
 

Ökad arbetstrivsel och bättre resultat 
genom tjänstedesign 

Att skapa möjlighet för distansarbete i naturen 

Increased job satisfaction and results through service design 

Creating Telework Opportunities in Nature 

 
Tjalling Chaudron 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknik vetenskap 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design 

MSGC12 22.5 hp 

Handledaren: Monica Jakobsson 

Examinator: Leo de Vin 

2014-05-21 

 



 

Sammanfattning 
Rapporten innehåller en undersökning kring distansarbete i naturskön miljö och hur 
det skulle kunna se om ett koncept tas fram som bygger på den undersökningen. 
Uppdragsgivaren till projektet är Lars Sandberg, Dotank AB i Karlstad. Projektet 
genomförs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik 
och design, MSGC12 vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på 
Karlstads universitet under våren 2014. 

Att flexarbeta på distans inom så kallade kunskapsyrken växer. Att naturen är en 
viktig källa för återhämtning är ett faktum. Litteratursökningen i denna rapport visar 
på att det finns faktorer som skapar både fysisk och psykisk stress på de flesta 
kontorsplatser. Samtidigt kan det visas på att naturen är en källa för återhämtning och 
inspiration. Distansarbete är mer och mer tillgängligt för arbetstagaren idag. Fler och 
fler företag anpassar sina datasystem efter att kunna arbeta på distans, samtidigt som 
kommuner runt om i landet arbetar ständigt för att hitta nya eller förbättrade sätt för 
att skapa en attraktiv miljö för invånarna och företag att leva och verka i. 

Med detta som underlag har potentiella användare och kommuner intervjuats för att 
finna de viktiga aspekter som ska tas hänsyn till i ett sådant koncept. Dessa krav och 
önskemål sammanställdes och utifrån dem skapades ett helhetskoncept med produkt- 
och tjänstedesignmetoder som stöd. 

De slutliga koncepten är, en inspirationsföreläsning mot köparen (kommuner), där det 
presenteras fördelarna med konceptet och hur det skulle kunna fungera i verkligheten. 
Ett inventeringspaket som består av en kartläggning av viktiga aspekter för konceptet 
inom en kommun och som resulterar i förslag för implementering av Work in Nature 
(WiN) har tagits fram. Informationstillbehör kring platsen för att underlätta och nå ut 
till användaren har utformats. En WiN-stuga, en konceptuell stuga som är framtagen 
efter projektens premisser har skapats i CAD-format. Slutligen har verktyg för 
befintligt infrastruktur som önskas och vanligen inte finns idag på allmänna 
rekreationsplatser så som Wi-Fi och el inventerats och sammanställts. 

Litteraturundersökningen, intervjuer med potentiella användare och en 
enkätundersökning har visat på behovet av konceptet. De tjänster och produkter som 
är framtagna under projektet kan till stor del användas för realisering av konceptet. 

  

 



Abstract 
The report contains a survey on telecommuting in nature and how concepts around 
that information could look like. The client for the project is Lars Sandberg, Dotank 
AB in Karlstad. The project is implemented in the course Bachelor of Science in 
Innovation and Design, MSCG22 of the faculty of health, science and technology at 
Karlstad University in the spring of 2014. 

Working flexibly and remotely in the so-called knowledge based professions is 
growing. That nature is an important source of recovery is a fact. The literature search 
in this report shows that there are factors that create both physical and psychological 
stress on most office workers while nature is a source of recovery and inspiration. 
Telecommuting is more and more accessible to the worker today. More and more 
companies are adapting their systems to remote work. At the same time municipalities 
around the country constantly look to find new or improved ways to create an 
attractive environment for residents and companies to live and work in. 

On this basis, potential users and municipalities were interviewed in order to find the 
important aspects that should be taken into account in such a concept. These 
requirements and wishes were compiled. Based upon them, concepts were created 
with product and service design methods. 

The final concepts are: an introduction lecture to the buyer (municipalities), which 
presents the advantages of the concept and how it would work in reality, an inventory 
package, and a survey of the important aspects of the concept in the municipality, 
which results in proposals for implementing the Work in Nature (WiN) concept. 
Information on the physical place to reach out to the user has been created. One WiN - 
cabin, a conceptual cottage, which is developed after the project requirements, has 
been modelled in CAD. Finally, it has been studied which infrastructure is required 
and which is usually not available today in public recreation places, such as Wi-Fi and 
electricity supply. 

The literature survey, interviews with lead users, and a survey have shown the need 
for the Work in Nature concept. The services and products that are developed during 
the project can be used to implement the concept.  
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1 Inledning 
Uppdraget ligger till grund för examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
innovationsteknik och design, MSGC12 och omfattar 22,5 hp på Karlstads universitet. 
Handledaren till examensarbetet är Monica Jakobsson som är universitetsadjunkt i 
design, programledare på innovations- och designingenjörsprogrammet. Examinator 
är Leo de Vin som är professor på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. 
Arbetet är utfört på Dotank AB, Karlstads universitet och undersökningarna har 
utförts i närliggande kommuner. Projektet är baserat på 600 arbetstimmar och avslutas 
i juni 2014. 

1.1 Bakgrund 
Grunden till detta projekt är en idé av uppdragsgivaren Lars Sandberg, ägaren av 
konsultföretaget Dotank AB i Karlstad. Idén som ska utvecklas går under namnet 
Work in Nature. Konceptet bygger på behov att arbeta med dator, telefonsamtal, 
möten, tankeverksamhet och andra kontorsrelaterade arbeten på alternativa platser än 
det traditionella kontorslandskapet. Resultatet i projektet riktas mot kommuner med 
idén om att en kommun implementerar ett koncept för sina invånare och företag.  

Grunden till projektet är att uppdragsgivaren själv arbetar utomhus i natursköna 
miljöer med dator, telefonsamtal och promenadsmöten. Sättet att arbeta på har gett 
positiva resultat både ur personliga aspekter så som ökad välmående och fokusering 
men även goda resultat när det gäller utfört arbete. 

Samtidigt har många i Sverige nära till naturen och kan dra nytta av den, på samma 
sätt som de som bor i storstäder drar nytta av sin geografiska omgivning. Där det till 
exempel arbetas fler på caféer. 

Kommunens vinst av projektet kan vara att underlätta för dem som redan arbetar på 
detta sätt, det kan underlätta för att bygga kontakter för befintligt näringsliv genom att 
träffas ute, det kan hjälpa till att bygga synlighet utåt, förbättra eller bygga en tydlig 
image för kommunen och att konkretisera naturskönhet som koppar till näringsliv. 

1.2 Problemförmulering 
Inledande problemformuleringen till detta projekt består av två delar:  

Hur kan dagens växande trend, att utföra arbete med datorn och ha möten på 
alternativa platser utanför kontoret, i synnerhet utomhus definieras och beskrivas? 

Hur kan en sådan beskrivning/definition fungera som en nyttoaspekt för kommuner 
som vill ha ett utbud av tjänster för sina invånare och företag? 

Efter att ha genomfört projekt kan det skrivas en mera konkret problemformulering: 

Hur kan det utformas ett koncept som ger flexarbetaren ökad trivsel och bättre 
resultat, genom distansarbete i natursköna miljöer och samtidigt stärka en kommuns 
attraktivitet för både invånare och näringsliv? 
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1.3 Syfte 
Syftet är att erbjuda ett nytt och modernt koncept för kommuner att stärka deras 
konkurrenskraft samt ge invånare som önskar en flexibel och inspirerande arbetsmiljö. 
Samt att driva ett självständigt projekt på ett ingenjörsmässigt sätt med den kunskapen 
och verktyg som gavs under utbildningen. 

1.4 Målsättning 
Work in Nature ska förena kommunens tillgång till utvalda platser i naturen och 
befintlig teknik på ett socialt samt ekologiskt hållbart sätt. Där användaren får 
möjlighet att verka på natursköna platser. Work in Nature-tjänsten kommer att skapas 
med underlag från människor som idag söker sig till alternativa inspirerande platser 
att arbeta på. 

Som resultat av projektet: 

• Ett antal olika delkoncept som kommer att skapa ett översiktligt helhetskoncept. 
• Texter till hemsidan som är kopplade till projektet riktat mot kommun. 
• Förslag på en arbetsplats som uppfyller undersökningens krav och önskemål. 
• Delredovisning för handledaren och examinator – den 20 mars 2014. 
• Rapport enligt ingenjörsmässig praxis - den 21 maj 2014. 
• Slutredovisning för expertjury och inbjudna på Karlstads universitet – den 21 maj 2014. 
• Färdigställas presentationsmaterial och monter som visas på Karlstads universitet – den 21 

maj 2014. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet håller sig till Värmland som geografiskt område under researchen. Projektet 
fokuserar inte på arbete som normalt fysiskt redan utförs utomhus, så som skogsarbete 
eller entreprenad etc. Med alternativa platser kommer det i detta projekt fokuseras på 
naturnära områden. 

 8 



2 Metod 
Kapitlet beskriver vilka metoder projektet är baserat på, varför de har valts och hur 
metoderna har genomförts. Arbetet utgår från en befintlig teoribas och beprövade 
metoder inom både tjänste- och produktdesign. I figur 2-1 visas en översikt över 
kapitlet för att enkelt kunna följa tillvägagångssättet i projektet. 

 
Figur 2-1 Översikt av metodkapitel. 

 

2.1 Projektplanering 
Till en början skapades en brief vid det första mötet med uppdragsgivaren för att 
skapa en gemensam överblick av projektens mål och syfte (Österlin 2010). Briefen 
kom senare att skrivas om till en projektplan. 

Följande ingående delar av projektplanen skapades med underlag av Eriksson och 
Lilliesköld (2012): Bakgrunden till projektet består av en inblick av ursprunget av 
projektet och en kort sammanfattning av uppdragsgivaren. Ursprunget av projektet 
togs fram genom intervju med uppdragsgivaren kring emotionella varför (Eklund1) 
och five why metoden (Stickdorn & Schneider 2011). Därefter skapades en 
problemformulering för att kunna konkretisera vad som ska lösas. Det definierades 
avgränsningar där det beskrivs begränsningar inom projektet (Johannesson 2004). 
Alla mål med projektet beskrivs på ett mätbart och tidsbestämt sätt. En projektmodell 
togs fram för att skapa en överblick av vad som skulle beröras inom projektet, i vilken 
ordning och en grov tidsplanering. För att visualisera projektmodellen skapades en 
WBS och ett tidsplan med grindhål och milstolpar. En riskbedömning med eventuella 

1 Jenny Eklund Bulldozer, Design som affärskraft, seminarium den 5 mars 2014. 
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problemområden tog fram som del i projektplan. Det bestämdes plattform och format 
för dokumenthantering i samförstånd med uppdragsgivaren. För att kunna få en 
översikt och kontaktinformation av de inblandade och deras roller i projektet skapades 
en organisationslista.  

2.2 Research 
Till en början undersöktes problemformuleringen litterärt för att senare utifrån den 
studie utföra intervjuer med utvalda potentiella användare och kommuner. Det 
utfördes en kompletterande enkätundersökning för att få en uppfattning om bredden 
av distansarbete i Karlstadsregionen. Allt för att kunna skapa ett underlag till koncept.  

