukfrånvaro svarade flexkontoret för. De minst uppskattade kontorsvarianterna var 

mellanstor- och stor öppen planlösning. Dessa två kontorsvarianter visade sig ha flest 

kontorsarbetare antydde på missnöje (Bodin Danielsson, 2010).  

Återkommande genom undersökningar för en god arbetsmiljö är behovet av att tillgodose 

”visuell and audial privacy”. Sundstrom beskriver behoven enligt följande: Visuell privacy 

innebär isolering från ofrivillig konstant observering av andra och visuell stimuli. Detta kan 

uppnås i en kontorsmiljö genom att förhindra sikt och plötsliga möten med besökare. 

Acoustical privacy innebär frihet till att föra ett samtal i avskildhet från andra samt isolering 

från väsen i omgivningen (Sundstrom, 1986)  

 

Visuell interaktion och möten på kontoret 

Under de senaste decennierna har stora förändringar skett i kontorsorganisationen som rört 

såväl kontorsutformning som arbetsätt på kontoret. Kontorsorganisationerna har strävat efter 

att bli mer kundstyrda, effektiva och flexibla. Kontorsorganisationerna har gått från att vara 

stora enheter som styr arbetssättet in i detalj till att ha delats upp i mindre 

organisationsenheter, med mindre hierarkiskt struktur som är mer autonom i sin 

beslutsfattning. Dessa förändringar har också lett till stora förändringar i kommunikationen på 

kontoret i form av interaktion och möten (Rashid, et al., 2006). Även om den arkitektoniska 

utformningen i sig själv inte bestämmer beteende och välbefinnande hos de anställda så har 

kontorets utformning inverkan på de kontorsanställdas möjlighet till samarbete, interaktion 

och möten mellan kollegor (Bodin Danielsson, 2010). Många företag fortsätter att använda 

sig av öppen planlösning i första hand för att hålla nere kostnader vid montering av ett nytt 

kontor och underhåll. En annan anledning till att öppen planlösning är så populärt är tron på 

att planlösningen underlättar till bättre kommunikation och således ökad produktivitet. Denna 

tro grundar sig på en hypotes som säger att produktiviteten av rutinarbetsuppgifter ökar i en 

mer öppen arbetsyta. Hypotesen riktar sig till arbetskategorier som anses enformiga och där 

social kontakt i form av visuell interaktion, kommunikation och möten istället stimulerar 

arbetaren än själva arbetsuppgiften (Brennan, et al., 2002). Individen påverkas således av 

sin omgivning, framförallt genom andra människor. Undersökningar visar också att 
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människan kan överstiga nivå för social kontakt vilket har negativ inverkan. Människor som 

överstiger sin nivå för social kontakt känner sig trängda, besvärade vilket leder till försämrad 

arbetskapacitet. Detta förekommer oftast på kontor med låg individuell avskildhet. För lite 

social kontakt men andra människor har också negativ påverkan på individen. Detta 

fenomen karaktäriseras av att individen får känslor av isolering från övriga och känner sig 

ensam på kontoret (Sundstrom, et al., 1980).  Social kontakt har ett tydligt samband med 

hurevida transparant omgivningen är för visuell interaktion. Det människan ser i sin 

omgivning genom till exempel glasparti eller en öppen dörr på sin kontorsplats är 

fundamentalt för social kontakt och utbyte med kollegor ska uppstå. Möjligheten till rörelse på 

kontoret är också grundläggande. Människan rör sig i regel längs visuellt överskådliga linjer 

vilket i en kontorsmiljör skulle innebära vad personen kan observera utifrån den egna 

arbetsplatsen. Dessa linjer kallas axiala linjer och visualiseras som vektorer i Axial kartan, se 

figur 3.2. Antal axiala linjer som korsar varandra utifrån den egna arbetsplatsen beskriver 

möjligheten till rörelse utifrån arbetsplatsen. Således har olika typer av kontor och läge i 

kontorsorganisationen olika förutsättningar för social kontakt och interaktion (Rashid, et al., 

2006). Ju längre bort människor sitter ifrån varandra, ju mindre frekvent träffas de och 

kommunicerar (Conrath, 1973). Enligt undersökningar uppstår majoriteten av alla möten och 

interaktion mellan kollegor på den enskilda arbetsplatsen (Rashid, et al., 2006) 

 

Figur 3.2 Axial karta som visar kontorsarbetarnas insyn och rörelse 
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 I litteraturen nämns Sociopetal furniture och Sociofugal furniture som två typer på detta 

fenomen. Sociopetal funiture beskrivs som en flexibel miljö där möbler kan flyttas så att 

interaktion kan uppmanas. Detta sker genom ögonkontakt och behagliga avstånd till kollegor. 

Sociofugal furniture beskrivs som en arbetsmiljö med fasta möbler som är organiserade för 

avskiljdhet från omgivningen. Detta uppnås genom minskad ögonkontakt och 

opersonliga/neutrala avstånd till kollegor. Människan har ett behov att kunna ändra sin 

omgivning eller byta miljö för att tillgodose sina behov i form av avskiljdhet och samhörighet. 

(Evans & McCoy, 1998). Människor kommunicerar mindre när de inte kan kontrollera sin 

kommunikation (Bencivenga, 1998). Således måste omgviningen uppmuntra till 

kommunikation genom att tillåta olika typer av kontroll för kommunikation. Personlig kontroll 

av omgviningen är ett behov som är något av fundametalt för människan och som gör att 

människan mår bättre när det upplevs, framförallt mentalt. (Evans, 2003) Face-to-face 

kommunikation är vitalt för för kreativitet, vänskap, och förtroende. Således är dessa tre 

faktorer avgörande för en organisation. Visuell kontakt och närhet till kollegor måste främjas 

av arkitekturen (Allen, 1997). Interaktion på arbetsplatsen kan beskrivas enligt figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Figuren visar hur interaktion uppkommer på kontoret och vad det leder till (Rashid, 
et al., 2006).  

 

 

3.2.2 Studiebesök 

 

Stockholm furniture & light fair 2012 

Möbelindustrin tenderar gå mot att produkterna ska uttrycka flexibilitet och lekfullhet. 

Möbelföretaget Materia är ett tydligt exempel på detta, se bild 3.4, och menar att med hjälp 
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av lekfullhet i produkterna kan det traditionella kontorshierarkin avdramatiseras så att 

kontorsarbetarna uppmuntras till utbyte och uttryck. 

 

 

Bild 3.4 Företaget Materia visar upp exempel på lekfullhet i kontorsmiljö.  

 

Många av företagen har också börjat anamma kontorskonceptsvarianterna activity based 

working och A2. Dessa företag visade upp bland annat produkter som verkar för att skapa 

rum i rummet. Exempel på detta var soffor med integrerade skärmar för att skärma av 

omgivningen. Skärmväggar och ljudabsorbenter var andra produkter som många visade upp. 

Mässan gav också möjlighet till intressanta föreläsningar som handlade om framtidens 

kontor.  Anatomy of organisations var namnet på en föreläsning där bland annat den New 

York-baserade arkitekten Ferda Kolatan, den finsksvenska sociologen Susanna Toivonen 

och Burkhard Remmers som arbetar med internationell kommunikation för bland annat tyska 

möbeltillverkaren Wilkhahn gästade. Ferda Kolatan menade att en optimal formel för 

huruvida ett kontor ska organiseras inte kommer att existera. Han ansåg att kontoret var en 

förändlig miljö som hela tiden utvecklas. Ett fastställande av en sådan typ av miljö skulle på 

så vis vara inaktuell samtidigt som den publiceras. Kolatan tyckte det var viktigt att miljön inte 

var helt förutbestämd utan att en del lämnades till individen att sätta sin prägel på .  
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Han menade även att i framtiden kommer kontorsarbete att ske i mycket mindre kontorsytor 

men att dessa kommer att ha stort inflytande globalt. Susanna Toivonen ansåg att frihet i 

arbetet var viktigt. Toivonen tryckte även på vikten av funktionen som ett kontor innebär i 

form av möten, utbyte och uttryck mellan kollegor. Hon menade vidare att detta var 

nödvändigt för att tillgodose människans sociala behov. Toivonen diskuterade vidare att 

människans hjärna sett ut och fungerat likadant i miljoner år, vilket är viktigt att ha i åtanke. 

Burkhard Remmers tyckte i likhet med Ferda Kolatan att omgivningen på arbetsplatsen 

behöver individualiseras ännu mer än vad den görs idag. Vidare menar han att det är viktigt 

att se människor som subjekt och inte som objekt (Kolatan, Toivannen, Remmers, Olsen, 

Hafvenstein, 2012).  

 

Rita Nakouzi, se figur 3.5, trendspanare från New York, medverkade i två andra förläsningar. 

Hon arbetar med att försöka identifiera framtidens trender utifrån hur människor arbetar på 

kontor. Nakouzi menar att i framtidens kontorsmiljö så kommer inte kontorsarbetarna vara 

knutna till kontoret på samma sätt som tidigare. Hon anser att spontana möten är grunden till 

kreativitet på kontoret. Att kreativitet inte kan tvingas fram. Nakouzi tvivlar på att det behövs 

mer grupparbete, snarare tvärtom och ifrågasätter till och med om brainstorming ens 

fungerar.  Nakouzi nämner meeting points, naturliga mötesplatser som kommer att vara 

naturliga på kontoret. Hon tror att balansen mellan individuellt och grupparbete kommer bli 

viktigare. Att kontorsarbetarna kommer behöva en blandning av de båda för att uppnå goda 

resultat. Hon ansåg att tekniken kommer vara avgörande i framtidens kontor och att 

kommunikation mellan människor kommer bli viktigare som en del av detta då tekniken 

kommer göra kontorsarbetet mer opersonligt (Nakouzi, 2012).  
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Bild 3.5 Trendspanare Rita Nakouzi tillsammans med moderator Stefan Nilsson pratar om 
framtidens kontor vid möbelmässan Stockholm furniture & light fair 2012. Foto: Westlund, R. 

 

Tillverkningsenhet, Hulån  

Tillverkningsenheten är väldigt flexibel och kan ställa om tillverkningen snabbt då 

tillverkningsenheten arbetar dagligen med specialtillverkning. Fabriken kan på så vis snabbt 

ställas in och anpassas till nya produkter. Fabriken tillverkar även standarddetaljer även om 

det inte är dess huvudsyfte. Noterbart var spillet från kapning av mdf-skivor. Spillet flisades 

ner till spån med desamma. Spillet var anmärkningsvärt då de varierade i storlek men ändå 

uppfattades som en potentiell tillgänglig resurs, se bild 3.6. Anledningen till att spillet flisades 

ner till spån berodde på att det inte lönade sig att bevara spillet i lager då det överblivna 

materialet inte användes i nog utsträckning och bildade snabbt hög. Vid första anblick 

liknade mdf-spillet formen av långa paneler. 
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Bild 3.6 MDF-spill som flisas ner då det ej är lönsamt att lagra i större utsträckning. 