2.2.1 Litteraturstudie 
En förförståelse inom ämnet, att arbeta med kunskapsrelaterat arbete på distans i 
naturen söktes på universitetets biblioteksdatabank. Forskare som refereras ofta till 
användes för att hitta trovärdiga källor. De olika områden som slutligen undersöktes 
var: 

• Hur kontoret påverkar arbetaren/individen psykiskt och fysiskt. 
o För att se vad som kan förbättras genom projektet. 

• Hur distansarbeten påverkar arbetaren/ individen psykiskt och fysiskt. Även kulturen inom 
företagen och hur det ses på ur ett ledningsperspektiv. 

• Då möjligheten till distansarbete är grundläggande till projektet. 
o Hur människan påverkas av att vara i naturen och i jämförelse med urban miljö. 

• För att få en bild av psykiska och fysiska skillnader mellan dessa två miljöer. 
o Fördelar med att befinna sig i naturen. 

• Både på en mätbar men inte minst upplevd nivå. 
• Hur strategiskt arbete inom en kommun fungerar. 
• Då projektet har kommuner som kund. 
• Vikten av att ha slutanvändaren i fokus under konceptframtagningen. 
• Det är en viktig faktor inom all framtagningsarbete, speciellt vid koncept för allmänheten. 
• Hur man kan förmedla koncept på ett bra sätt. 

2.2.2 Intervjumetodik och tes 
Kunskap från användaren är en viktig faktor i både tjänste- och produktframtagning 
(von Hippel 2005) och det har visat sig vara en avgörande faktor i framtagning av en 
ny vision eller framtidsplan för en kommun (Fjertorp 2012). För att komma i kontakt 
med användaren har det valts att använda en kvalitativ intervjuform som byggs på 
boken, Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997).  

Det valdes att genomföra semistrukturerade intervjuer då man kommer in i den 
tillfrågandes vardag och känslor. Samtidigt fås det ett jämförbart resultat på grund av 
vissa förbestämda frågor i intervjuerna som kan speglas mot litteraturen (Dawnson 
2002). Här nedan följer uppbyggnaden och de olika stadierna av undersökningen i 
projektet. 

För att kunna utföra en meningsfull intervju krävs det god kunskap om det området 
som ska undersökas. Kvale (1997) menar då att vad som ska undersökas bör studeras 
litterärt innan undersökningen kan genomföras på ett meningsfullt sätt. Frågorna togs 
fram genom en tes som skrevs med grund i en kombination av litteraturen och syftet 
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med arbetet. På så vis kan det upptäckas överensstämmelser och avvikelser mellan 
teori och verklighet (Kvale 1997). 

Det är av vikt att finna den rätta personen att intervjua för att få fram betydande 
information, enligt Stickdorn och Schneider (2011). Detta för att skapa ett välgrundat 
koncept där alla intressenter beaktas (Johannesson et al. 2004). Detta gjordes genom 
att skapa en stakeholder map (Stickdorn och Schneider 2011).  

I projektet fokuseras det på pionjärer (Österling 2010) inom området kring att ta sig ut 
i natur- och grönområden för att utföra kontorsarbete.  

För att leta rätt på pionjärer i Karlstadsregionen tillfrågades personer om de kände 
någon som arbetar på det eftersökta sättet. Därefter kontaktades personen som sågs 
som en pionjär för att arbeta utomhus med dator (von Hippel 2005). 

Konkreta tips för uppbyggnad av frågor och intervjuteknik har hämtats från 
intervjuteknik.se och Kvale (1997). 

Enkätundersökningen utfördes för att få en bild av i vilken utsträckning folk arbetar 
på distans och i naturen (Johannesson et al. 2004). Som underlag till 
enkätundersökningen användes både litteraturundersökningen och det materialet som 
kom fram ur intervju med användarna och kommunrepresentanterna. I samråd med 
uppdragsgivaren har det valts att undersöka 20 personer som arbetar på kontor. 
Urvalet av respondenter skedde slumpmässigt genom att fråga förbipasserande i 
centrala Karlstad. Som insamlingsmetod användas en Ipad med Loop appen som 
mjukvara. 

2.2.3 Analys av intervju 
För analysering av de kvalitativa intervjuerna användes koncentrering, där längre 
berättelser eller upplevelser komprimeras så att kärnan som syftar till undersökningen 
kommer fram (Kvale 1997). Dessa kärnmeningar resulterade sedan i en checklista för 
att skapa en översikt över de viktigaste delarna (Österlin 2010; Johannesson 2004). 
Vissa uttalanden ur intervjuerna kan användas direkt i sammanställningen då de anses 
har stort värde (Kvale 1997). 

Samanställning av enkätundersökningen skedde automatiskt av mjukvaran. 

2.2.4 Benchmarking och Service safari 
För att skapa en översikt över befintliga efterfrågade produkter och hur de används 
idag utfördes sökning på internet. Informationen samlades, sammanställdes och 
utvärderades mot intervjuresultat (Johannesson et al. 2004). Resultatet kom att 
sammanställas i en kravspecifikation (Johannesson et al. 2004) kring ett fysiskt 
koncept som ska underlätta och stödja den som vill arbeta ute vid tillfällen. För att 
skapa en djupare inblick i hur olika infrastruktur och omgivning påverkar användaren 
har uppdragsgivaren och författaren tagit sig ut på Service safaris (Stickdorn & 
Schneider 2011) som dokumenterades i text och delvis fotograferades. De olika 
områden som besöktes under service safarierna är baserade på platser som kom fram 
ur intervjuerna med pionjärer och förslag som kom fram av kommunerna. Kriterier 

 11 



som användes för att bedöma platserna har tagits ur checklistan som skapades ur 
intervjuerna med pionjärerna. 

2.3 Konceptgenerering 
Efter analysen och sammanställningen tolkades materialet blev till koncept genom ett 
antal utvalda metoder som beskrivs nedan, för att slutligen komma fram till en 
produkt. 

2.3.1 Servicekoncept 
Fokusområden skapades inom ett övergripande helhetskonceptet (Michanek & Breiler 
2012). Dessa fokusområden kan lösas varför sig (Österling 2010; Michanek & Breiler 
2012), vilket underlättar arbetet. För att nå ett önskat resultat diskuterades behovets 
utgångspunkt, behovsprioritering och slutresultatets utformning med uppdragsgivaren 
(Johannesson et al. 2004; Michanek & Breiler 2012). Detta för att veta vad som 
förväntas och tidsbegränsningen av projektet.  

För att de olika fokusområdena ska kännas som en helhet tolkades vissa uttryck och 
svar i intervjuerna som värdeord (Eklund2).  

För att säkerställa informationsöverföringen från förundersökningen till fokusområden 
användes servicekoncept, som ger en samlad bild av vad konceptet av en tjänst ska 
innehålla. Det finns fyra viktiga punkter att ta hänsyn till enligt Goldstein et al. 
(2002): 

Nedan visas en visualisering av dem fyra viktiga delar i ett servicekoncept, se figur 2-
2. 

 
Figur 2-2 De fyra delar i ett servicekoncept. 

 

• Strategisk avsikt – vad företaget vill uppnå och förmedla. 
• Kunder – vad kunden förväntar sig och önskar sig. 
• Vad – vilka av kundens önskemål företaget ska tillgodose. 
• Hur – hur det ska levereras. 

2 Jenny Eklund Bulldozer, Design som affärskraft, seminarium den 5 mars 2014. 
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2.3.2 Idégenerering 
För vissa delkoncept genomfördes workshops för att få fram idéer som förvandlas till 
konceptförslag. 

Tjänstekoncept 

En Workshop genomfördes i naturskön miljö för att visa på Work in Natures plats i 
framtiden, i detta fall Bryngfjorden, Karlstad. Platsen valdes för att visa fokusgruppen 
mera exakt hur Work in Nature skulle kunna se ut och fungera, detta för att efterlikna 
en kundresa (Österling 2010). Fokusgruppen bestod av fyra deltagare, varav tre var 
vana kreatörer inom olika områden och den fjärde har erfarenhet av att vistas i natur 
och ta hand om grupper. 

För att skapa insyn i vilken informaion som är viktigt att förmedla mot slutanvändaren 
kring Work in Nature (WiN) platser utfördes det en idégenerering kring en app till 
smarttelefon som riktar sig mot slutanvändaren. Just appen användas för att ge 
övningen en konkret produkt att fundera kring. I slutändan är det inte säkert hur 
informationen kommer att finnas tillgängligt för slutanvändaren. Metoden som 
användas var negativ idégenerering (Michanek & Breiler 2012). 

Informationstjänst mot användaren 

Det första området som tittades närmare på var eventuella symboler, för beskrivning 
av Work in Nature-platser. Symbolerna ska förmedla vad det finns för infrastruktur på 
området så som väderskydd och Wi-Fi samt hur man hittar platsen. Här användes 
stafettpinnen som idégenereringsmetod (Michanek & Breiler 2012). Stafettpinnen 
används för att hitta inspiration i andra deltagares bidrag och på så viss kunna skapa 
mer utvecklade koncept. Dessa symboler, även kallad user touch points eller 
kontaktpunkter (Stickdorn & Schneider 2011; Österlin 2010), kommer att användas 
för att kommunicera. Där är det viktigt att fundera kring vad och på vilket sätt något 
ska förmedlas. I detta fall är det viktigt att det kommer att utstråla en trygghet och 
tydlighet vilket kan tydas ur förundersökningen. Stickdorn och Schneider (2010) 
beskriver vikten av den grafiska utformningen, detaljrikedom eller enkelhet och 
färgval som viktiga element. 

WiN-stuga 

Workshop hölls med deltagare som har bakgrund inom konstruktion, friluftsliv och 
kreativt skapande. Till en början förklarades kort genom moodboard och 
inspirationsbilder av natursköna miljöer hur och vart vindskyddet är tänkt att placeras. 
Den första metoden var visuell konfetti (Michanek & Breiler 2012), en 
brainstormingsmetod som använder skisser som kommunikationsmedel. Längre in i 
workshopen användes en konceptvalsmetod, där gavs mera information kring 
efterfrågan från användare så som solskydd och Wi-Fi för att komma närmare den 
efterfrågade produkten (konceptvalsmetoden kan ses i nedanstående kapitel 2.3.4). 
Efter den djupare informationen användes stafettpinnen (Michanek & Breiler 2012) 
för att komma närmare ett slutgiltigt koncept.  
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2.3.3 Konceptval 
För att bestämma vilka koncept som skulle gå vidare av koncepten som genererades 
under idégenereringen på kriteriebaserat sätt användas olika metoder som beskrivs 
nedan. 

Tjänstekoncept 

De viktiga aspekterna kring en informationstjänst av var Work in Nature-platserna 
finns sammanställdes i en tabell. 

För utvärdering av skyltmaterial användes tre prickar (Michanek & Breiler 2012) då 
den metoden enkelt ger en översikt av vilket koncept skulle vara mest lämpligt. Varje 
deltagare fick ge en prick av varje färg till varje koncept, där det olika färgerna på 
prickarna stod för olika krav eller önskemål. 