 

Kvarteret Isafjord  

Studiebesöket gav tillfälle att följa Eurowandmetoden i praktiken. Noterbart var att 

byggnadens layout. Byggnaden var utformad med en imponerande trappkonstruktion i 

byggnadens mitt. Detta område kallades atrium och fungerade som utgångsposition för att ta 

sig till de olika delarna i byggnaden, se figur 3.7. Layoutordningen var följande från mitten av 

byggnaden och utåt: 

(1) Atrium, trappkonstruktion 

(2) Kök, caféer och sällskapsytor för möten och sociala utbyten mellan kollegor  

(3) Tysta rum för telefonsamtal 

(4) Mötes- och konferensrum 

(5) Öppet kontorslandskap   
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Bild 3.7 Atrium under konstruktion vid kvarteret Isafjord 
 

 

Det nya kontoret karaktäriserades av mängden glaspartier som byggnadens kontorsdelar är 

uppbyggd av, se bild 3.8, vilket följer den trend vi ser just nu i kontorsbranschen, alltså 

öppnare kontorslandskap.  

 

 

Figur 3.8 Glaspartier prydde rum och korridorer i nybyggda kvarteret Isafjord 
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3.3 Analys 

3.3.1 Konkurrensanalys 

 

En konkurrensanalys genomfördes och sammanfattades enligt figur 3.9. 

 

Figur 3.9 Konkurrensanalys som beskriver Moelven Eurowand AB:s interna målsättning samt 
marknadens utveckling utifrån kontoret och kontorsarbetaren. 

 
 
Uppdragsgivaren Moelven Eurowand AB:s målsättning jämfördes med visioner och trender 

för framtiden på marknaden. Dessa visioner och trender observerades och hämtades från 

litteraturen, genom intervjuer med människor i branschen samt studiebesöket på 

möbelmässan Stockholm furniture & light fair.   Observationerna tolkades och omarbetades 

till påståenden, se figur 3.10. Dessa påståenden beskriver ett möjligt scenario för framtiden i 

form av trolig utveckling på marknaden. Om detta scenario inträffar kommer det förmodligen 

ha en negativ inverkan på Moelven Eurowand AB:s försäljning av systemväggar då 

marknaden som helhet går mot öppnare ytor vilket skulle resultera i färre marknadsandelar 

att spela på.  

 

 

Figur 3.10 Påståenden utifrån konkurrensanalysen som visar ett möjligt scenario i framtiden 
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 Förutom öppnare ytor så försöker möbelindustrin ta marknadsandelar. Genom att bygga 

möbler som skärmar av omgivningen i den öppna ytan så går dessa möbler mer mot att bilda 

rum i rummet. Dessa möbler utmanar på så vis alternativa lösningar som till exempel 

Moelven Eurowand AB erbjuder i form av systemväggar. Exempel på dessa möbler, 

se bild 3.11, 3.12. 

 

 

Bild 3.11 Ett exempel på möbel som skapar rum i rummet. 

 

 

Bild 3.12 Soffa med arbetsmöjlighet 

 

En del företag har skrivit dokument som beskriver hur de ser på framtidens kontor och vilka 

arbetsätt som kommer att tillämpas. Exempel på detta är interndokumenten Activity based 

working (Ross, 2011) och Beyond four walls and a door (inc, 2003). Activity based working 

beskriver hur teknologin kommer att styra kontorsutformning och arbetssätt. I Beyond four 

walls and a door beskrivs vikten av ”privacy” på kontoret och mänskliga behov som 

fundamentala för framtidens kontor. Med ”privacy” menar företaget ”visuell- och akustik 
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privacy” och detta uppnås genom att kontorsarbetaren är skyddad från att bli avlyssnad 

ständigt observerad av sin omgivning. 

 

3.3.2 Val av inriktning 

 

Efter den inledande researchen avgränsades projektet och detta medförde att ett val av 

inriktning krävdes då gruppen såg två möjliga vägar att gå vidare med projektet. 

Inriktningarna baserades på den analys som genomfördes som grundades på researchen i 

form av litteraturstudier, avhandlingar, observationer och tydliga trender på marknaden.  

 

Inriktning 1. Stärka rummets position 

Att utveckla den enskilde arbetarens arbetsplats utifrån det enskilda rummet som till exempel 

ett cellkontor. Detta för att bryta trend som pekar åt att färre väggsystem kommer att 

behövas i framtiden enligt den egna analysen. Utgångspunkten för denna inriktning är 

forskningen som säger att det är denna typ av kontorsmiljö uppskattas mest och som ur 

hälsosynpunkt är det bästa alternativet. Genom att ta till vara på de positiva aspekterna och 

angripa dess nackdelar för att stärka rummets position på marknaden. Nackdelar som ska 

omvandlas i och med denna inriktning är de sociala aspekterna som är bristande i denna typ 

av kontor. Genom att angripa bristerna och omvandla dessa så kommer en optimering av 

denna kontorstyp att ske. Inriktningen riktar sig mot en produkt/koncept som förmodligen 

innehåller väggsystem av något slag och på så vis falla väl inom ramen för Moelvens 

Eurowand AB:s produktsortiment samt mål för branschen som helhet.  

 

Inriktning 2. Angripa den öppna ytan 

Utveckla produkt/koncept som går mer mot möbelindustrin och på så vis ta marknadsandelar 

från den typen av konkurrenter på den öppna ytan i en kontorsmiljö. I motsvarighet till 

inriktning 1, går inriktning 2 mer mot att följa trenden som enligt analysen pekar mot öppnare 

ytor och kontorsmiljöer som går i linje mer activity based working. Utveckla en 

produkt/koncept som på något vis angriper denna fria yta i form av ”rum i rum”, skärmvägg, 

eller något typ av förvaring i form av homebase enligt ABW-teorin eller liknande.  

 

En aktivitetsbaserad produkt/koncept för kontorsmiljö var också en alternativ väg att gå och 

behövde inte nödvändigtvis knytas ihop med någon av de två ovanstående inriktningarna.  
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Beslut 

I samråd med handledare från uppdragsgivaren Moelven Eurowand AB och Karlstads 

universitet beslöts att en kombination av de båda inriktningarna var det bästa alternativet för 

det fortsatta arbetet i projektet. Målet var att skapa en produkt/koncept som ska stärka 

rummet utifrån att angripa nackdelar som upplevs med det enskilda rummet. 

Produkten/konceptet ska bevara fördelarna som upplevs med det enskilda rummet. 

Produkten/konceptet behöver således inte innebära ett enskilt rum eller enskild arbetsplats 

även om utgångspunkten är att stärka det enskilda rummet i någon form. Utifrån detta skapa 

en produkt/koncept som optimerar kontorsmiljön för framtidens kontorsarbetare. 

 

3.3.3 Uppdelning av inriktning 

 

I samband med val av inriktning, genomfördes en uppdelning av projektet inom gruppen. 

Den valda inriktningen för det fortsatta arbetet delades upp i två delar. Syftet med denna 

uppdelning var att behandla inriktningen utifrån två olika perspektiv för att slutligen gå 

samman mot en gemensam produkt/koncept i projektets slutskede. Uppdelningen var också 

nödvändig då detta var ett kriterium i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design (MSGC12).  

 

Uppdelningen av inriktningen ledde till att en varsin ny problemformulering upprättades. 

Hans Iverlund behandlar vidare i projektet problemformuleringen ”Hur kan man skapa en 

produkt/koncept, i form av eller som fyller funktionen av ett kontorsrum för den enskilde 

kontorsarbetaren med fokus på att uppnå en akustiskt stimulerande miljö som minimerar ”. 

Hans Iverlund fokuserar på kontorsakustik utifrån den valda inriktningen och detta 

presenteras i dennes students slutrapport (Iverlund, 2012). Robin Westlund behandlar vidare 

problemformuleringen: ”Skapa ett koncept/produkt som tillgodoser arbetarens sociala behov i 

form av avskildhet och samhörighet med övriga kollegor i kontorsmiljö”. Robin Westlund 

fokuserar på visuell interaktion och möten i kontorsmiljö utifrån den valda inriktningen. 

Uppdelningen av inriktningen godkändes av handledare och examinator och presenterades i 

samband med delpresentation den 22:e mars 2012. Delpresentation av projektet var ett 

obligatoriskt moment i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design (MSGC12) och syftade till att stämma av projektets status. I 

samband med presentationen reviderades projektplanen och dess underliggande dokument.  
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Fokus: Visuell interaktion och möten i kontorsmiljö   

Fokusering kring visuell interaktion och möten i kontorsmiljö utifrån den valda inriktningen var 

ett resultat av den omfattande researchen då detta fenomen i kontorsmiljö var 

återkommande och kunde kopplades samman med välmående och hälsa på arbetsplatsen. 

Fokuseringen knyter an till ett av våra mänskliga sinnen, synen, som påverkar oss dagligen i 

olika former, både positivt och negativt genom till exempel visuell kommunikation och 

oönskad insyn. I kombination med den valda inriktningen syftar fokuseringen till att utveckla 

inriktningen till en produkt/koncept som tillgodoser arbetarens sociala behov i form av 

avskildhet och samhörighet med övriga kollegor. En viktig del av fokuseringen är möjligheten 

till kontroll för att i största möjliga mån, tillgodose kontorsarbetarens varierande behov av 

visuell interaktion.  

 

Dimmer 

Framtidsvisionen för framtidens kontorsarbetare symboliseras i form av en dimmer, se figur 

3.13. Tanken är att dimmern ska fungera som en steglöst ställbar kontroll som styr 

kontorsomgivningen fullständigt i form av akustik och visuell interaktion utifrån den enskilda 

arbetsplatsen. Med enkla medel ska individens behov tillgodoses. När arbetaren behöver 

sitta ostört vid till exempel koncentrerat arbete ska omgivningen kunna anpassas enligt detta 

för att passa den typen av arbete. När arbetaren behöver avlastning i arbetsuppgiften genom 

till exempel social kontakt för stimulans när själva arbetsuppgiften inte uppfyller detta det så 

ska detta uppnås genom interaktion men kollegor både visuellt och akustiskt och så vidare.  

Visionen kan sammanfattas följande: Idag styr omgivningen arbetssituationen. I framtiden 

styr individen omgivningen för att passa arbetssituationen. Dimmern var utgångspunkten för 

det fortsatta arbetet med projektet. 

 

Figur 3.13 Framtidsvision symboliseras i form av en ställbar Dimmer för individuell kontroll av 
arbetsmiljö för att passa arbetssituationen. 
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3.3.4 Kravspecifikation 

 

En kravspecifikation upprättades (se bilaga 9) i syfte att definiera de kriterier som en slutgiltig 

produkt/koncept förväntades äga utifrån problemformuleringen ”Skapa ett koncept/produkt 

som tillgodoser arbetarens sociala behov i form av avskildhet och samhörighet med övriga 

kollegor i kontorsmiljö” 

3.3.5 Intervjuer 

 

Råmaterialet och sammanfattning av intervjuerna presenteras i bilagor (se bilagor 10-18). 

Resultatet av intervjuerna presenteras nedan. 

 

 Intervjuerna bekräftade att människor påverkas av insyn. Men att det har en negativ 

effekt besvarades aldrig.  

 När kontorsarbetarna ville arbeta ostört så stängde de dörren eller började att lyssna 

på musik genom hörlurar. 

 Kontorsarbetarna kontrollerar insyn med hjälp av dörren i huvudsak. Den verkar som 

en symbol för avskildhet. Andra medel som skärmväggar och gardiner anses fungera 

dåligt. 

 Personer som sitter i egna rum är mer nöjda med sin arbetssituation och de har även 

större möjlighet att kontrollera insyn och möten. 

 Kontorsarbetarna värderade möjligheten till fullständig kontroll av insyn och möten 

med kollegor på en skala ett till fem och resultatet av detta blev ett genomsnitt på: 

3,56 

 De allra flesta kontorsarbetarna önskade fler möjligheter att kontrollera insyn och 

möten. 

 Kontorsarbetarna ville öka möjligheten att se och träffa sina kollegor i sin omgivning. 

 

3.4 Konceptutveckling 

 

Utifrån kravspecifikationens funktionskriterier genomfördes konceptutveckling som bestod av 

två delar. En friare idégenerering och en mer systematisk konceptgenerering i form av en 

morfologisk matris.  
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3.4.1 Idégenerering 

 

Idégenerering genomfördes kontinuerligt under projektets gång men den 4 april 2012 

genomfördes en strukturerad idégenerering med inbjudna deltagare. Idégenereringstillfället 

gjordes tillsammans med Hans Iverlund som arbetade parallellt mot den valda inriktningen av 

projektet. Hans Iverlund ansvarade för sin synvinkel på inriktningen och detta presenteras i 

hans rapport (Iverlund, 2012). Deltagarna vid detta tillfälle bestod av kurskamrater som hade 

liten vetskap om projektet eller inte alls men som var införstådda med 

idégenereringsmetoder. Syftet med detta var att lyfta fram nya tankar och idéer som inte 

grundar på någon form research.  

 

Idégenereringsmetoder som användes var slumpordsassociation och 6-3-5. Metoderna samt 

upplägget för idégenereringstillfället hämtades från Idéagenten 2.0 – en handbok i idea 

management (Michanek & Breiler, 2007).  

 

Ord som associerades fram under övningen var: Ost, bricka, tegelsten, fyrkantig, bord, skiva, 

korv, bröd, limpa, påse, kväva, fängelse, säng, lakan, sova, trött, drömma, sjukdom, feber, 

termometer, rött, se bild 3.14. 

Ord som användes vid slumpordsassociation var: fyrkantig, tegelsten, ost, sjukdom, lakan, 

termometer, skiva. 

 

Figur 3.14 Idéagenten under idégenereringsmetoden slumpordsassociation 
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Slumpordsassociationen ledde till ett flertal idéer och koncept. De flesta handlade om layout 

och stimulerande arbetsmiljö i olika former. En sammanfattning av vad 

slumpordsassociationen ledde fram till presenteras nedan.  

 

Karantän - Utifrån ordet ”sjukdom” kom tankar kring ett karantänskontor fram.  Konceptet 

bygger på att arbetarna inte har någon fast arbetsplats. Ytorna på kontoret är gemensamma 

och det finns istället olika avdelningar på kontoret. Det som styr arbetsplatsen för dagen är 

arbetarens hälsostatus och hur frisk personen känner sig. De som känner sig krassliga men 

kapabla till arbete får sitta i en egen avdelning och säras på så vis från den friska personalen 

så att smittorisken minimeras.  Detta kan implementeras på flera sätt och det behöver inte 

handla om arbetarnas hälsostatus. Ett annat exempel skulle kunna vara avdelningar 

beroende på arbetssituation för dagen. Att arbetare på kontoret säras beroende på olika 

typer av arbete som utförs. Personer som pratar mycket i telefon säras från dem som har 

koncentrerat arbete vid dator och så vidare. 

 

Gemensamma ytor – Arbetarna på kontoret har ingen fast arbetsplats och alla samsas 

gemensamt om kontorsytan. Arbetsmiljön liknar en universitetsmiljö där arbetarna väljer att 

sitta tillsammans med andra eller mer avskilt. Konceptet liknar Activity Based Working 

(ABW). 

 

Modulkontoret – Deltagarna ansåg att kontoret kommer vara extremt flexibelt i framtiden och 

ska kunna förändras efter behov. Med enkla medel ska förändringen leda till att kontoret blir 

mer effektivt. Sett till den egna fasta arbetsplatsen på kontoret så kommer framtidens kontor 

vara individanpassat och arbetsplatsen är specialbeställd av respektive arbetare. Deltagarna 

tror att i framtiden kommer arbetarna sätta prägel på sin arbetsplats.    

 

Stimulering – Deltagarna tror att i framtiden kommer yttre stimulering i form av ljud, ljus och 

dofter vara något som alla kontor kommer att beakta. Arbetarna påverkas olika utifrån dessa 

aspekter och kanske kan det individanpassas. Ljud, ljus och dofterna anpassas efter flera 

parametrar som till exempel veckodag, tid på dygnet, känslostämning och så vidare.  

 

Nivåskillnader – Ett platt och rakt kontor ansågs traditionellt och framför allt tråkigt. 

Deltagarna ville att kontoret skulle vara mer lättsamt, uppmana till kreativitet och såg framför 

sig ett kontorslandskap med nivåskillnader och vinklar. Deltagarna ville på detta sätt bryta 

allvaret som ett kontor kan innebära. Arbetsplatsen skall uppmana till kreativitet och inte tvärt 

om. 

 



36 

 

Idéagent under metoden var Hans Iverlund. 

  

 

6-3-5 ledde till ett flertal tankar och idéer. Många anknyter till ABW och kontor som förändras 

beroende på arbetssituation och behov. Flexibilitet är återkommande och många av 

koncepten som arbetades fram under metoden relaterar till ordet. Sinnestämning och 

individanpassning var också ord som användes frekvent och som tydligt följer de idéer och 

koncept som togs fram. Några av alla tankar som arbetades fram presenteras nedan.  

 

Camping kontoret – Arbetet sker utomhus i en skogsmiljö och verkar stimulerande med sin 

miljö. Detta leder till färre stressrelaterade sjukskrivningar då kontorsarbetarna trivs bättre på 

sin arbetsplats. Hälsa och arbetsmiljö är viktigt för ett hållbart kontor. 

 

Lösviktskontoret - Kontorsmiljön är helt individanpassad och specialbeställds av respektive 

arbetare. Detta leder till att arbetsmiljön kommer att anpassas efter förutsättningar i 

närliggande miljö och hänsyn till den enskilde individens behov beaktas. Individen har 

kontroll över sin arbetsmiljö. 

 

Flexibla systemväggar – Väggarna kan bilda rum genom att kopplas samman eller formas på 

så sätt att det skärmar av.  Förändliga väggar ökar flexibilitet och kan anpassas efter behov. 

 

Elektriskt frostat glas – Med hjälp av elektriskt frostat glas kontrollera insyn och utsyn med 

enkla medel. 

 

Dubbelväggen – Väggen är tvådelad och respektive vägg kontrollerar ljud och insyn. 

 

Känslosensorer – Dessa känner av sinnesstämning hos arbetarna och anpassar kontoret 

efter den sinnesstämning som råder så att kontorsmiljön blir en så bra miljö som möjligt. 

 

Idéagent under metoden var Robin Westlund. 
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3.4.2 Konceptgenerering 

 
Efter idégenereringen påbörjades den mer systematiska konceptgenereringen. Detta skedde 

i form av en morfologisk matris, se figur 3.15. I den morfologiska definierades 

delfunktionerna hos slutprodukten utifrån kravspecifikationens kriterier och viktades därefter. 

Viktningen gjordes för att de flesta totallösningarna skulle prioritera de delfunktioner som 

ansågs viktigast. Totalt skapades tretton delfunktioner som sattes in i den morfologiska 

matrisen. Delfunktionerna var: 

 

- Kontrollera social interaktion 

- Medge avskildhet på den gemensamma arbetsplatsen 

- Medge avskildhet på den enskilda arbetsplatsen 

- Minimera känslan av instängdhet 

- Öka känslan av samhörighet 

- Bidra till enkel visuell kontakt 

- Minska oönskade möten 

- Stimulerande visuell arbetsmiljö 

- Medger flexibilitet 

- Manövreringsmetod 

- Ekonomisk försvarbar 

- Stimulerande belysning 

- Kan vara mobil 

 

Flera dellösningsalternativ till de olika delfunktionerna arbetades sedan fram. 

Dellösningsalternativen ska på något vis lösa delfunktionen så att funktionen i sig uppnås. 

Genom att dra polygoner mellan dellösningsalternativen som var kompatibla med varandra 

skapades totallösningar. Polygonerna skiljdes från varandra genom att de tilldelades olika 

färger.  Totalt skapades nio stycken koncept (A-I). Koncept som varit intressanta för fortsatt 

arbete har konkretiseras och åskådliggörs i bilagor (se bilaga 20,21 & 22). Koncepten 

sammanfattas kortfattat nedan. 
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A – Konceptet är tänkt att med enkla medel styra insyn. Insyn styrs med elektriskt frostat glas 

som regleras med hjälp av till exempel en dimmer. På detta sätt kan individen styra sin 

arbetsplats visuellt helt och hållet efter det egna behovet.  