WiN-stuga 

Som utvärderingsmetod av WiN-stugan användes spindelnätdiagram (Michanek & 
Breiler 2012) då det ger en tydlig syn på hur poäng kan viktas mellan koncepten, med 
variabler hämtade ur kravspecifikationen. Metoden användes även vid den andra 
utvärderingen av WiN-stugan. 

2.4 Konceptspecificering och utställning 
För att skapa slutkoncepten användes de verktyg som lämpade sig för konceptet i 
fråga. För kartmaterial användes Google Maps och skyltmaterial har skapats i Adobe 
Photoshop. Inspirationsföreläsningen för kommuner skapades i Microsoft Power 
Point, typsnitt, färger och logotyper hämtades ut Dotanks designmanual. 
Inventeringspaketets dokumentering har skrivits i Microsoft Word. 
Inventeringspaketet är riktat mot kommuner för att kunna skapa ett underlag till 
framtida Work in Nature-koncept. WiN-stugan har utvecklats och renderat i CAD-
programmet Creo och Adobe Photoshop. Ett dokument med befintlig infrastruktur 
skapades i Microsoft Word. Samtliga former som slutresultaten presenteras i 
diskuterades med uppdragsgivaren. 

Som del av examinationen skapades en utställning av projektet som presenterades på 
Karlstads universitet. Författaren och en medstudent skapade underlag till 
utställningen. Underlaget bestod av en mall till en vepa som togs fram i Indesign, och 
inramning av utställningen. Det togs även fram två planscher som visar projektens 
process och slutresultatet. Planscherna skapades i Idraw. 
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3 Resultat 
Det som har tagits fram med frågeställningen som utgångspunkt presenteras 
kronologiskt enligt figur 3-1 nedan. 

 
Figur 3-1 Indelning av resultatkapitlet. 

 

3.1 Projektplanering 
Projektmodellen innehåller följande delar; uppstartmöte med uppdragsgivaren, 
projektplanering, litteratursökning, användarintervju, servicekoncept, delredovisning, 
konceptgenerering, konceptval, konceptspecificering, dokumentering, slutredovisning, 
opponering och justering av rapport. Riskerna i projektet finns i brist på användbar 
litteratur vilket ger sämre underlag till intervjudelen, resultat av intervjudelen som kan 
variera beroende på frågorna från författaren och val av intervjukandidater. Att de 
satta tidsgränserna inte hålls kan ge effekt på färdigställande av slutkonceptet. För att 
förebygga dessa risker arbetas det framtungt samt att det hålls regelbundna 
avstämningar med uppdragsgivaren och handledare. En fullständig projektplan finns i 
bilaga 1. 

3.2 Resultat av research 

3.2.1 Litteraturundersökning 
Dagens kontor 

Computatorium är kontor på latin, vilket kan härledas till skrivbord, räkenskapsrum 
och handelskontor, alltså en fysisk plats där olika typer av skrivarbeten ägde rum i 
historiskt tid (Toivanen 2010). Numera kan det även inkluderas sociala och virtuella 
aspekter till det fysiska rummet. Där de sociala aspekter innefattar interaktioner 
mellan individer och grupper, så som möten och samtal av olika slag, men även 
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aspekter så som värderingar, ledarskap, socialt stöd och annan kommunikation 
(Toivanen 2010). Virtuella aspekter kan innefatta allt inom befintligt teknologi och 
det som håller på att utvecklas. 

I Nordiska länder finns det välgrundad forskning inom psykosociala faktorer kring 
arbetsmiljö som är kopplade till ökad risk för ohälsa och så kallade friskfaktorer. Det 
har fastställt att en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö leder till framgångar och 
konkurrensfördelar för företag när det gäller rekrytering och att attrahera den bästa 
arbetskraften. Arbetsmiljön på ett företag har en påvisad påverkan på kvalitet, 
kreativitet och socialt ansvar inom företaget. En nyligen genomförd Sifo-
undersökning (2010) bekräftar att en god arbetsmiljö har stor betydelse, den har i 
många fall till och med större betydelsen än inkomsten (Toivanen 2010). 

Inom arbetsplatsen finns det flera olika typer av kontor, bland annat öppna 
kontorslandskap och enskilda kontorsceller som största inredningsskillnad. Det har 
visat sig att trivseln är betydligt högre i enskilda kontorsceller då man enkelt kan 
stänga ut buller och andra distraherande företeelser (Toivanen 2010). Öppna 
kontorslandskap är inte enbart distraherande på grund av buller men även att man 
avbryts oftare av medarbetare, det uppstår en känsla av trängsel och resulterar i förlust 
av eget utrymme. Förlust av eget utrymme påverkar arbetet negativt. Efter en studie 
kring hur man påverkas av individuell inredning av sitt kontor visade det sig att det 
finns en stor vinning i avseende på produktivitet om individen själv får välja inredning 
(Toivanen 2010). Det leder i regel även till en bättre fysiskt välbefinnande och en 
starkare identifikation med arbetsgivaren och arbetet. Ny forskning visar på att det 
finns samband mellan den fysiska utformningen av kontorsmiljö och aktivering av 
kroppens stressmekanismer, vilket kan leda till ohälsa bland anställda. För att kunna 
uppskatta hur framtida kontor kommer att se ut finns det en stor anledning till att se 
hur samhällsutvecklingen i stort ser ut. 

Historiskt sätt följer kontorsutformningen samhällets utveckling och intressen i hög 
grad. För att se hur samhället i stort utvecklas kan det ses till så kallade megatrender 
och några intressanta trender som har en koppling till kontoret kan vara 
teknikutveckling, åldrade befolkningar och arbetskraftens sammansättning (Toivanen 
2010). En del av den tekniska utvecklingen som är speciellt intressant i detta projekt 
är Internet och dess möjligheter, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens rapport 
Internetframsyn har studerat internet och dess utveckling i framtiden (Toivanen 2010). 
Det som lyfts fram ur rapporten är framför allt möjligheten att arbeta på distans 
(Toivanen 2010). 

Som definition av distansarbeten i projektet används Bakke och Julsrud definition: 
”De centrala kännetecknen för distansarbete är att arbetsuppgifter utförs på distans 
från den huvudsakligen arbetsplatsen”. Enligt Lundqvist (2010) är det viktiga den 
geografiska distansen, inte platsen. Traditionellt sätt menar Lundqvist (2010) att 
distansarbete används för att tillföra en viss flexibilitet och självständig organisation 
av det dagliga livet av arbetstagare. Flexarbete kallas även kunskapsarbete, vilket 
innebär att en stor del av arbetsveckan är avsatt för möte av olika slag och cirka 1-2 

 16 



dagar för koncentrerat individuellt arbete som kan utföras på valfri plats (Lundqvist 
2010).  

I Sverige finns det relativt många aktiva distansarbetare i förhållande till resten av 
världen. Det är huvudsakligen högutbildade medelårs män och kvinnor som arbetar 
hemifrån ca en dag i veckan med uppgifter som inte kräver särskilda tekniska 
hjälpmedel (Lundqvist 2010). Antalet som arbetar hemma ibland stiger sakta men 
säkert enligt en studie utförd av SCB. Den största gruppen arbetar några timmar i 
veckan hemifrån. 

Distansarbeten anses blir en viktig faktor för svenskt industri och offentlig sektor 
(Toivanen 2010). För den regionala utvecklingen är det speciellt en viktig faktor i 
Sverige då landsbygden är stor i landet. Att arbeta på distans kan leda till hållbar 
utveckling, minska den personliga stressen och bidra till en minskad klimatpåverkan. 
För att distansarbeten ska fungera på ett bra och strukturerat sätt behövs det utvecklas 
system på arbetsplatsen, inte enbart för att kunna säkerställa kvalitativt goda arbeten 
men även för arbetaren (Lundqvist 2010). 

Den finns en del fördelar med distansarbete för individen så som upplevelse av frihet, 
lättare att koncentrera sig och på så vis bli mera tidseffektiv, känner självständighet 
och generellt mer tillfredsställelse i arbetslivet (Lundqvist 2010). Bland vanliga 
nackdelar hör; svårigheten att dra gränsen mellan arbete och fritid, tappad kontakt 
med kollegor, eventuella tekniska problem och avsaknad av arbetsmaterial (Lundqvist 
2010). Företagens fördelar innefattar bland annat en mera attraktiv personalpolitik, 
vilket attraherar arbetskraft och effektivare arbete (Lundqvist 2010). Enligt Lundqvist 
(2010) granskning leder distansarbete till ökad produktivitet. Annan forskning kring 
distansarbeten i den offentliga sektorn i Storbritannien visar på att de som arbetar på 
distans till och med arbetade mera än den angivna kontorstiden och var själva nöjda 
med det (Lundqvist 2010). 

De som arbetar på distans arbetar mera strikt och effektivt under den avsatta tiden än 
genomsnittet på ett kontor. Dock är arbetsgivaren sällan medveten om detta (Stewart 
2000 refererad i Lundqvist 2010).  

Generellt har HR-avdelningen en stor inverkan på hur vida det är accepterat att arbeta 
på distans eller inte (Lundqvist 2010). 

Människan och naturen 

Naturen som återhämtningskälla är något som Naturvårdsverket numera också har 
tagit intresse för i rapporten Naturen som kraftkälla, om hur och varför naturen 
påverkar hälsan. Som är skriven av Mats Ottosson och Åsa Ottosson (2006). 

Att det finns återuppbyggande effekter som aktiveras hos människan i naturen. 
Kaplan och Kaplan (1989) menar att naturen har effekter så som avkoppling, 
kraftpåfyllning och återhämtning. För att kunna uppnå dessa positiva effekter optimalt 
i naturen har Kaplan och Kaplan (1989) undersökt vilka specifika faktorer i naturen 
som framkallar dessa restorativa effekter. Kaplan och Kaplan (1989) har då kommit 
fram till följande kriterier: 
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Being away, känslan att vara borta från vardagen eller platser som ger den stress och 
press som påverkar en negativt. 

Extent, naturområdet kan ha en viss storlek som ger en känsla av frihet och spelrum.  

Fascination, platsen ska väcka fascination och inspirera. 

Compatibility, det ska kännas naturligt att vara på platsen, den ska uppfylla ens 
önskemål och behov. 

Det visar sig att närområden i städer så som parker och andra grönområden också kan 
uppfylla de restorativa effekter. Dessa närområden spelar en viktig roll i vardagen då 
de är enkla att besöka mera frekvent (Kaplan & Kaplan 1989). Ottosson och 
Ottosson(2006) beskriver att 80 % av de tillfrågade i en enkätundersökning från 2005, 
menar att naturen är avgörande för livskvaliteten. En ökad medvetenhet bland 
allmänheten kring naturen skulle kunna leda till att flera skulle kunna dra nytta av 
dess restorativa effekter. 

Kaplan och Kaplan (1989) har hittat belägg för att det finns två typer av 
uppmärksamhet hos människan. Den ena typen är riktad eller viljestyrd 
uppmärksamhet som används när man koncentrerar sig på något speciellt, men den 
aktiveras även för att stänga ut vissa saker så som bilder eller ljud från sin omgivning 
som inte är naturliga, till exempel all elektronik, kollegor som pratar och bilar som 
kör förbi. Den riktade uppmärksamheten kan inte upprätthållas under obegränsad tid 
och som följd kan man bli irriterad, få koncentrationssvårigheter och har det lättare 
för att göra misstag. Å andra sidan har människan en spontan uppmärksamhet som 
inte är viljestyrd och den uppmärksamheten kan vara aktiv under en mycket lång tid. 
Dessutom aktiveras den mycket när man vistas i naturen. Den aktiveras av olika 
naturliga ljud och rörelser, så som vinden i trädtopparna, en bäck som rinner och 
fåglar som kvittrar. Att skapa möjligheten för att aktivera den spontana 
uppmärksamheten ger att den riktade uppmärksamheten kan återhämta sig. Det har 
även bevisas att tesen eller upplevelsen av en avslappnad vakenhet existerar genom 
mätning av alfavågor i hjärnan som bevis för detta fenomen (Ulrich 1991). 

Landskapsarkitekten Patrik Grahn beskriver vikten av besök i naturen med avseende 
på upplevd hälsa och upplevd stress i en artikel i Socialmedicinsk tidskrift (3/2012). 
Grahn (2012) menar att det finns kopplingar mellan naturbesök och välmående. Detta 
har visat sig historiskt sätt, men även idag genom att studera skillnaden mellan 
människor som regelbundet besöker grönområden och de som sällan kommer i 
kontakt med naturen (Grahn 2012). Grahn (2012) beskriver att dagsljus, friskluft och 
fysisk aktivitet är några positiva effekter av att vistas i grönområden, men det finns 
även belägg för att det ökar den sociala kontakten. Naturen i sig framkallar fenomen 
som gör att man som människa har det lättare för att slappna av men samtidigt 
uppleva en vakenhet, har det visat sig genom forskning på SLU i Alnarp (Grahn 
2012). Det har då visat sig att det finns negativa effekter av att inte besöka 
grönområden regelbundet, effekterna kan vara hälsoproblem så som övervikt, hjärt- 
och kärlsjukdom, förtidig död, stress och utmattning.  
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Skillnaderna mellan urban- och grönområden 

Ulrika Stigdotter och Patrik Grahn (2003) undersökte hur ett grönområde eller 
trädgård i anknytning till arbetsplatsen påverkade arbetare med avseende på trivsel. 
Slutsatsen som kunde dras var att det finns en mätbar skillnad mellan de som har 
utsikt över och möjlighet att besöka ett grönområde i anknytning till arbetsplatsen 
trivs bättre på arbetet än de som inte har den möjligheten (Stigdotter & Grahn 2003).  
Det kunde visas att de som hade en trädgård i anknytning till arbetsplatsen hade 
signifikant lägre stress. Stigdotter och Grahn (2003) är av uppfattningen att det skulle 
kunna vara en bra, estetiskt tilltalande och relativt enkel och kostnadseffektiv lösning 
att förse dagens kontor med grönområden för att skapa en återhämtningsplats istället 
för mera kostsamma och komplicerade metoder mot stress som uppstår under arbetet. 
Ulrich (1991) har i en kontrollerad miljö genom bildvisningar av både urbana miljöer 
och gröna miljöer kunnat påvisa att både blodtrycket och pulsen sänks av att se 
naturen i jämförelse med en urban miljö.  

Som några konkreta exempel nämner Ottosson och Ottosson (2006) att Terry Hartig, 
doktor i socialekologi, har kunnat visa på försökspersoner som återhämtar sig genom 
en promenad i naturen kände sig gladare, mindre arga och mera koncentrerade än de 
som tog sig en promenad i urbanmiljö. Enligt Ottosson och Ottosson (2006) har 
Hartig kunnat visa på att det är de första 20 minuterna som har störst inverkan på 
försökspersonerna. Ottosson och Ottosson (2006) tar även upp att den geografiska 
distansen till naturen påverkar, de som befinner sig nära natur- eller grönområden 
besöker dessa områden oftare och kan på så vis återhämta sig mera regelbundet. Med 
syn på den ständiga inflyttningen till städer kommer natur- och grönområdesplanering 
spela en allt större roll i framtiden i Sverige (Ottosson & Ottosson 2006). Dock 
beskriver Ottosson och Ottosson (2006) att det inte enbart är fysiskt närhet till natur 
som är det avgörande. Det mentala spelar också en stor roll, om man känner sig 
otrygg i naturen kommer bra information så som skyltning, kartor och eventuell 
utbildning av olika slag spela en roll. Det har även kommit fram att det kan behövas 
en viss medvetenhet om att man tar sig till dessa områden för att återhämta sig 
(Ottosson & Ottosson 2006). 

Kommunal tillväxt 

Syftet med tillväxt i en kommun är att ”stimulera utveckling och skapa livskraftiga 
samhällen där människor kan leva, arbeta och ha ett bra liv” (Fjertorp et al. 2012). Det 
har undersökts tillväxtstrategier bland kommuner i flera länder världen över och det 
har tydligt visat sig att det finns en stor vikt i att ta hänsyn till de förutsättningarna, 
historia och tillgångar som just den kommunen har (Fjertorp et al. 2012). Det finns 
inga universallösningar som passar alla (Fjertorp et al. 2012). 

Förutom ekonomiska och befolkningsmässiga dimensioner har ekologiska och sociala 
aspekter en allt mer framträdande roll när det gäller utveckling av en kommun. 
Kopplar man samman ekonomisk-, ekologisk- och social utveckling kan man uppnå 
hållbar utveckling. Numera spelar de sociala och ekologiska faktorerna en stor och 
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viktig roll i kommunalutveckling. Det är viktigt att ta hänsyn till alla tre aspekter 
vilket gör det till en utmaning för att skapa en framtidsplan.  

För en kommun är det viktigt att klargöra vad som ska åstadkommas med strategin 
och vilka positiva värden ska eftersträvas (Fjertorp et al. 2012). Då kan det kartläggas 
vilka insatser som ska prioriteras och vilka resurser som krävs. Det är alltså viktigt att 
visionen blir tydlig så alla förstår vad som eftersträvas och det enklare kan fokuseras 
på det som är viktigt.  

Fjertorp et al. (2012) beskriver att det är en konst att hantera lokala förutsättningar för 
att kunna uppnå kommunal tillväxt, en del av den konsten är att kunna hitta och 
grundligt beskriva den ”sweet spot” som ska arbetas med. Har det väl hittas en ”sweet 
spot” kan det arbetas fram en vision utifrån de lokala önskemål och förutsättningar 
som finns inom ”sweet spot” utrymmet vilket beskrivs av figur 3-2. 

Figur 3-2 Sammanlänkning av faktorer för Sweet spot. 

 

Tillväxtvisionen ska skapa mening för invånarna och den kommunala organisationen. 
Huvudsyftet med visionen är att det skapar framtidstro, dock är det avgörande att 
visionen skapas på lokala förutsättningar så att den blir trovärdig emot både invånarna 
och externa aktörer, då kommunen i hög grad är beroende av dessa två faktorer för att 
lyckas med visionen (Fjertorp et al. 2012). 

Användare i fokus 

Von Hippel (2005) har undersökt fenomenet av användarinnovation i boken 
Democratizing innovation. Von Hippel (2005) kallar den användargrupp som lämpar 
sig för denna typ av innovation, lead users i svenska texter har dessa användare även 
beskrivits som pionjärer (Österlin, 2010) och ska därför referera till denna grupp av 
användare som pionjärer. Att demokratisera innovation är att låta pionjärer ta plats i 
utvecklingen av befintliga eller nya produkter eller tjänster (von Hippel 2005). En 
pionjär i denna bemärkelse är en individ eller ett företag som använder nya produkter 
eller tjänster och även anpassar de produkterna eller tjänsterna så att de blir mer 
lämpliga för den användning som de har tänkt sig. Många av oss är pionjärer i 
varierande grad (von Hippel 2005). Är pionjärer nöjda med en produkt som är 
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framtagen enligt deras önskemål kan det tänkas sig att det finns flera som skulle vara 
nöjda med den produkten och det har visat sig vara en korrekt tes enligt von Hippel 
(2005).  

Förmedling av koncept mot kommun 

Ett koncept som speglar ens självbild kommer att stärka det emotionella bandet 
mellan tjänsten och personen i högre grad vilket bildar en samhörighet mellan 
personen och tjänsten enligt Malär et al. (2011). En relativt stor skillnad mellan 
konsumentens självbild och tjänstens marknadsföring kommer att leda till en mer 
abstrakt uppfattning av tjänsten eller produkten. Vilket i sin tur leder till att personen i 
fråga kommer att få en begränsad information om denna. I allmänhet kommer den 
marknadsföring eller tjänst som ligger nära konsumentens självbild att uppfattas 
psykologiskt nära i motsats till den som mera speglar den ideala självbilden av 
konsumenten.  
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3.2.2 Intervju 
Den Stakeholder map som användes för att hitta lämpliga intervjukandidater och deras 
intresse kring projektet ses i figur 3-3. 

 
Figur 3-3. Stakeholder map av intressenter kring projektet. 

 

3.2.3 Tes till intervju 
För att få en samlad bild av litteraturen i relation till syftet med projektet skapades en 
tes som användes som underlag till intervjuerna. Metoden beskrivs i kapitel 2.2.2. 

Texter till hemsidan 

Texterna på hemsidan är till för att informera och inspirera på ett faktabaserat sätt så 
att kommuner tar kontakt med Dotank för en inspirationsföreläsning. Först ses 
texterna som kommer att finnas på betaversionen av hemsidan, följt av kommentarer 
som förklarar det bakomliggande syfte till texterna. Nedan visas en exempelbild av 
hemsidan, se figur 3-4. Bilderna nedan är valda utefter hur det kan tänkas enligt tesen 
att konceptet kan implementeras och kombineras med redan befintliga lämpliga 
platser i en kommun. Då finns det redan infrastruktur, skyltning, möjligen el osv och 
det finns redan kännedom inom kommunen kring platsen. Det kan kännas närmare 
och mera konkret att föreställa sig och genomföra för kommunen. 
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Lokala företag = 
motagare 

- Ledning 

- HR 
- Kundkontakt 

Kommun = kund 
- Framtidsvision 
- Strategier 
- Naturtillgång, lokala resurser 
- Histori/ profil Användare/ invånare = 

mottagare 
- Företag 

- Arbetstagare 
- Invånare 

Dotank = 
initiativtagare 

- Säljare mot kommun 
- Sprida kundskap 
- Sprida information 
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Kommentar till text 1 

Texten i figur 3-5 är den första texten som syns på hemsidan. Syftet är att väcka 
igenkänning för en kommunrepresentant att det går att skapa en övergripande strategi 

Figur 3-5. Bild av hemsidan som visas för kommun. 

Naturen och företagsklimat 
En kombination som skapar framtidsvision 

Strävar ni som kommun efter att profilera natur och friluftsliv som rekreation för 
era invånare under fritiden och arbetar ni med att skapa ett attraktivt 
företagsklimat? Varför inte kombinera din kommuns natur- och grönområden 
och företagsvisionen genom Work in Nature med oss. 

Vi brinner för att utveckla attraktiva koncept som är framtagna igenom starkt 
samarbete med användaren för att skapa betydelsefull regionalutveckling. Där 
Work in Nature är ett resultat av att bemöta behovet att kunna utföra 
kontorsarbeten så som telefonsamtal, skrivarbeten och ha möten på ett 
inspirerande och energiskapade sätt. 