B – En typ av flexkontor med bokningssystem för bokning av gemensamma lokaler och ytor. 

Bokningssystemet består av enklare mjukvara som alltid är tillgänglig. Landskapet har olika 

avdelningar för olika typer av arbete så som tysta avdelningar, kreativa grupprum, öppna ytor 

och så vidare.  

C – Fyrcellskontor med skjutbara systemväggar. Tanken är att arbetarna på detta vis kan 

öppna upp mellan cellerna när ett behov för detta finns. Systemväggarna kan bestå av 

glaspartier.  

D – Dörrportal med färgkodning som visar tillgänglighet för övriga kollegor. Färgkodningen 

styrs från den individuella kontorsplatsen. Konceptet är ett tillägg till Moelven Eurowand AB:s 

produkter.  

E – Ställbar skärmgardin i bredd och sidled för det egna kontoret.  

F – Fast skärmvägg som vecklas ut från väggen vid behov. Avsedd för snabba möten. 

G – Skärmgardin som skapar rum i rummet på den gemensamma arbetsytan. 

H – Skjutbar whiteboardtavla som kan användas i skärmväggssyfte 

I – Gardin med en typ av se in- ej ut filter. 
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Figur 3.15 Morfologisk matris med polygoner mellan dellösningsalternativen 
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3.5 Konceptutvärdering 

 
De nio koncepten som den Morfologiska matrisen hade genererat, utvärderades vidare 

genom olika typer av bedömning för eventuella beslut om eliminering. 

3.5.1 Elimineringsmatris 

 

 

* Produkten bör vara realiserbar i ett framtida perspektiv 

** Med detta avses ekonomisk försvarbar i ett framtida perspektiv 

Figur 3.16 Elimineringsmatris som beskriver hur de olika totallösningarna uppfyller olika typer av 

kriterier 

 

Elimineringsmatrisen ledde till att tre av totalt nio koncept eliminerades. Fyra av det 

återstående sex koncept krävde mer information innan beslut kring eliminering kunde tas.  
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Beslutsbakgrund av koncepten (A-I): 

A – Koncept A ansågs för dyr och handlar snarare om en framtidsvision. Konceptet 

eliminerades på grund av dess komplexitet. 

B – Koncept B ansågs inte passa in i Moelven Eurowand AB:s produktsortiment och 

eliminerades av den anledningen.  

C – Koncept C passerar elimineringsmatrisen och utvärderas vidare. 

D – Koncept D krävde mer information innan beslut kring eliminering kunde tas. Efter 

noggrannare bedömning ansågs konceptet passa in i Moelven Eurowand AB:s 

produktsortiment samt att konceptet skulle kunna konstrueras så att konceptet skulle vara 

ekonomiskt försvarbart. Koncept D passerade därmed elimineringsmatrisen.  

E – Koncept E krävde mer information innan beslut kring eliminering kunde tas. Efter 

noggrannare bedömning ansågs konceptet leva upp till Moelven Eurowand AB:s 

produktsortiment. Konceptet passerar därmed elimineringsmatrisen.  

F – Koncept F krävde mer information innan beslut kring eliminering kunde tas. Efter 

noggrannare bedömning ansågs konceptet leva upp till kriterierna i kravspecifikationen. 

Konceptet ansågs också relevant i Moelven Eurowand AB:s produktsortiment och passerade 

därmed elimineringsmatrisen.  

G – Koncept G passerar elimineringsmatrisen och utvärderas vidare. 

H – Koncept H krävde mer information innan beslut kring eliminering kunde tas. Efter 

noggrannare bedömning ansågs konceptet följa problemformuleringen till den grad att det 

uppfyllde frågeställningen och kunde därmed godkändas på den punkten. Konceptet ansågs 

delvis uppfylla kravspecifikationens kriterier och borde således ha eliminerats men då 

konceptet verkade intressant för fortsättningen då konceptet bedömdes kunna bidra till något 

positivt hos den slutgiltiga produkten, så beslöts att behålla konceptet.     

I – Koncept I ansågs inte motsvara problemformuleringen och eliminerades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

3.5.2 Spindelvävsdiagram 

 

 

Figur 3.17 Spindelvävsdiagram som överskådligt visar hur olika typer av totallösningar uppfyller olika 

typer av kriterier 

 

Enligt spindelvävsdiagrammet har lösningsförslag G störst area följt av alternativ C. 

Lösningsförslag G är med andra ord det bästa alternativet utifrån de uppsatta kriterierna.  

 

3.5.3 Viktad Kesselring 

 

 
Figur 3.18 Viktad kesselring avslutade utvärderingen av de olika totallösningarna 

 

3.6 Konceptval 

 
Konceptförslag G valdes utifrån resultaten som förslaget visat upp i och med 

konceptutvärderingen. Konceptet svarade för bäst resultat genom båda 

utvärderingsmetoderna och valdes därmed för vidare utveckling.  
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3.7 Konstruktionsförslag 

 
Konceptförslaget G vidareutvecklades så att ett konstruktionsförslag kunde tas fram. 

Konstruktionsförslaget är ett förslag på hur konceptet skulle kunna se ut för att uppnå den 

funktion som konceptet eftersträvar. Under arbetet identifierades problem med 

konceptförslaget som skulle kunna påverka funktionen, användarvänligheten och så vidare. 

   

Problem 

Panelen ska kunna rotera för att kontorsarbetaren ska kunna bestämma sin omgivning i form 

av ställbar insyn. Panelerna ska dessutom kunna flyttas i sidled så att de vid olika typer av 

behov kan flyttas. Produkten ska tillgodose individens behov i form av avskildhet och 

samhörighet. Avskildhet uppnås genom att panelerna skapar rum i rummet eller skärmar av 

delvis från omgivningen. Samhörighet uppnås genom uppmuntran till social kontakt och 

spontana möten mellan kollegor vilket en öppen utformning till vis del uppmanar till. 

Produkten styrs helt och hållet av individen/individerna utifrån stimuli och behov. Ett spontant 

möte i en öppen miljö ska snabbt kunna ställas om till ett mer formellt möte i en mer avskild 

miljö. Produkten behöver styras längs bana med radie för att panelen ska vara flexibel och 

kunna anpassas efter olika typer av rumsvarianter. Banan ska kunna monteras och hålla för 

påfrestningar samt styra och tillgodose panelernas bana och förflyttning för att skapa rum i 

rummet eller vara en del av rummet genom sin utformning. Panelerna ska användas av 

kontorsarbetare och ska således vara användarvänliga för dessa. Det ska vara enkelt att 

uppnå och hoppa mellan avskildhet och samhörighet för att produkten över huvudtaget ska 

användas och brukas. Produkten behöver förvaras på något sätt när den inte används alls.   

  

Lösning och materialförslag 

Konceptet visualiserades med hjälp av computer aided design-programmet Proe wt5 vilket 

resulterade i följande lösningsförslag, se figur 3.19.  
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Figur 3.19 Panelvägg som blev resultatet av produktutvecklingsprocessen 

 

Figur 3.20Panelväggen styrs av skena  
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Panelen fästes med vagnar som är roterbara. Vagnarna består av hjul, lager och olika typer 

av fästanordningar. Vagnarna styrs av en bana, till exempel löpskena. Löpskenan, se figur 

3.21, formas efter behov och storlek och behöver förmodligen vara i stål av något slag. För 

att panelerna ska rulla lättsamt längs banan och att hjulen inte kila fast i banan behöver 

vagnen sitta på panelens mitt uppifrån sett. På detta vis kommer vagnen att rotera kring sin 

egen axel och följa radier i banan. Vagnarna behöver vara kopplade mellan varandra så att 

panelerna följer varandra. Dessa kopplingar skulle kunna vara enkla plattjärn men behöver 

kunna vara rörliga i sina fästpunkter så att flexibilitet bibehålls. En möjlighet är att 

kopplingarna tilldelas enaxliga vagnar på till exempel plattjärnets mitt som också rullar på 

bana så att varje panel blir stabilare och mindre känslig för rörelse. Dessutom fördelas 

panelernas vikt på ytterligare vagnar. Då panelerna kommer att hänga i vagnar som rullar på 

bana så är det viktigt att de är så lätta som möjligt för att hålla nere belastning så mycket 

som möjligt. 

 

Figur 3.21 Exempel på halvprofil av löpskenor med radie som skulle fungera för totallösningen 
 

Panelerna ska innehålla något ljudabsorberande material som till exempel mineralull för att 

tillgodose behovet av att verka avskiljande från en störande omgivning. För att hålla detta på 

plats behövs någon form av ramverk, till exempel hopsvetsade aluminium profiler eller 

liknande. Panelen kläs in i tyg och bildar eftersträvat uttryck. Profilen för panelens helhet är 

också av betydelse då det ska vara möjligt att rotera panelerna i helvarv. Ett exempel på 

panelprofil, se figur 3.22. Förvaring av panelväggen när den inte används kan ske genom att 

panelerna kan samlas ihop eller att de ingår som del av rummet.  Det finns en tanke om 

huruvida panelerna ska återgå till sin originalposition, så att panelväggen är slät och inte 

släpper igenom ljus. Genom att sätta en list eller panelväggens bana intill en vägg så att 

panelerna slår mot en kontaktyta på listen eller väggen som gör att dessa rätar upp sig och 

återgår till sin original position. Kontaktytan slår mot panelen när panelväggen skjuts i sidled 

för att inte användas i skärmsyfte längre. På detta sätt återfås den släta panelytan. 
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Figur 3.22 Figuren visar panelväggen olika lägen för kontroll av insyn på arbetsplatsen 

 

 

Förslag på helhetskoncept 

 

Förslaget består av en cirkelformad mötes- och arbetsplats. Helhetskonceptet placeras i 

kontorslandskapet eller på gemensamma ytor som till exempel en kafeteria eller fikaplats på 

arbetsplatsen. Cirkeln innehåller olika typer av systemväggar som tillsammans bildar ett 

plustecken uppifrån sett, se figur 3.23. På så vis skiljs rummen från varandra och bildar 

tårtbitsliknande rum.  

 

 

Figur 3.23 Vy uppifrån som visar kontorsvariant med rund form 

 
För att bilda rum i rummet har den flexibla panelväggen Summit Flexiwall implementerats. 