Dagens trender och forskning visar både viljan och nyttan. Dagens teknik och er 
kommun gör det möjligt. 

Figur 3-4 Text 1 till hemsidan. 
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som inkluderar både natur som rekreation och som kontor när tillfället ges. 
Användaren står i fokus. Texten anknyter till litteratur kring kommunala 
tillväxtstrategier och användarvärdet inom innovation. 

 
Kommentar till text 2 

Texten i figur 3-6 går djupare in på hur användaren får nytta av konceptet och hur det 
skulle kunna se ut. Det finns inslag av hur dagens arbetstagare påverkas negativt av 
vissa faktorer på kontorsplatsen och vad som prioriteras numera i val av arbetsplats. 
Texten avslutas med en kort summering av hur kommunen kan påverka detta. Här 
byggs det på med litteratur kring hur människan påverkas positivt av naturen och hur 
arbetstagare prioriterar och upplever dagens kontor. 

Naturen som arbetsmiljö 
Mindre stress och bättre arbete 

Att vistas i naturen har positiv inverkan på människan, forskningen har visat att 
det minskar negativ stress och samtidigt skapar en vakenhet som ökar 
koncentrationen. 

Det har visat sig att de som väljer att arbeta i natur- och grönområden eller tar 
promenadmöten upplever mindre negativ stress och mår fysiskt bättre. Att enbart 
stänga ute buller och surr på kontoret och befinna sig utomhus sänker 
ögonblickligt stressnivåer och skapar ett avslappnat, vaket tillstånd. Det har visat 
sig att arbetsmiljön är viktigare än lönen för arbetstagaren och att den upplevda 
stressen är en viktig faktor i detta. 

Genom att ta del av Work-In-Nature i er kommun skapar ni möjligheten att få ut 
mer av vardagen och bidrar till att skapa en mer flexibel arbetsmiljö. 

Figur 3-6 Text 2 till hemsidan 
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Kommentar till text 3 

Den sista texten, som syns i figur 3-7 kopplas till att det idag finns en trend inom 
friluftsliv som resulterar i att rekordmånga människor väljer att förlägga delar av sin 
träning och motion utomhus. Det tar upp att det idag finns teknik som gör det möjligt 
att genomföra konceptet och att numera även staten har utfört en undersökning 
huruvida det ska tas hänsyn till de positiva effekter naturen har att erbjuda. Texten ska 
knyta ihop de föregående texterna, visa på att forskningen tas på allvar i Sverige och 
att det är genomförbart idag.  

  

Trender och teknik 
Rörlig, dynamisk och utomhus 

Idag finns det en utbredd trend inom friluftsliv och friskvård som bidrar till 
aktiva och inspirerande människor som vill få ut lite extra ur sitt vardagsliv. 

Genom att kombinera kommunikationsteknik och virtuella arbetsplattformar 
är det numera enkelt och effektivt att arbeta på distans. Detta i kombination 
med kunskap kring hur naturkontakt minskar negativ stress och skapar 
inspiration under arbetsdagen gör att vi kan erbjuda lösningar som gör 
skillnad i vardagen för dem som efterfrågar en dynamisk och effektiv 
arbetsform. 

Detta är också något som så väl regionala och statliga aktörer som företag 
intresserar sig allt mer för. 

Figur 3-7 Text 3 till hemsidan. 
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Kommentar till text 4 som visas under skärmen 

Här är det tänkt att visa en mera allmän text som inkluderar vad Dotank kan erbjuda. 
Texten, som visas i figur 3-8 ska på ett faktabaserat sätt uppmana till att ta kontakt 
och boka en inspirationsföreläsning. 

 
  

Ett koncept som skapar en helhetsvision 
Erbjud medborgare och företag ett efterfrågat och inspirerande sätt att 
kombinera kontorsarbete och de positiva effekter som naturen har att erbjuda 
genom att implementera Work in Nature i näringslivsarbete och visioner. 

Vi erbjuder hjälp med implementering av konceptet på ett sätt som skapar ett 
meningsfullt komplement i utvecklingen för invånare och företag. Vi 
erbjuder utbildning inom konceptet, den utrustning som skapar en 
fungerande helhet samt idéer om hur detta kan kopplas till det som redan 
finns inom kommunen. Vi skapar en brygga mellan friluftsliv och innovativt 
företagande, något som tillsammans skapar en positiv regional utveckling. 

Låter detta som något som kan ligga i linje med kommunens strategi och 
vision, ta då kontakt med oss för ett möte eller en inspirationsföreläsning. 

Figur 3-8 Text 4 till hemsidan. 

 26 



 

3.2.4 Koncentrering av djupintervjuer 
Nedan visas en koncentrering av intervjumaterialet som samlades in. Fullständigt 
intervjumaterial finns i bilaga 2. 

Pionjärer och lokala företag 

En stor faktor i hur ofta och hur medvetet respondenten arbetar på alternativa platser 
verkar vara beroende av hur pass uttalat och accepterat det är att arbeta på distans på 
det företaget eller avdelningen respondenten verkar. Det arbetet som sker som mest på 
egen hand i natur- eller grönområden är tankepromenader. Övrigt är det ett 
genomgående tema av konferens på naturnära platser. När det gäller acceptans för att 
arbeta på distans inom företag är det den offentliga sektorn som har lägst acceptans 
enligt denna undersökning. 

För mer spontana tankestunder eller mötespromenader håller respondenterna sig nära 
kontoret. Det kan vara motionsspår, promenadstråk eller en park som ligger i 
anslutning till huset. Gäller det i förväg planerade möten kan avståndet öka till 
ungefär en mil eller två. Gäller det skrivarbete sker det hemifrån eller i några fall vid 
sommarstugan. Konferenser sker allt som oftast i naturnära områden. 

I stora drag tyckte alla tillfrågade att resultatet av arbetet i naturområden ger mera 
kreativa och goda resultat än om de skulle ha suttit på kontoret. Det ansågs att 
kollegor eller kunder som de har tagit med på dessa promenader eller liknande 
aktiviteter har tagit emot det på ett positivt och produktivt sätt. Närmare hälften av 
respondenterna pratade om att det skapade ett personligt band mellan de som deltog, 
ledningspositioner suddades ut, även så köpare – säljare relationen. Det påpekades att 
den friska luften och utsikten över naturen så som grönska eller vatten spelade en stor 
roll. 

Att kalla det för en metod var inte många som gjorde. De flesta tillfrågade tycker nog 
mest att de har ett behov av fysiskt aktivitet och friskluft där och då. En fick inte 
arbeta på distans på grund av traditioner på avdelningen. Vissa tillfrågade uppgav att 
de inte hade någonting att jämföra med då de alltid hade varit på detta sätt för dem. En 
tillfrågad som arbetar inom den offentliga sektorn vet om att det finns mera uttalat 
inom den privata sektorn, de tillfrågade inom kommunikationsbranschen menar att 
alla arbetar på ett eller annat sätt på distans och vid bra väder utomhus. Och på två 
kommuner har kommunledningen själv på ett eller annat sätt skapat friheten eller 
lösningar för att kunna arbeta på alternativa platser. 

Alla är överens om att det skulle vara spännande och intressant om kommunen skulle 
ta fram eller anpassa områden för att kunna arbeta ute. En kommun hade redan gjort 
iordning en liknande plats med stuga och sittplatser till sådant syfte.  

Som infrastruktur önskade de som redan utförde en del skriv och läsning från skärm 
på alternativa platser, Wi-fi, skydd mot solen och väder och en plats att sitta på. En 
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stor del av de tillfrågade kände sig låsta till sitt kontor om de inte skulle ta sig ut vid 
tillfällen eller arbetade på alternativa platser ibland. 

En annan sak som kom upp är att det ska vara en ny miljö för att kunna tänka fritt och 
att platsen inte ska vara byggd på ett sådant sätt att den berättar för besökaren hur den 
ska användas, utan den ska vara fri och öppen för användaren att sitta eller göra som 
den vill. 

Kommun 

Samtliga var positivt inställda till tesen och därmed konceptet som visades på 
hemsidan. Det som beskrevs i texten som på hemsidan kändes trovärdigt, dock något 
för ospecifikt. Respondenterna försökte placera in konceptet på platser som finns i 
kommunen. Men det kunde tydligt märkas att det finns behov av tydliga och konkreta 
exempel i ett tidigt skede vid kontakt med kommuner. En respondent ansåg det vara 
så pass bra att den ville ta med konceptet som ett vallöfte i kommande kommunalval 
till hösten. 

Vid frågan om det sker distansarbete i naturen fanns det två olika syner på detta, 
vilket enligt respondenterna berodde på inställningen till distansarbete inom 
ledningen. En kommun har iordningställt ett naturområde strax utanför samhället där 
det finns promenadleder och en stuga som kan bokas. Den andra kommunen som var 
positiv inställt till distansarbete håller på att utveckla sitt IT-system för att kunna 
komma åt all information man behöver på distans. En annan kommun har ett område 
med promenadslingor, olika terrasser och en stuga.  En respondent kom att tänka på 
ett företagscentrum som ska renoveras som ligger naturnära, där skulle konceptet 
passa in bra enligt kommunrepresentanten. De kommuner som inte arbetar på distans 
angav anledningar så som; ”Nej, utvecklingen inom det offentliga sker mycket 
långsamt” och ”av traditionella skäl finns det inget utrymme för fritt arbete inom 
kommunen”. 

Samtliga säger sig arbeta med att skapa ett attraktivt näringsliv i kommunen. Några 
exempel på detta är stadsplanering med utrymme för nyetablering av restauranger och 
nya företag på attraktiva platser, näringslivsträffar för att skapa ett personligt band 
mellan kommun och nya företag och plattform där företag kan marknadsföra sig 
gemensamt. Inom rekreation kan det nämnas att motionsspår rustas upp och det letas 
och skapas utrymme för turistbranschen. Dock har ingen strävat efter en direkt 
koppling mellan dessa två delar. 

För att en kommun ska kunna utföra större projekt krävs det medinvesterare i form av 
företag eller så ska det sökas projektmedel. Att få med sig företag som investerare är 
allmänt svårt i Sverige. Detta ses som ett problem.  

I regel anlitas en konsult av en kommun då det finns behov av specifik kunskap inom 
projekt. Konsulter anlitas för att det är en enkel och snabb lösning. Tillfrågade ansåg 
att det finns en vikt i att det som förespråkas av konsult styrks av undersökning och 
presenteras med fakta. Resultatet av ett konsultarbete bör vara konkreta åtgärder eller 
lösningar. I letandet av en lämplig konsult letas det oftast inom bekantskapen, flera 
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tillfrågade lägger stor vikt på att de känner konsulten sedan tidigare då de vet vad som 
kan förväntas. Vid den första kontakten med en konsult förväntas det exempel av det 
som kommer att uppnås av projektet. 
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3.2.5 Benchmarking och service safari 
Benchmarking 

För att se efter vad som finns på marknaden idag som skulle kunna vara lämpliga 
lösningar till de efterfrågade fysiska produkterna så som sol- och väderskydd, Wi-Fi 
och el sammanställdes och analyserades befintliga produkter. Som sol och väderskydd 
sågs det till traditionella vindskydd olika busskurer och rökrum. Det traditionella 
timrade vindskyddet har som fördel att det kan placeras på strandskyddade områden 
och i naturreservat utan protester då det är en del av den Svenska naturen. Som 
nackdel är den mycket lågt i tak och har dåligt ljusinsläpp. Busskurer har bra 
ljusinsläpp och möjlighet till placering av bänkar. Dock kan de se malplacerade ut 
som de ser ut idag. Desamma gäller för rökrum. Övrigt hittades en del olika 
specialbyggda små stugor som generellt anses vara för påkostade genom isolering och 
utsmyckning. 

Service safari 

För att skapa en djupare förståelse av litteraturen och intervjuresultaten har 
projektdeltagaren själv tagit sig ut och testat att både läsa rapport och arbetat med 
dator på olika platser. 

Vid och utanför hemmet 

Att sitta hemma i trädgården ger tillgång till all infrastruktur man kan önska sig vilket 
ger att det inte krävs någon vidare planering. Däremot kan gränsen mellan arbete och 
privatliv suddas ut om man inte är konsekvent, se figur 3-10. Platsen som besöktes var 
bredvid den gemensamma grillstugan strax utanför hemmet. Att ta sig till platsen är 
ett litet steg och kan därför användas frekvent. Infrastrukturen bestod av en 
picknikbänk och ett träd som erbjud skugga vilket kändes tillräckligt då platsen är 
nära hemmet. Miljön som platsen ligger i kändes inte optimal då det rör sig en del folk 
som man känner igen. Dessutom kan den bebyggda omgivningen dra ens 
uppmärksamhet bort från arbetet. Figur 3-9 visar den tillfälliga arbetsplatsen utanför 
hemmet. 

      
Figur 3-9 Tillfällig arbetsplats nära hemmet.          Figur 3-10 Tillfälligt arbetsplats vid hemmet. 

Tåg 

Det fungerade bra i tåg. Man vet hur lång tid man har och det var lugnt och stilla, 
förutsätt att plats bokas på tysta avdelningen. Platsen blir ett självklart val då man tar 
tåget för att resa någonstans. Här finns det solskydd som kan justeras efter behov, och 
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skydd från vädret. Det erbjuds Wi-fi, el fanns tillgängligt samt ett bord för avlastning 
av dator och papper. 

Stadspark 

Parken var likvärdigt med platsen vid hemmet. Dock erbjud parken mera fri utsikt 
viket anses som ett plus. 

Avskild natur/friluftsområden 

Det testades olika naturområden, se figur 3-11 och 12. Platserna valdes på grund av 
utsikt i form av vy över sjö eller skog. Detta gav en positiv inverkan på 
koncentrationen på arbetet och öppnade upp för tankeverksamhet. Distansen till 
platserna kan ligga längre bort än de föregående vilket i vissa fall kräver mera 
planering och eventuellt transportmedel. Som infrastruktur fanns det i de flesta fall 
bänkar av olika slag, bord och i vissa fall tak. För att kunna arbeta under en längre 
stund föredrogs det vind- och solskydd. Detta kunde saknas på en del ställen. Miljön i 
sig erbjud goda förutsättningar för fokusering på arbetet. 

      
Figur 3-11 Arbetar ute.          Figur 3-12 Arbetar ute med hund. 
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3.2.6 Sammanställning av inhämtade data och kundönskemål 
En tydlig bild av de viktigaste delarna ur förundersökningen visas i tabell 3-1 nedan. 
Tabell 3-1 Sammanställning av viktiga punkter ur förundersökningen. 

Aspekter  Användaren  Kommun  Litteratur  

Innan 
användning 
av konceptet 

- Möjlighet till 
distansarbete. 

- Saknar medvetenhet 
kring konceptets 
innebörd.  

- Behöver tydlig och konkret 
information om konceptet, 
byggd på fakta och exempel. 

- Viktigt med målgrupp, är inte 
lämpligt för alla. 

- Medvetenhet kring att arbete 
ute. 

Placering - Ha enkel tillgång till 
området. 

- Vad finns det idag för 
rekreationsområden inom 
kommunen. 

- Nära användaren är positivt. 

- Bort från urbanmiljö. 

Kontext - Stöd från 
arbetsgivaren. 

- Funderade på redan befintliga 
projekt eller områden som 
behöver rustas upp. 

- Sammanslagning med 
näringslivsstrategi. 

- Anknytning till kommunens 
nuvarande vision. 

- Stöd från ledningen på företag. 

Fysiska 
attributen 

- Sol och väderskydd. 

- Enkel arbetsmiljö. 

- 
Internetuppkoppling. 

- Vad finns det idag inom 
kommunen i form av vindskydd 
etc. 

- Eventuell skyltning kring 
området. Känsla av trygghet. 

Miljön - Öppna vyer och 
stigar. 

- Refererar till befintliga 
motionsområden. 

- Ska ha viss rumslighet. 

- Utsikt. 

- Minimal mekaniskt ljud. 

Kontakt 
med konsult 

 - Fördel om uppdragsgivaren 
känner kommun. 

- Vill veta vad konsulten ska 
utföra vilka resultat dem får. 
Kostnad. 

- Använd exempel och tydliga 
upplägg.  

- Konkreta mål och resultat. 
Stödja processen och mål med 
fakta och metod. 

Enkätundersökning 

Enkätundersökningen som bestod av 20 slumpmässigt tillfrågade personer som 
arbetar på kontor visade att 90 % av dem arbetat ute vid något tillfälle. Nästan hälften 
har rest bort för att kunna arbeta i naturskön miljö och 40 % har tagit ett 
promenadmöte någon gång. Av de tillfrågade har 75 % möjlighet till distansarbete. 
Dock har endast 6 % använd kommunens rekreationsområden för att arbeta i.   
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3.2.7 Värdeord och Moodboards 
Nedan visas värdeorden som använts vid skapandet av koncept. Moodboardet mot 
slutanvändaren uttrycker naturnära innovativitet och individen. Den mot kommun 
uttrycker en bestämd process och personlig kontakt. 

Värdeord och moodboard för Work in Nature mot slutkunden 
o Välmående 
o Individen 
o Inspirerande 

 
Värdeord för Work in Nature mot kommun 

o Målinriktat 
o Personlighet 
o Tydlighet 
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3.3 Konceptgenerering 
Nedan i figur 3-13 visas den röda tråden för hur förundersökningen tolkats med 
hänsyn till projektets syfte ur både uppdragsgivarens och kundens perspektiv. I detta 
fall ses kommuner som kunder. De gröna fokusområdena ska utvecklas inom detta 
projekt. De resterande delarna lämnas till senare projekt på grund av projekttiden och 
avgränsningar. Dessutom kommer implementeringsfasen vara mycket varierande 
beroende på det behovet kommunen har. De grönmarkerade fokusområdena har valts i 
samråd med uppdragsgivaren och handledare. 

 
Figur 3-13 Bild av uppdelning av helhetskoncept. 

3.3.1 Servicekoncept 
Nedan följer en beskrivning av den första grovindelningen av de olika 
fokusområdena. 

Inspirationsföreläsning 

Som strategisk avsikt har föreläsningen att skapa en personlig kontakt med 
kommunen då det är viktigt för kommunen. Att förmedla kunskap om Work in Nature 
och vad det kan betyda för kommunen. Detta för att kunna skapa en ingång till vidare 
projekt. Vad som ska förmedlas är hälso- och välmåendeaspekter för användaren och 
att naturen skapar en inspirerande arbetsmiljö. Några enkla tips kring hur 
kommunanställda redan idag kan använda metoder för att känna effekten själv av 
konceptet så som promenadmöte och tankeverksamhet ute. Föreläsningen ska 
huvudsakligen presenteras hos kommunen genom en Power Pointpresentation. Efter 
presentationen kan det föreslås ett promenadmöte och diskutera vad som visades och 
hur konceptet känns. 

Inventeringspaket 

Den strategiska avsikten med paketet är att skapa ett underlag till ett genomförande av 
Work in Naturekonceptet på ett sätt som passar just den kommunen. Vad som ska 
göras är kartläggning av befintliga natursköna områden och hur bestämda platser 

konsultation personlig 
kontakt Hemsida 

Inspirationsföreläsning 

Inventeringspaket 

Implementeringspaket 

Förmedling av WiN från 
kommun mot 

slutanvändaren 

Fysiska produkter 
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skulle kunna fungera inom konceptet, kartläggning av den infrastrukturen som finns 
idag på dessa platser och hur platserna ligger i förhållande till den potentiella 
användaren. Platsens omgivning bedöms utifrån krav och önskemål som har kommit 
fram ur researchen så som utsikt, glesare skog, att känna sig borta från urbanisering, 
sol och väderskydd, tillgänglighet och distans till målgrupp. Paketet kan beställas som 
ett fristående paket som erbjuds som en del av helhetskonceptet. Några utvalda platser 
kommer att läggas till i Work in Natures Google Map funktion med bild och 
beskrivande text. Det kommer att presenteras ett dokument som innehåller dessa 
platser och hur de förhåller sig till målgrupp, krav och önskemål. Det kommer att 
föreslås komplettering av infrastruktur på dessa platser. Det kommer även att föreslås 
hur konceptet kan kombineras med planerad och befintlig strategi av 
näringslivsutveckling och rekreation. 

Fysiska produkter 

Att presentera möjlig infrastruktur som efterfrågas av slutanvändaren på ett enkelt och 
översiktligt sätt som leder till inköp av den är den strategiska avsikten med konceptet. 
Det som tas fram är skyltmaterial för användaren för att enkelt kunna hitta platsen och 
veta vad som finns för infrastruktur på platsen. Det har modellerats en konceptmodell 
av en WiN-stuga, ett vindskydd som är anpassat för att arbeta i. Och redan befintliga 
produkter för komplettering av befintlig infrastruktur på utvalda platser så som 
solceller, internetuppkoppling och en låsningslösning till stugor. Detta kommer att 
presenteras på Work in Natures hemsida med information om produkten och pris. 
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3.3.2 Idégenerering 
Det utfördes två workshops. Den första handlade om tjänstekoncept och den andra om 
ett fysiskt koncept. 

Tjänstekoncept 

Information kring Work in Nature mot användaren: se tabell 3-2. 

 
Tabell 3-2 Tabell över information mot användaren. 

Vilken information På vilket sätt ska det finnas 

Var platserna finns Välj kommun 

Få en karta över platser i kommunen 

Hur långt det är att gå till platsen 

Vad platsen har för infrastruktur  Symboler på kartan vid platserna 

Bild av platsen på kartan 

Hur ska symbolerna se ut Enkla att känna igen 

Vara enhetliga 

Skapa förtroende 

Information av andra användare De stora sociala media  

Medium  Work in Natures hemsida och eventuellt en app 
som är enkel och rent till utseende 
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Förmedling av tjänsten på plats 

I figur 3-10 visas resultatet av idégenereringen kring förmedling av Work in Nature-
platserna mot användaren. 

 
Figur 3-14 De fyra koncept för information mot användaren. 