Med Summit Flexiwall kontrollerar de som nyttjar rummet sin omgivning. När Summit 

Flexiwall inte nyttjas för att skärma av verkar den som en ljudabsorbent mot övriga rum i 

cirkeln och bidrar på så vis till en bättre arbetsmiljö. Helhetskonceptet uppmanar till spontana 
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möten, vilket är bra för kreativiteten. Tanken är att det spontana mötet snabbt och enkelt 

kunna övergå till ett mer formellt möte. Rummet ska vara användarvänligt och kunna nyttjas 

som arbetsplats. Med enkla rörelser kommer rum att bildas. 

 

Produktens namn Summit kommer från det engelska ordet som betyder toppmöte, men kan 

också översättas till högsta punkten på ett berg, klippa, väg, spår vilket passar väl in på 

många sätt med produktens delar och formspråk. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.24 Korsenhet med implementerad panelvägg i form av Summit Flexiwall 
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Figur 3.25 Summit Flexiwall i öppet respektive stängt läge. Även i det öppna läget verkar Summit 

Flexiwall som ljudabsorbent men då i huvudsak mot de övriga cellerna i kontorsenheten 
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Modell av helhetskoncept 

En mindre modell, se bild 3.26, av helhetskonceptet skapades för att visa på form och viss 

funktion av konceptet. Modellen visades upp för allmänheten på xjobbsmässan 2012 för att 

beskriva funktionen hos Summit Flexiwall och hur den kan implementeras.  

 

 

Figur 3.26 Mock-up som visade delar av funktion hos Summit Flexiwall 
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3.8 Projektavslut 

 
Xjobbsutställning 

Den 24 mars 2012 visades resultatet av projektet upp för allmänheten på Stora torget i 

Karlstad, se bild 3.27.  Med tredimensionella datoranimerade bilder visades konceptet upp 

tillsammans med en mock-up prototyp.  Utställningen var dessutom ett bra tillfälle att få 

respons och feedback på projektets resultat från gemene man.  

 

Figur 3.27 X-jobb 12 var ett tillfälle att visa upp projektets resultat för allmänheten 

 

Slutpresentation 
Den 29 mars 2012 presenterades arbetet inför handledare från skolan, examinator samt 

kurskamrater. Slutpresentationen genomfördes tillsammans med Hans Iverlund. Utifrån det 

valda konceptet svarade de båda studenterna för varsitt perspektiv och synsätt på 

slutprodukten Summit Flexiwall. De båda aspekterna tillgodoser varandras synsätt till viss del 

men ytterligare en nivå har lagts till den egna fokuseringen kring slutprodukten och detta 

presenterades.  
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4. Diskussion 

 

Projektet genomfördes enligt produktutvecklingsmetodik som studerats vid Karlstads 

universitet under utbildningens gång vid Innovationsteknik- och designingenjörsprogrammet. 

Metodiken är väl inarbetad och har hela tiden ansetts relevant för projektets typ.  Processen 

har inneburit både grupparbete tillsammans med Hans Iverlund och parallellt arbetet med 

individuell inriktning. Detta har medfört att den höga vision som projektet hade som 

utgångspunkt när projektet startades har avgränsas vid ett flertal tillfällen. Förhoppningen var 

att en detaljkonstruktion och prototyp i fullstor skala skulle upprättas men då tiden ej räckte 

till så omarbetades dessa till ett konstruktionsförslag och en mindre mock-up prototyp.  

 

Den omfattande researchen som projektet resulterade i, grundades på den breda 

problemformuleringen som projektet initialt jobbade mot. Då problemformuleringen var bred 

innebar detta att litteraturstudierna som skulle studeras behandlade ett mycket brett spektra 

för att inte gå miste om något som skulle kunna leda projektet i rätt riktning mot framtidens 

kontor. Detta innebar att stora tidsresurser lades ner till att hitta relevanta litteraturstudier. 

Det finns mycket tankar och framtidsvisioner men mycket av dessa är just tankar och 

visioner och inget att förlita sig på. Forskningen tyder på att det är teknikutvecklingen som 

kommer att avgöra vilket arbetssätt kontorsarbetarna kommer att tillämpa. Hur som helst är 

både visioner och framtida teknikutveckling något som ingen kan idag styra vilket kan 

innebära att framtidens lösningar inte alls stämmer överens med vad som tidigare har sagts. 

Projektet slutprodukt har ändå resulterat i att aspekter från både visioner och mänskliga 

behov har beaktats. Tanken kring de mänskliga behoven kom fram då det finns tankar kring 

ett framtida kontor som använder sig ännu mer av datoriserade hjälpmedel, vilket kommer att 

resultera i att den mänskliga kontakten kommer att värderas ännu högre än vad som görs 

idag.  

De grundliga mänskliga behoven kommer oavsett teknikutveckling vara desamma. 

     

Under analysdelen av projektet jämfördes visioner och trender med uppdragsgivaren 

Moelven Eurowand AB:s egna uppsatta mål i en konkurrensanalys.  Dessa sattes upp efter 

egna observationer och vad som kunde tydas ur litteraturstudier. Då det handlar om 

framtidens så är det svår att orda hur korrekt analysen kan tänkas vara. Läsaren bör ha detta 

i beaktande och snarare se påståendena som en möjlig utgång än något säkert scenario. 

Trots detta har viss bekräftelse på delar av visionerna i analysen kunnat knytas i samband 

med intervjuer och idégenerering.  
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Intervjuerna svar gav relativt väntande resultat. Men en del nya tankar väcktes samtidigt. Det 

var som exempel intressant att människor vrider på huvudet när de ser andra personer 

passera i till exempel ögonvrån. Dessa menade ändå att de inte blev störda i detta moment, 

men att de registrerar händelsen. Det kan möjligen bli mer störda än vad de själva upplever.  

Under intervjuerna gavs utrymme för de intervjuade att själva lägga fram förslag på lösningar 

till den framtidsvision som lagts fram i form av dimmern som tidigare har presenterats i 

rapporten. Några av dessa förslag anknyter till den slutprodukt som detta projekt resulterade 

i, Summit Flexiwall.     

 

Idégenereringen verkade i ett bekräftande syfte då några av alla idéer som växte fram 

liknade det nya arbetssättet ”activity based working” vilket stärker synen att det är en attraktiv 

arbetssätt. Arbetssättet liknar på många sätt en skolmiljö i form av ett universitet där ytor 

samsas. Då idégenereringen gjordes med studenter är det inte helt otänkbart att det är en 

arbetsmiljö som de känner sig bekväma med och således väljer att uttrycka i sina idéer. 

Deltagarna hade innan idégenereringsmomentet ingen research på arbetssättet, trots detta 

liknar de på många sätt vad olika visionärer på området säger.  

 

Summit Flexiwall blev resultatet av framtidsvisionen Dimmern.  Framtidsvisionen säger att 

kontroll av grundliga mänskliga behov är viktiga. För att tillgodose detta i ett kontorslandskap 

så behöver arbetsmiljön för kunna anpassas för arbetssituationen och personliga behov. 

Tanken är att Summit Flexiwall ska uppmuntra till kreativa möten. Detta uppnås genom att 

ha en relativt öppen planlösning för att skapa fler axiala linjer på kontoret så att fler möten 

kan uppstå. Exempel på hur det kan fungera med produkten se figur 4.1, 4.2. När väl det 

spontana mötet har uppstått har Summit flexiwall till uppgift att skärma av eller skapa ett rum 

i rummet så att mötet kan övergå till ett mer formellt möte. Kontrollen vilar hos 

kontorsarbetarna då de styr hur rummet ska vara för att passa det spontana mötet eller 

arbetssituationen.  

 

I ett vidare perspektiv är det tänkbart att Summit Flexiwall därför leder till en mer 

humananpassad utveckling av kontoret då produkten är till för att individanpassa 

arbetsplatsen. Människor har olika behov av socialt utbyte. Det beror på olika typer av 

arbetsuppgifter och hur de är placerade på kontoret. Olika typer av arbetsuppgifter kräver 

olika typer av arbetsmiljöer. Placering i kontorslandskapet har stor inverkan då människan 

rör sig i enkla mönster och detta leder till att så kallade meeting points uppstår där möten 

uppstår mer frekvent. Summit Flexiwall ska svara på dessa parametrar och förbättra den 

aktuella arbetsplatsen.  
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Det är också tänkbart att produkten kan leda till en mer flexibel arbetsmiljö och fungera som 

ett komplement till Activity Based Working teorin. 

 

 

4.1 Axial karta över mock-up modellen 

 

 

 

4.2 Axiala linjer som illustrerar möjlighet till insyn i Summit Flexiwalls olika lägen 
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5. Slutsats 

 

Projektet har utförts på ett strukturerat sätt enligt produktutvecklingsprocessen.  

 

Projektet har landat i två delar som presenteras i form av önskvärda funktioner för 

framtidens kontor. Den ena är den symboliska dimmern som tillgodoser individens behov 

i form av visuell interaktion och akustikmiljö. Med enkla medel kan individen styra sin 

omgivning beroende på arbetssituation och behov. Projektets andra del utgår från 

dimmern och slutade i produkten Summit Flexiwall. Produkten är en panelvägg som är 

flexibel och följdsam och som skapar rum i rummet. Produktförslaget innehåller 

konstruktionsförslag som beskriver problem med produkten samt eventuella lösningar 

och materialval till dessa.   

 

Produkten behöver upprättas i fullstor skala och testas för att bekräfta att 

problemformulering har besvarats. Den önskvärda funktionen hos produkten svarar dock 

mot problemformuleringen som denna rapport behandlar. 
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WBS – Work Break down Structure 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: 

GANTT 

 
 



 

 

 

Bilaga 3:  
Projektplan 

  

1 Projektbeskrivning 

 

Projektplanen innehåller beskrivning av projektet, planering, budget och styrning av arbetet 

för att projektet ska nå det gemensamma målet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare 

(Johannesson, o.a., 2004). Projektplanen redovisas muntligt och skriftligt.  

1.1 Bakgrund 

 
Moelven Eurowand AB tillverkar kompletta rumslösningar med monteringsfärdiga och 
flyttbara väggsystem. Moelven Eurowand AB är Sveriges ledande tillverkare inom 
området och arbetar för att bibehålla sin position på marknaden. Moelven Eurowand 
AB:s flexibla produkter har många fördelar i jämförelse med platsbyggda lösningar för 
kunden. De prefabricerade modulerna levereras färdiga för montage vilket håller nere 
kostnaderna av hantverkare på arbetsplatsen. Byggprocessen blir snabbare och 
kunden sparar på så sätt både tid och pengar.  Dessutom kan modulerna omplaceras 
och återanvändas när kontoret behöver förändras.  
 