  

1. Skissen representerar en skyllt där varumärket visas. 
Huvudfaciliteten, en stuga eller kur att sitta i och enkla 
symboler för den infrastrukturen som finns. 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. Konceptet har tagit inspiration av befintliga led 
markeringar som finns på fjället och utvecklad dem. Här 
anges distansen till platsen och dess faciliteter. 

 

 
 
 
 

3. Konceptet har tagit inspiration av vanligt skyltning av 
till exempel cykelleder för att visa vart platsen finns.  

 

 

 

 
 
 
 

4. Konceptet visar symboler som är vanliga vid 
infrastruktur för rekreation. 
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Utvärderingen av förmedlingskoncept bestod av tre prickar metoden. Prickarnas 
ledord var följande: 

Trygghet – efterfrågas i teorin för att skapa en överblick av naturområdet. 

Informativt – Kom fram ur idégenereringen kring tjänstekoncept.  

Professionalitet – Då platsen ska besökas under arbetstid och säljas mot offentlig 
sektor. 

Resultatet av utvärderingen visas nedan i tabell 3-3. 

 
Tabell 3-3 Utvärdering av förmedlingskoncept. 

Koncept Prickar Anledning 

 

 • Då skylten visar vad det 
finns för infrastruktur 
på ett samlat sätt med 
allmänna beteckningar 

• Visar att det är en WiN-
stuga 

 

 • Ger trygghet i sin 
kontext på fjället, men 
kan se malplacerad ut 
söder om fjällen 

• Visar hur långt det är 
till platsen 

 

 • Utformad som en 
allmän vägvisare 

• Kan uppfattas något 
rörigt. 

 

 

 

 

 

 

 

• Använder allmänna 
beteckningar av typ av 
infrastruktur 

• Van att se den typen av 
infrastruktur på detta 
sätt 

I tabell 3-3 ovan syns tydligt att koncept 4 får flest prickar och anses därmed mest 
lämpligt att arbeta vidare med. Det har även tagits influenser av koncept 1 i form av 
allmänna beteckningar för t.ex. Wi-fi, el och liknande samt distans till platsen tagits 
med som värdefulla idéer.  
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WiN-stuga 

Nedan visas skisser som representerar 5 koncept som kom fram ur den första 
idégenereringen kring ett fysiskt koncept för Work in Nature, se figur 3-11 till 15. En 
förklaring av koncepten finns nedanför respektive figur. 

 
Figur 3-15 WiN-stuga, koncept 1. 

Koncept 1 i figur 3-11 liknar vissa tältmodeller som kan hängas i träd eller liknande. 
Här erbjuds det skydd från väder och sol men kan gunga lite i vinden. Utsikten är 
något begränsad genom duken och det rymmer få personer åt gången. Skulle den 
rymma flera personer skulle det krävas stora träd vilket inte är vanligt i Sverige. 

 
Figur 3-16 WiN-stuga, Koncept 2. 

Koncept 2 i figur 3-12 kan likna en stor bubbla i transparent plast. Här finns det 
mycket utsikt och kan vara lätt att placera. Skydd mot sol bör tänkas över samt 
eventuell ventilation. Då den är tänkt att vara av mjukplast bör det tänkas på 
hållbarheten. 
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Figur 3-17 WiN-stuga, koncept 3. 

Koncept 3 i figur 3-13 bygger på en fraktcontainer som har fått transparenta väggar 
och tak. Modulen kan enkelt köras runt och placeras ut på större platser och rymmer 
flera personer. Konceptet kan enkelt anpassas på olika sätt men är möjligen något stor. 

 
Figur 3-18 WiN-stuga, koncept 4. 

Koncept 4 i figur 3-14 liknar mera en stuga med solpanel på taket och stora fönster. 
Det kan vara tidskrävande att ta fram en ny modell av en stuga då det redan finns 
många färdiga modeller på marknaden idag som fungerar bra. 
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Figur 3-19 WiN-stuga, koncept 5. 

En jordkula är grunden till koncept 5 i figur 3-15. Den kan liknas med en lya och 
smälter in bra i omgivningen vilket kan vara ett krav när det gäller naturområden. Här 
kan det bli mörkt och fuktigt om det inte finns ventilation och fönster. Den kan vara 
tidskrävande att färdigställa. 
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Som utvärdering av de första koncepten användes ett spindelnätdiagram där det 
användes sex viktiga krav som parametrar, se tabell 3-4 nedan. Diagrammet visas i 
figur 3-16 nedan. 
Tabell 3-4 Huvudkrav och önskemål av intressenter. 

Vad Varför 

• Sydda mot sol och väder Viktigt för användaren. 

• Smälta in i naturen Viktigt för t.ex. strandskydd. 

• Utsikt Viktigt för användaren. 

• Hållbarhet Viktigt för kommunen. 

• Enkelt att placera Viktigt för försäljningsperspektiv. 

• Färdiga komponenter Krav från uppdragsgivaren 

 

                    Figur 3-20 Utvärdering av första idégenereringen av WiN-stuga. 

 

I diagrammet i figur 3-16 kan det avläsas att det finns några starka punkter i olika 
koncept. Dessa punkter kommer att tas med i nästa idégenerering och försöka 
kombineras i några nya koncept. Andra faktorer som användning av färdiga koncept 
har inte funnits med i åtanke än och bör ses över till nästa idégenerering. 
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Efter första grupperingen och utvärderingen skapades nya koncept som visas nedan i 
figur 3-17. Dessa koncept skapades med de förgående koncepten samt 
spindelnätdiagrammet som underlag. 

 
Figur 3-21 WiN-stuga, andra koncept 1. 

Andra koncept 1 bygger på koncept 1 men är enklare att placera och erbjuder mera 
utsikt och möjlighet till solceller och Wi-Fi-mottagare. Se Figur 3-17. 

 
Figur 3-22 Win-stuga andra koncept 2. 

Andra koncept 2 i figur 3-18 smälter in bra i skogsmiljö, erbjuder skydd från väder 
men kan bli något mörkt invändigt och kräver en tidskrävande montering. 
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Figur 3-23 WiN-stuga, andra koncept 3. 

Andra koncept 3 som visas i figur 3-19 ovan inspireras av fraktcontainern men har tak 
formen av dagens vindskydd. Detta ger den gott ljusinsläpp och god utsikt men 
samtidigt smälter den in i skogsmiljö. Det finns bra sittmöjlighet och den är anpassad 
för solceller och Wi-fi-mottagare. Placering och tillverkning anses kunna lösas på ett 
relativt enkelt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 3-20 visas utvärderingen av koncepten från den andra idégenereringen. Det 
syns tydligt att koncept nr. 3 får högst poäng och kommer därför tas vidare till 
konceptspecificering. 

Figur 3-24 Utvärdering av vidare idé generering av fysiska koncept. 
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3.4 Konceptspecificering 
Kapitlet visar de slutgiltiga koncepten av projektet som kan användas för lansering av 
Work in Nature. 

3.4.1 Inspirationsföreläsning 
Här nedan visas hur en inspirationsföreläsning kring Work in Nature har skapats med 
detta projekt som underlag. Inspirationsföreläsningen kommer att presenteras som en 
Power Point presentation. Föreläsningen beräknas ta cirka 30 minuter plus diskussion 
och riktar sig till en mindre grupp av till exempel näringslivsarsvariga, HR-ansvariga, 
hälsoansvariga och andra politiker som arbetar med utveckling inom dessa områden. 
Som prisbild föreslås det tas runt 2500kr. I intervju med kommuner har det kommit 
fram att det är vanligt att ta betalt för dessa typer av föreläsningar. 

 

 
Figur 3-25 Bild 1. 

 

 
Figur 3-26 Bild 2. 

  

Första bilden, figur 3-25 visar två bilder 
där det i den ena pratar i telefon och i 
den andra arbetas det med dator i 
naturen. Bilderna är tagna vid Vänern. 
Miljön är tänkt att skapa igenkänning 
från egna utflykter på fritiden. Slogan 
”Sveriges vackraste arbetsplats” ska 
skapa ett intresse och viljan att ha i 
Work in Nature sin kommun. 

Att hitta tillflykt i naturen är 
självklart för 80 % av svenskar, 
enligt Ottosson och Ottosson 
(2006). Som har i uppdrag av 
Naturvårdsverket tagit fram 
rapporten Naturen som kraftkälla, 
där det kan visas på vikten av 
regelbunden vistelse i 
naturområden. Se Figur 3-26 
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Figur 3-27 Bild 3. 

 
 
 
 
 

 
Figur 3-28 Bild 4. 

 
Figur 3-29 Bild 5. 

  

Det har visat sig att det finns en del 
fördelar med distansarbeten för 
individen så som upplevelsen av frihet, 
enklare att koncentrera sig och på så 
viss bli mera effektiv. För företaget 
finns det fördelar inom 
personalpolitiken och effektivt arbete 
(Lundqvist, 2010). Goodwill mot 
företaget och arbetsgivaren. 
Målgruppen är arbetstagaren eller 
givaren med flexarbete och eller 
kunskapsarbete (Lundqvist, 2010). Se 
figur 3-27 

Kaplan och Kaplan (1989) har kommit fram 
till de kriterier som visas i figur 3-28. Dessa 
fyra faktorer finns även i natur- och 
grönområden nära städerna. Dock i olika 
nivåer (Kaplan, 1989). Dessa fyra faktorer 
menar Grahn (2003) framkallar fenomen 
som gör att man som människa har det 
lättare att slappna av men samtidigt 
upplever en viss vakenhet.  

Efter en inledning kring de positiva 
effekterna av konceptet presenteras paketen 
som erbjuds till kommun. Detta för att 
skapa en översikt över de olika steg som 
erbjuds. Se figur 3-29. 
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Figur 3-30 Bild 6. 

 
Figur 3-31 Bild 7. 

 
Figur 3-32 Bild 8. 

  

Under intervju med kommun har det 
framkommit att det önskas veta vad 
som kommer att göras då en kommun 
anlitar en konsult. Detta skapar även 
möjlighet för kommunen att komma 
med andra förslag och på så vis bilda 
en efterfrågan. Se figur 3-30 

Lika så vill kommunen veta vad 
som köps exakt. Detta visas i figur 
3-31. Även här kan det komma 
förslag på redan befintliga koncept 
inom kommunen som skapar en 
närmare koppling till Work in 
Nature. 

Då detta paket är mycket individuellt 
visas några exempel som skulle kunna 
vara intressant för kommunen baserade 
på Fjertorp (2012) och intervjuerna med 
kommuner. Se figur 3-32. 
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Figur 3-33 Bild 9. 

 
Figur 3-34 Bild 10. 

 
Figur 3-35 Bild 11. 
 

 
Figur 3-36 Bild 12. 
  

I figur 3-33 visas exempel på Work in 
Nature på Google Maps och 
skyltmaterial. Orden tillgänglighet, 
trygghet och enkelhet har kommit 
fram ur Stigdotter och Gran (2003), 
Ottosson och Ottosson (2006) och 
intervjuer med pionjärer. 

I figur 3-34 visas en närbild på en 
Wi-Fi mottagare på en stuga med en 
person som arbetar med dator i 
bakgrunden. Samt inspirationsbilder 
av WiN-stugan. Detta för att skapa 
en bild av hur det skulle kunna se ut 
med den utvalda infrastrukturen.  