För att Moelven Eurowand AB ska fortsätta vara ledande på marknaden behöver 
företaget ha framförhållning och leda utvecklingen av morgondagens produkter av 
rumslösningar för att möta krav och efterfrågan från framtidens kunder. 
 
Projektet utförs vid Karlstads Universitet och är en del av examensarbetet för 
högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12, 22,5 HP. 
Uppdragsgivare är Moelven Eurowand AB som har sitt huvudkontor i Örebro. 
Kontaktperson vid Moelven Eurowand AB är Pernilla Irewhärn. Handledare för 
projektet är Monica Jakobsson. Examinator för examensarbetet är Fredrik 
Thuvander.  

1.2 Problemformulering 

 
 Hur kan framtidens kontorslösningar se ut och hur utvecklas det fram utifrån ett 
visuellt interaktionsperspektiv 

 
… och hur kan Moelven Eurowand AB:s produktstrategi anpassa sig efter det? 

 

1.3 Syfte 

 
Att ge Moelven Eurowand AB bättre insikt i hur de ska styra sin utveckling av 
produkter och rumslösningar för att möta framtidens behov. 

 
 
 

 



 

 

Bilaga 4: 
 Projektplan 

 

1.4  Mål 

 
Med fokus på den visuella interaktionen på kontoret, skapa ett slagkraftigt koncept på 
kontorslösning för att visa upp på möbelmässan Stockholm furniture & light fair 2013. 

 

1.5  Avgränsning 

 
En eventuell produkt behöver inte motsvara kraven för massproduktion. 
Endast rumslösningar för kontorsmiljö omfattas av arbetet. Med kontorsmiljö 

definieras arbetsrum, möteslokaler, lunchrum, fikarum, korridorer samt entré. 
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2 Projektets omfattning 

 

2.1 Planering 

Planeringen innefattar projektplan med tidsplan och budget för projektet. 
Arbetspaket samt beräknad arbetstid redovisas i form av WBS (Work Break Down 
Structure) och Ganttschema, se bilaga 1 Ganttschema och bilaga 2 WBS.  

 

2.2  Research 

Studier och fördjupning inom relevanta områden kommer att ske genom 
observationer, litteraturstudier och undersökningar. För att hitta trender och 
inspiration planeras besök vid Möbelmässan furniture & light Stockholm 2012 under 
två dagars vistelse (8-9 februari 2012). Syftet med dessa besök är att samtala med 
folk i branschen och genomföra kvalitativa undersökningar för det fortsatta arbetet. 
Litteraturstudier inom områdena; befintliga kontorskoncept (cellkontor, öppna 
kontorslandskap, aktivitetsanpassad arbetsmiljö), framtidsvisioner och ergonomi 
kommer att ske i projektets inledning, se Ganttschema samt punktlista nedan. 
Dessutom kommer resor till Moelvens relevanta avdelningar att ske för att öka 
förståelsen för Moelvens linje och på så vis upprätta kontinuerlig kontakt så att det 
gemensamma målet för projektet kan uppnås.  
 
Delar av litteratur:   
 

• Brand, Jay L. 2008. Office Ergonomics: A Review of Pertinent Research and Recent 
Developments. s.l. : Reviews of Human Factors and Ergonomics, 2008.  

• Lee, Young S. 2010. Office layout affecting privacy, interaction, and acoustic quality 
in LEED-certified buildings. u.o. : Building and Environment, 2010.  

• Sandoval, Bastian, Skoglund, Malin och Nilsson, Mats. 2009. Rum i rum. Karlstad 

: Karlstads Universitet, 2009.  
• Värlander, Sara. 2011. Individual Flexibility in the Workplace: A Spatial Perspective . 

u.o. : The Journal of Applied Behavioral Science, 2011.  
• Danielsson Bodin, Christina. 2010. THE OFFICE – An Explorative Study. 

Architectural design’s Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being. Stockholm: 

KTH, 2010. 
• Ross, Philip. 2010. Activity based working – The hybrid organization: Buildings. UK. 

Cordless Group, Microsoft 2010.  
• Butovitsch,Katarina.15mars2010. 

http://www2.hhs.se/Press/PDF/100315.DI.handelsstudenter.design.pdf Jobb. Dagens 
Industri. 

• Helgeson, Susanne. 2011. http://issuu.com/senabsthlm/docs/reflekt1_11 Reflektion 

NR:1 2011. Senab AB  
• Patmalnieks,Ann.2006. 

http://www.brunnbergoforshed.se/kontorsforskning/underlag/publicerat/DuOJobbet_N
r62006.pdf Du&Jobbet NR:6 2006.  
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2.3  Val av inriktning 

 
Projektet är uppdelat i två inriktningar, ”kontorsakustik” samt ”visuell interaktion på 
kontoret”. 
 
De olika inriktningarna har arbetats fram genom utvärdering av den inledande 
researchfasen. Arbetet kommer nu att fortsätta parallellt med de olika inriktningarna.  
Visuell interaktion på kontoret: Forskning och studier visar på att människor trivs bäst 
i cellkontor och upplever sig själva som mest produktiva i den typen av 
kontorslösning. Men studier kring denna typ av kontorslösning säger också att 
människor i cellkontor saknar samhörighet med övriga på kontoret. Finns det ett 
samband mellan avskildhet och produktivitet kontra samhörighet och produktivitet 
eller har det med hur den traditionella cellkontorsarbetsplatsen ser ut?  
 

• Skapa ett koncept/produkt som tillgodoser arbetarens sociala behov i form av 
avskildhet och samhörighet med övriga kollegor i kontorsmiljö. 

• Undersöka vad som upplevs stimulerande och välbefinnande utifrån ett visuellt 
perspektiv.  
 
Researchen kommer vara grunden till val av inriktning för projektet. När researchen 
är sammanställd och utvärderad kommer en specifik inriktning av projektet att ske 
vilket kommer innebära en större avgränsning av projektet. När inriktning är 
presenterad kommer en kravspecifikation att upprättas för vidare arbete av projektet.  
  

2.4  Konceptgenerering 

 
Med kravspecifikationen som grund kommer idégenereringsfasen att inledas. Utifrån 
uppsatta kriterier kommer specifika idégenereringsmetoder att användas för att hitta 
så många lösningar som möjligt på problemformuleringen. De möjliga lösningarna 
sorteras och sållas för att tillslut leda fram till ett konceptval. Det slutliga konceptvalet 
visualiseras med ritningar och eventuella prototyper tillverkas. 

 

2.4  Redovisning 

 
Projektet redovisas i form av en muntlig redovisning, utställning på innovations och 
designingenjörsprogrammets exjobbsmässa samt en fullständig rapport till 
universitetet samt uppdraggivaren.  
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3 Resurser 

3.1 Kommunikation 

 
Styrgruppsmöten kommer äga rum efter överenskommelse gällande frekvens, plats 
och tidpunkter.  
 
Kontakter: 
 
Pernilla Irewährn, Produktchef Moelven Eurowand AB 

Tel: 070 201 20 75 
Mail: pernilla.irewahrn@moelven.se 
 
Anna Ivarsson, Personalchef Moelven Eurowand AB 

Tel: 070 720 17 92 
Mail: anna.ivarsson@moelven.se 
 
Monica Jakobsson, Handledare KAU 

Tel: 054 700 16 54 
Mail: monica.jakobsson@kau.se 

 

3.2  Budget 

 
Tidsresurs för projektet som tillhanda har av studenten: 600 timmar. 
 
Moelven Eurowand AB står för skäliga ekonomiska utgifter gällande material, resor 
samt eventuella övernattningar som rör projektet. 
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Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  1 
Kön:  Kvinna 
Befattning:  Administratör 
Kontorslayout:  Delat kontorsrum, 4 personer. Gammalt hus som renoverats och tidigare mindre 
kontor har blivit färre, större kontorsrum. Högt i tak. 

1. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Svårt att arbeta ostört med fyra personer i samma rum. Nyligen flyttat in (december 2011), 

omställning från enskilt kontor till delat kontor. Träning att lära sig ”skärma av”. Tycker det var 

bra med eget rum. 

2. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Registrerar rörelse runt omkring, störs inte särskilt mycket av det. Störs inte av insyn från 

kollegor. 

3. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Ber att personen får återkomma, om upptagen. Öppet klimat på kontoret, inga problem att 

säga vad man tycker. 

4. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

4 

5. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

- 

6. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Störs mycket av ljud i lokalen. Är mycket lyhört. 

7. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Vet att man inte är ensam, en social grej. 

Negativt: Samtal utanför och i rummet.  

8. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Gardiner. Har blivit bättre generellt sedan det kom upp ljudabsorbenter på väggar och mer 

mattor på golven. 

9. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

5 

10. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Fler ljudabsorbenter. 
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Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  2 
Kön:  Man 
Befattning:  Olycksutredare 
Kontorslayout:  Öppet kontorslandskap. Delade en mindre yta med två andra personer. Gammalt 
hus som renoverats och tidigare mindre kontor har blivit färre, större kontorsrum. Innertak med 
ljudabsorbent. 

11. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Kontoret har tysta rum som är avsedda för arbete och samtal. Arbetaren är dock låst till sin 

arbetsplats då de flesta samtal sker genom fast dator vid den egna arbetsplatsen. Arbetaren 

hade tidigare eget cellkontor och tyckte att det fungerade bättre. 

12. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Både fördelar och nackdelar med den nya arbetsplatsen (öppet kontorslandskap)  

Positivt: Kontakten mellan kollegor fungerade mycket bättre. Arbetaren tyckte att hans tidigare 

arbetsplats (cellkontor) var mer isolerad.  

Negativt: Arbetaren upplevde att han blev mer störd på den nya arbetsplatsen (öppet 

kontorslandskap). 

13. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Arbetaren använder idag en fast skärmvägg som skärmar av mot de övriga arbetarna. Annars 

saknas medel men det vore önskvärt vid behov.  

14. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

En 5:a förutsatt att kontrollen sker med enkla medel. 

15. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Arbetaren upplever det inte som något jättebekymmer. Han är förskonad i jämförelse med 

andra kollegor. 

16. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Arbetaren anser inte att det är något problem men han störs av buller från spiraltrappan samt 

samtal mellan människor. Arbetaren anser sig förskonad och har en bättre ljudmiljö än övriga 

rum. 

17. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Radion 

Negativt: Buller från trappen när personer går mellan våningarna. 

18. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Använder radion för att skärma av buller. För övrigt nöjd med sin atmosfär.   

19. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

4 

20. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Arbetaren anser att lokalerna är bra inredda i form av absorbenter.  
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Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  3 
Kön:  Man 
Befattning:  Bemanningsplanerare  
Kontorslayout:  Delat kontorsrum med tre andra personer. Gammalt hus som renoverats och tidigare 
mindre kontor har blivit färre, större kontorsrum. Högt i tak. 

21. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Arbetaren stänger dörren för att arbete mer ostört. Arbetaren skärmar av med musik i hörlurar. 

På avdelningen har de tysta rum/bås som kan användas om de är lediga. Problemet uppstår 

dock vid telefonsamtal då all telefoni går genom dator. Tidigare användes handsfree men 

detta har man gått ifrån. 

22. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Inget problem. Chefen hade problem då arbetstiden inte lades på egna arbetsuppgifter.  

23. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Stänger dörren eller flyttar sin arbetsplats till stängda ytor som inte används t.ex. 

konferensrum.  

24. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

5. Kommer någon in när arbetaren planerar är det störande.  

25. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Eget rum. 

26. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Arbetaren påverkas dagligen och ibland har övriga tre personer i rummet samtal samtidigt. 

”Hör inte vad man tänker själv”. Arbetaren pratar mycket i telefon och kan störa andra, vilket 

kan vara ett problem. 

27. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Musik, kollegor ropar att det är dags för kaffe. 

Negativt: Andra personer, telefonsamtal, samtal mellan människor etc. 

28. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Stänger dörren och skärmar av med musik genom hörlurar. 

29. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

5 

30. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Eget rum, innerväggar.   
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Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  4 
Kön:  Man 
Befattning:  Säljare/uthyrare  
Kontorslayout:  Eget kontor, glasväggar, ingen dörr. Välisolerad glasvägg till grannkontor. Kök åt 
andra hållet som skärmas av med glasvägg, men har diagonal öppning åt det hållet. Kontor i modern 
stil. 

31. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Sätter upp en lapp på glaset ut mot allmänytan/väntrummet: ”Telefontid”. 

32. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Påverkas inte längre, blev störd tidigare när kunder ryckte i ytterdörren när det var stängt på 

fredagar. Ville sätta upp en lapp på ytterdörren som påvisade att kontoret var stängt, ledde till 

att de började ha öppet på fredagar istället. 

33. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Endast med gardiner innanför glasväggarna. Vid sekretessarbete kan någon kollegas kontor 

lånas tillfälligt. Dessa kontor är dock även de inglasade. Tidigare saknades det en vägg från 

kontorsrummet ut mot allmänytan/väntrummet vilket var ett problem då folk inte respekterade 

att det var en arbetsplats och bara klev på. Sedan väggen kom upp visas betydligt mer 

respekt för arbetsplatsen. 

34. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

4. 

35. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Tonade rutor skulle kanske hjälpa (se ut men inte in), vill dock behålla ljusinsläppet till 

arbetsplatsen. Flexibel/flyttbar vägg. 

36. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Inget alls. Ljudabsorberande plattor i taket hjälper, stor skillnad sen de kom upp. Har inget 

problem med andra som pratar i telefon. Kontorsrummet var tidigare delat av två personer. Då 

hölls kundmöten och telefonsamtal i rummet samtidigt som kollegan var där. Detta var mest 

störande för kunden som blev distraherad av annat som pågick i rummet. Ett annat problem är 

språkförbistring med kunder med utländsk bakgrund som upplever ljudmiljön som högljudd, 

vilket försvårar kommunikationen ytterligare.  

37. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Radion, musik. 

Negativt: Buller från köket som ligger intill, ”onormala vardagsljud”. 

38. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Går inte, då dörr saknas. Säga till folk att vara tysta. 

39. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

4,5 

40. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Ljudabsorberande tavlor/plattor, en dörr, flexibla väggar.   
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Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  5 
Kön:  Man 
Befattning:  Projektingenjör 
Kontorslayout:  Delat kontorsrum, 2 personer. Litet rum. Glaspartier från mitten på väggen och 
uppåt. 

41. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Stänger dörren. Svårt att stänga ute kollegan som också sitter i rummet. ”Skriver in möte i 

kalendern”. 

42. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Påverkas inte så mycket, folk kommer in och vill ha däck ibland (däckfirma i huset bredvid), 

men det upplevs inte som något problem. Kopiatorrummet ligger nära och det kan bli lite 

spring, är bra om man har någon fråga. Märker dock att det blir mer gjort när han är kommer 

tidigare till jobbet ibland och är själv på kontoret, ”så lite störd kanske man blir”.  

43. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Rummets placering nära ingången, gör att rummet ibland blir lite av en reception för personer 

som kommer in på kontoret. Dörrar är i allmänhet öppna in till kontoren, en stängd dörr 

signalerar enskildhet. 

44. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

3 

45. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Draperier för glasväggarna. 

46. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Vägen utanför hörs i lokalen, var störande i början men blir en vanesak. Vägen var i sämre 

skick tidigare vilket gav mer buller. Rumskollegan är ganska ny på jobbet så han får inte så 

mycket telefonsamtal, inga större problem med ljud från honom. 

47. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Uttryck av glädje från kollegor, skratt, radion. 

Negativt: Trafiken om fönstret är öppet. När det hörs att någon har en dålig dag. 

48. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Radiovolymen, öppna/stänga fönstret. 

49. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

5 

50. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

- 



 

 

Bilaga 14: 
 Intervju 6 

 
Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  6 
Kön:  Man 
Befattning:  Konstruktör 
Kontorslayout:  Delat kontorsrum, 2 personer. Litet rum. Glaspartier från mitten på väggen och 
uppåt. 

51. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Stänger dörren. Sätta på radion. 

52. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Tittar upp om någon passerar, stör inte i periferin. Om någon kommer in kan den tiden det tar 

avsättas, är förmodligen befogat. Är relativt ny på jobbet så han försöker ta in så mycket som 

möjligt.  

53. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Svårt på den nuvarande arbetsplatsen. Glaset och kollegan (person 5) i rummet finns ju kvar. 

Ska flytta till nya lokaler snart där han ska få ett eget rum, precis vid ett trapphus, oroas över 

att det ska bli sämre arbetsmiljö. 

54. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

3. En knapptryckning så glaset blir frostat, kan vara bra att stänga ute parametrar. 

55. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Skrivbord med uppsikt över de som kliver in i rummet (sitter med ryggen mot dörren i nuläget). 

Vara förberedd på vem som kommer in. Dataskärm som inte är vänd utåt.  

56. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Radion som normala samtal runtomkring är bra.  

57. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: radion, normal samtalston, konversationer. 

Negativt: enformiga återkommande ljud, ex. tickande klocka, droppande vatten, surrande 

dator. 

58. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Stänga dörren, höja radiovolymen, svårt att stänga av rumskollegan. 

59. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

3. Intressant tanke, inget stort behov personligen i nuläget. Kan se behovet, men inte just nu. 

60. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Gardiner, tavlor, radion. 



 

 

Bilaga 15: 
 Intervju 7 

 
Intervjuer med kontorsanställda 
Person:  7 
Kön:  Kvinna 
Befattning:  Innesäljare 
Kontorslayout:  Eget kontor, glasväggar, skjutdörr. Kontor placerat närmast huvudentrén. Förtäckt 
glasvägg mot grannkontor. Reception/växel placerad strax utanför dörren till kontoret.  

61. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Behövs ej, anser att det går bra att arbeta som det är idag. Annars finns specifika rum där 

man kan vara. Möjligtvis stänga dörren, för att inte höra växeln utanför. 

62. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Inte alls, tycker om rörelse i lokalerna. Använder inte gardinerna. Lagom mycket glaspartier i 

kontorsväggarna. Har det som det är. 

63. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Kan dra för gardinerna, men gör det sällan. 

64. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

1. Känner inget behov för sin egen del. 

65. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Ingen förändring är nödvändig. Tidigare var det en öppen planlösning på kontoret. Det var inte 

alls lika bra som det är nu. Skulle gärna vilja ha insyn till grannen ibland, men gardinen och 

persiennen täcker normalt glaspartiet.  

66. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Om dörren är öppen, kan ljud från receptionen/växeln vara störande, men upplevs inte som 

något stort problem. 

67. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Skratt, prat, liv och rörelse, radion. 

Negativt: För mycket prat, när det kommer in större grupper människor i receptionen och 

pratar högt (händer sällan). 

68. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Med skjutdörren. Finns speciella rum, för att vara ostörd, men de används sällan. 

69. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

1. Inget behov finns. 

70. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Inga förslag, är nöjd.   



 

 

Bilaga 16: 
 Intervju 8 

 
Intervjuer med kontorsanställda 
Person: 8 
Kön: Man 
Befattning: Säljstöd, försäkringsadministration  
Kontorslayout: Cellkontor, systemväggar med glaspartier och ljudabsorbenter mot innertak. Skjutdörr. 
Noterbart var att det saknades ljudabsorbenter mot innetak längs korridoren.  

71. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Personen stänger dörren, kopplar bort telefonen samt stänger av radion när han behöver 

jobba ostört eller hjälpa medarbetare.  

72. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Han upplever det inte som något stort problem. Dörren står oftast öppen. Han anser ändå att 

han är olika mottaglig för insyn och möten beroende på stressnivå. När det är stressigt och 

mycket att göra så kan det vara jobbigt. Personen upplever att han följer rörelser som sker 

utanför kontoret men tror inte att han blir störd av det. 

73. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

När dörren är stängd så vänder oftast medarbetarna. Det är en signal för att han inte vill bli 

störd. Kroppsspråk fungerar också. 

74. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

Personen gillade visionen och kommenterare ”Det är jätteviktigt i längden, 20-30 år. Det vore 

det ultimata för alla”. Han uppskattade funktionen till en 4a. 

75. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

”En stor dörr som stänger av allt utanför” 

76. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Personen påverkas mycket av ljud och buller på sin arbetsplats då det är lyhört mellan 

cellerna och öppet mellan systemvägg och innertak, utåt mot korridoren. Ljudabsorbenterna 

dämpar ljud men han uppfattar ändå när samtal förs av övriga kollegor.  

77. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Personen tycker om att höra andra prata. Det motiverar och fungerar som ett skönt 

bakgrundsljud.  Han tror dock inte att hans produktivitet påverkas av detta. 

Negativt: Ringsignaler som dröjer när människor inte svarar.  

78. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Det är svårt att kontrollera andra men personen försöker sköta sig själv genom att stänga av 

signaler på telefon och dator. Stänga dörren fungerar symboliskt och visar övriga kollegor att 

sänka ljudnivån något men dörren isig fungerar dåligt för att kontrollera ljudnivån. 

79. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

En 4:a. Han jämför funktionen med volymratt på en radio och tycker idén med full kontroll vore 

något riktigt bra. Men hans arbetssituation kräver att han är tillgänglig och bedömningen är 

utifrån den.  

80. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Personen skulle vilja ha det mer ljudisolerat på arbetsplatsen. Men då ventilationen på 

arbetsplatsen begränsar detta så blir det svårt. Han gillar fönster ytor och glaspartier men 

även dessa önskade han var mer ljudisolerande. Han har några tankar kring layout då 

kunderna kommer rakt in i kontorslandskapet. Ibland är kunderna missnöjda då skidolyckor 

skett och missnöje mot ersättning får dem att visa sitt missnöje på plats. Det kan till och med 

bli hotfullt och detta är något personen vill få bort från arbetsplatsen genom att ha en egen 

avdelning för kunderna när de kommer in.  



 

 

Bilaga 17: 
Intervju 9 

 
Intervjuer med kontorsanställda 
Person: 9 
Kön: Kvinna 
Befattning: Personaladministratör  
Kontorslayout: Cellkontor 

81. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Den intervjuade stänger dörren och kopplar bort telefonen när hon vill jobba ostört. 

82. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

Hon påverkas olika beroende på tillfälle. Oftast så påverkas hon inte så mycket av situationer 

som kan uppstå. Ibland när hon pratar i telefon kan de ändå ta viss uppmärksamhet som leder 

till att hon kommer av sig i samtalet. Hon upplever det ändå inte som något negativt då det 

kanske är ”något som behövs under ett samtal.” 

83. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Hon har skärmar men dessa är vända inåt i rummet och skärmar inte av mot något annat än 

väggen. Personen har ingen möjlighet att styra insyn.  

84. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

En 3a. Hon upplever att funktionen skulle vara bra men i den arbetssituation hon befinner sig i 

så är det inget alternativ då hon förväntas att alltid vara anträffbar. 

85. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll över insyn och möten med 

kollegor? 

Hon skulle vilja sitta mer med sina kollegor och ”kunder” (hon arbetar oftast mot interna 

ärenden). Hon nämner att ett besöksrum skulle vara attraktivt.  

86. Hur påverkas du av ljud och buller på din arbetsplats? 

Arbetsplatsen utsätts sällan för ljud och buller. Men när det väl sker så uppmärksammans det 

extra mycket då det inte hör till vardags. Personen upplever det inte som något problem.  

87. Vilka ljud upplever du som positiva respektive negativa? 

Positivt: Skratt och ljud från glada människor. 

Negativt: Hårda toner mellan oense kollegor.  

88. Hur kontrollerar du ljudnivån på din arbetsplats? 

Dörrarna är nästan alltid öppna på arbetsplatsen. Kontroll av ljudnivå sker genom att 

arbetarna stänger respektive dörr. Om en kollega har möte eller samtal och hon behöver sitta 

ostört så stänger hon sin egen dörr. 

89. Hur högt skulle du värdera full kontroll över ljudnivån på din arbetsplats? (1-5) 

En 2a. Hon tycker om att ha ljud i sin omgivning. 

90. Hur skulle du förändra din arbetsplats utifrån kontroll över ljudnivån? 

Mailsignalen upplevs som både något positivt och negativt. Hon tyckte det var bra att hon fick 

reda på att en mail hade levererats men samtidigt fick hon känslan av att hon ville läsa det 

direkt.  Vilket resulterar i att uppmärksamhet från aktivitet, till exempel möte eller telefonsamtal 

påverkas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 18: 
 Sammanfattning intervjuer 

 

1. Hur gör du när du vill arbeta ostört? 

Det vanligaste bland de intervjuade var att personerna stängde dörren för att skärma av från 

övriga. Detta gällde såväl cellkontor som människor som dellade mindre rum. De som helt 

saknade dörr i till exempel öppet kontorslandskap,  önskade att de hade en dörr eller eget 

kontor. På några av företagen fanns avsedda rum för telefonsamtal eller kortare arbeten men 

överlag nyttjades dessa inte speciellt mycket.  Ett annat sätt att skärma av från övriga var att 

personerna spelade musik i hörlurar eller via en radio. Sammanfattningsvis så visade denna 

fråga att personerna som satt i egna rum var inte lika drabbade som de som delade rum med 

andra. Ju fler personer som delade rum, ju mer drabbade var det av problemet. 

2. Hur påverkas du av insyn och möten med kollegor på din arbetsplats? 

De intervjuade svarar generellt att de gillar rörelse och att de inte blir speciellt störda av 

rörelse som sker kring arbetsplatsen. De svarar att de registrerar och att det tar 

uppmärksamhet från arbetet men att de tror att det kan vara någonting bra. Kontakten mellan 

människor anses som något positivt men vid tung arbetsbörda och stressnivå kan det leda till 

något negativt. En person svarade att när han började arbeta tidigare på morgonen då det 

var mindre rörelse på kontoret var han mer effektiv i arbetet. Noterbart var att personer som 

hade arbetsposition så att datorskärm och arbete syntes av andra tyckte att det var något 

som störde dem i arbetet. Oftast satt dessa med ryggen mot dörren vilket innebar att de inte 

heller hade någon direkt kontroll när kollegor gick in i rummet.  

3. Hur kontrollerar du insyn och möten med kollegor? 

Personer använder i regel dörren för att kotrollera insyn. Den verkar symboliskt och 

symbolerar avskildhet. Annars sker det genom skärmväggar och gardiner men överlag 

fungerar alla medel dåligt och de möjligheter som finns används i regel inte överhuvudtaget. 

Många saknar också helt möjligheten att styra insyn och möten med kollegor och trenden 

hos dessa är att det vore ännu mer önskvärt med den möjligheten än hos andra. Personer 

som sitter i egna rum är mer nöjda och har större möjlighet att kontrollera insyn och möten 

medan personer som delar rum önskar större möjlighet att kontrollera insyn och möten.   

 

4. Hur högt skulle du värdera full kontroll över insyn och möten med kollegor? (1-5) 

Person 1: 4 

Person 2: 5 

Person 3: 5 

Person 4: 4 



 

 

Bilaga 19: 
 Sammanfattning intervjuer 

 

Person 5: 3 

Person 6: 3 

Person 7: 1 

Person 8: 4 

Person 9: 3 

Ett genomsnittligt resultatvärde på: 3,56 

Generellt uppskattades visionen högt. Med enkla medel kunna styra insyn och möten var 

önskvärt men beroende på arbetssituation och kontorslayout värderades visionen olika. 

Personer som sitter i egna rum är relativt nöjda med ansåg ändå att det vore någoting 

användbart. Personer som delade rum värderade visionen högre antagligen för att de var 

mer utsatta av problemet.  

5. Hur skulle du vilja förändra din arbetsplats utifrån kontroll av insyn och möten med 

kollegor? 

Övergripande så önskade de allra flesta fler möjligheter att kontrollera insyn och möten i form 

av egna kontorsrum, gardiner, draperier, flyttbara flexibla väggar, tonade rutor och så vidare. 

De intervjuade ville också öka möjligheten att se och träffa sina kollegor i sin omgivning på 

arbetsplatsen. Exempel på detta var att de ville ha möjlighet att se in till grannen eller till och 

med kunna sitta tillsammans ibland. Det finns ett behov att kunna ställa om kontorsmiljön 

utifrån arbetssituation. 

 

 



 

 

Bilaga 20: 
Konkretisering 1  

Socialt fyrcellskontor 

Kontorslandskapet består av 
fyrcellskontor med rörliga väggar 

mellan cellerna som kan flyttas 
efter behov. När någon av 
kontorsarbetarna behöver arbeta 
avskilt vid till exempel 
koncentrerat arbete så stänger 
denna igen skjutväggen mellan 

cellerna.  

Kontorsmiljön är anpassningsbar 

och flexibel.  

 Skjutvägg på löpskena liknande skjutdörrar. 

 Glaspartier är önskvärt. 

Kontoret kan snabbt växla mellan 
en social kontorsmiljö till en 

avskild kontorsmiljö, beroende på 
behov. Kontorsarbetarna har 
själva kontrollen över denna 

växling. 

 

NAMN PÅ KONCEPT 

KORT BESKRIVNING AV KONCEPTET 

VILKA BEHOV FYLLER KONCEPTET 

TEKNISKA ASPEKTER HOS KONCEPTET 

För att tillgodose varje enskild 
individ så kommer dubbla väggar 

behövas.  

STYRKOR SVAGHETER 

VISUALISERING 



 

 

Bilaga 21: 

Konkretisering 2 
 

Panelskärm på skena 

Panelskärmen kan vecklas ut och 
skapa rum i rummet på den 

tomma ytan för arbete eller 
snabba möten. När den inte 

används fälls den in.  

Enkel men funktionsverkande.  

 Länkade paneler 

 

Panelskärmen är till för att skapa 
rum i rummet vid behov. Det kan 

även tänkas att panelerna 
fungerar som skärmvägg i till 

exempel ett cellkontor.  

 

NAMN PÅ KONCEPT 

KORT BESKRIVNING AV KONCEPTET 

VILKA BEHOV FYLLER KONCEPTET 

TEKNISKA ASPEKTER HOS KONCEPTET 

Hur ska den hängas upp? 

STYRKOR SVAGHETER 

VISUALISERING 



 

 

Bilaga 22: 

Konkretisering 3 

 

Skärmvägg på vägg 

Skärmväggen sitter fast på 
väggen och är ett naturligt val för 

kontorsarbetarna att leta sig till 
när de vill sitta lite avskilt vid ett 
möte eller lite snabbt arbete. 
Skärmarna dras ut från väggen 

och skapar ett litet rum. 

Enkel  

 Skena på vägg 

 Arm som håller i konstruktion 

 Hjul med lager 

Skärmväggen tillgodoser behov 

av snabbt avskild arbetsyta.   

 

 

 

 

 
 

 

 

NAMN PÅ KONCEPT 

KORT BESKRIVNING AV KONCEPTET 

VILKA BEHOV FYLLER KONCEPTET 

TEKNISKA ASPEKTER HOS KONCEPTET 

Möbler inne i ”rummet” måste 
flyttas dit efter att skärmarna har 

dragits ut från väggen. 

STYRKOR SVAGHETER 

VISUALISERING 