Denna del i inspirationsföreläsningen 
som visas i figur 3-35 kom till efter 
intervjuer med kommuner. En 
respondent efterfrågade enkla tips 
som kommunanställda själva kunde 
göra för att använda konceptet. Det 
märktes även under de övriga 
intervjuerna med kommuner att det 
kan finnas en vinning i detta. 

Föreläsningen avslutas med 
en bild av en användare som 
utför telefonsamtal vid 
Vänern med samma slogan 
som vid staren för att knyta 
ihop föreläsningen och 
skapa samma intresse igen. 
Se figur 3-36. 
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3.4.2 Inventeringspaket 

INVENTERINGSPAKET 

Inventeringspaketet kan ses som en förundersökning där befintliga förutsättningar inom kommunen kartläggs och diskuteras för att senare 
kunna erbjuda ett dokument med olika kompletteringsförslag för kommunen. 

Inventering av natur- och grönområden  

Kolla över natur- och grönområden inom kommunen, dessa hittas enklast på kommunens hemsida. 

o Motionsspår eller vandringsleder som ligger i anknytning till: 
 Vatten 
 Höjd med utsikt 
 Infrastruktur, stuga, parkering, dass 

Fullservice stuga  

De flesta kommuner har en eller flera stugor som är låsta men kan användas av företag eller föreningar mot att de bokar stugan och hämtar 
nyckel på en bestämd plats. Dessa stugor lämpar sig mycket bra för att utrusta med el genom solceller och internet i form av ett 4G-paket. 
Det kan föreslås att stugan kommer att ha ett kodlås i framtiden då det blir enklare att använda stugan. Kommunen kan skapa ett enkel men 
effektivt bokningssystem genom till exempel Google Calandar. 

o Stuga som kan låsas 
 Föreslå el 
 Föreslå 4G, wi-fi  
 Föreslå kodlås 
 Bokning genom t.ex. Google Calandar 

Var finns målgruppen geografi skt  

Att bestämma en målgrupp och lokalisera den gör projektet mera handfast och bestämt. Detta kan även stödja kommande projekt för 
implementering om till exempel kommunen vill rusta upp företagsområden eller attrahera viss kunskap till kommunen. 

o Kunskapsintensivt arbete. 
 Kreatörer 
 It och dataföretag 
 Kommunikationsföretag 
 Marknadsföringsföretag 
 Tjänster där det arbetas med dokumentskrivning 
 Konsulttjänster av olika teoretiska slag 
 Lärare 

Kategorier för olika områden 

För att på ett enkelt sätt kunna förmedla vad som hittades inom kommunen presenteras platserna i olika kategorier: 

• Nära användaren 
o Gångavstånd till en målgrupp. T.ex. företagshotell, komplex eller liknande, kommunhuset 
o Promenadstigar i skogsmiljö 
o Enklare sittmöjligheter 

Dessa områden lämpar sig bra till promenadsmöten och kortare eller spontana utflykter. Det viktigaste i detta område är att det finns 
promenadstigar, skyltning och eventuellt enklare sittmöjligheter. 

Här kan det refereras till: 

o Promenadmöte 
o Telefonsamtal 
o Tankestund 
o Enklare möjligheter till att läsa eller skriva på bänk eller liknande 

• Utsiktsplatsen 
o Större utsikt över natur eller vatten 
o Ingen störning från motorväg eller likande 
o Kan ha visst gångavstånd från t.ex. parkering 
o Möjlighet till komfortabelt sol- och väderskydd 

Här är det platsen som står centralt. Att det är en bit att köra med bil eller cykel spelar ingen större roll. Det finns en vinning i att inte vara i 
direkt närhet till kontoret också. Här ska det finnas goda möjligheter för att tillbringa en längre tid med läs eller skrivarbete. 

• Stugor som kan anpassas 
o Kommunägda raststugor 
o Parkeringsmöjligheter 

Dessa stugor som enligt förundersökningen finns hos samtliga tillfrågade kommuner kan i regel relativt enkelt anpassas och utrustas med el 
och internetuppkoppling. Dessa stugor kan då erbjuda full service och fungera som ett andra kontor. 

Presentera några utvalda platser 

För att få en överblick av det utförde arbetet kommer det väljas ut några platser som anses mera lämpliga än andra. Platserna kommer att 
väljas enligt det ovanstående tre kategorierna. Dessa kommer då att finnas markerade på en karta. Fördelarna med platserna kommer att 
beskrivas samt förbättringsförslag. 

Figur 3-37 Lathund för inventering av en kommun. 
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Paketet som visas i figur 3-37 fungerar som en fristående förundersökning åt en 
kommun. Det söks efter vad det finns för tillgångar i form av natur- och grönområden, 
infrastrukturen som finns idag i dessa områden. De områdena bedöms efter olika 
kriterier och behov. Förundersökningen kommer att presenteras i en rapport där det 
som finns inom kommunen presenteras och diskuteras hur det skulle kunna utvecklas. 
Nedan visas hela paketet mer ingående i detalj i samma format som det presenteras 
för uppdragsgivaren. Tiden för att genomföra en inventering av en mindre kommun 
uppskattas till cirka 50 timmar vilket skulle resultera i 42 500kr. Inklusive en enklare 
rapport av arbetet. 

3.4.3 Informationstjänst mot slutkund 
Information mot slutkund är inget specifikt fokusområde från början men har i 
litteraturen visat sig kunna vara av vikt. Det har även kommit fram att det kan vara 
viktigt för att skapa en helhet i det totala konceptet och för att kunna förmedla Work 
in Nature mot kommunerna. 

Platsbeskrivning 

Som information kring var platsen finns har det valts att använda Google Maps. På så 
vis kan det enkelt läggas till flera platser eller tas bort platser om det skulle vara 
aktuellt. Här ges det en beskrivning av hur platsens omgivning ser ut och det kan 
läggas in bilder av infrastrukturen, se figur 3-33 och 34 som exempel.  

   
Figur 3-38 Beskrivning och bild av platsen i Google  Maps. Figur 3-39 Bild av WiN platserna i Google Maps. 

Alla platser kommer att märkas med produktnamnet Work in Nature för att göra de 
enkla att söka efter i Google Maps. På Work in Nature´s hemsida kan Google Maps 
bäddas in och läggas i ett fönster. 

 
Infrastruktur och symboler 

För att visa vad det finns för infrastruktur på en viss plats används det underlag av 
dagens standardsymboler som används av många aktörer, fast något modifierad för 
ändamålet, se figur 3-35 och 36 för exempel om hur det kan se ut. Detta för att 
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skyltarna är allmänt kända vilket skapar igenkänning och trygghet att man kommer att 
få det man förväntar sig när man kommer till platsen. Work in Nature-stationer 
kommer högst sannolikt vara huvudsakligen redan kända rekreationsplatser som 
kommer att vara anpassade för att arbeta på vilket då enkelt kan fungera för båda 
ändamålen. För att visa användaren och då framförallt de som har svårigheter att ta sig 
fram i ojämn terräng, till exempel rörelsehindrade med rullstol, skulle det vara 
önskvärd att lägga till enklare symboler som förklarar platsens tillgänglighet. 

 
Figur 3-40 Stuga med el, Wi-fi och toalett. 

 
Figur 3-41 Skylt för WiN-stuga. 

3.4.4 Fysiska koncept 
Avsnittet behandlar ett konceptförslag av ett vindskydd som modellerades enligt krav 
och önskemål av projektets intressenter och idégenerering kring dessa. Samt ett urval 
av produkter för anpassning av befintlig infrastruktur. 
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WiN-stuga 

 
Figur 3-42 Produktbild av WiN-stugan. 

WiN-stugan har en stomme av galvaniserat stål, för att ge den ett enkelt utseende och 
vara underhållsfritt. Mellan stålkonstruktionen finns glasskivor för att optimera 
ljusinsläpp, erbjuda utsikt och ge skydd mot väder. Baksidan och halva sidorna är 
klädda med glest monterade reglar av till exempel Lärk eller Cederträ. Dessa reglar 
skapar en liknelse med dagens traditionella timrade vindskydd genom dess horisontala 
montering och då reglarna är obehandlade kommer de att bli lätt gråa med tiden. Dess 
glesa montering ger bra ljusinsläpp. Taket kommer delvis vid nocken bestå av 
solpanel och glas, resten av taket är tänkt att täckas med gräs. Solpanelerna förser 
stugan med el till laptop och Wi-Fi-mottagare. Ingången är en meter bred vilket gör 
att den är rullstolsanpassad. Inne i stugan finns en hörnbänk av behandlad och polerad 
mahogny vilket ger valmöjlighet av sittställning och plats. Ett vitt betongbord är 
placerat vid bänken. I figur 3-42 ses en produktbild av WiN-stugan. För att få en 
känsla av hur WiN-stugan skulle se ut i verkligheten se figur 3-43 och 44 på nästa 
sida. Sammanställningsritningar visas i figur 3-45 och 46 på sida 55 och 56. 
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Figur 3-43 WiN-stuga framifrån i naturen. 

 
Figur 3-44 WiN-stuga bakifrån i naturen. 
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Figur 3-45 Sammanställningsritning med bas mått. 
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Figur 3-46 Sammanställningsritning med komponentbenämningar. 
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Befintlig infrastruktur 

Ett urval av befintliga komponenter skulle enkelt kunna komplettera befintlig 
infrastruktur. En befintlig stuga till exempel förse med Internet genom en 4G router 
(Jetschopfree) och el genom solceller som erbjuds som kompletta paket (Sunwind). 
Ett kodlås skulle då kunna skydda dessa komponenter (Conrad). Kodlåset gör det 
även möjligt att enkelt kunna erbjuda stugan till användaren genom att skicka koden 
med sms eller mail. Att skicka koden via mail skulle kunna fungera på ett enkelt sätt 
om stugan är bokningsbar genom t.ex. Google Calandar. Då är personen och dennes 
mailadress synlig för administratören. 
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Utställningen 

En utställning av arbetet ägde rum den 21 maj 2014 i samband med presentation av 
examensarbetet. Vepor och inramningen togs fram av författaren och medstudent för 
utställningen. Figur 3-47 till 49 visar planscherna som skapades av författaren till 
utställningen. 
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Figur 3-47 Plansch av Produkter. 
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Figur 3-47 Plansch av tesen. 
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Figur 3-49 Process karta över projektet. 
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4 Diskussion 
Under litteraturgranskningen söktes det efter skillnaden mellan trivsel på att arbeta på 
kontor och utomhus. Litteratur som riktade sig direkt till den frågeställningen hittades 
inte exakt men det hittades belägg för en minskad trivsel på typer av kontorslandskap 
och de faktorer som påverkade den minskade trivseln. Samt att det hittades faktorer 
som är starkt relaterade till naturen som har visat sig ha effekt på ökat trivsel och 
positiva effekter med avseende på stress på individen. Det finns begränsningen av 
distansarbete inom målgruppen på grund av tradition och inställning av ledning inom 
företag. Detta har inte behandlats i projektet och kan vara en avgörande faktor i 
dagens näringsliv för hur konceptet ska förmedlas och eventuellt kommer tas emot av 
arbetsgivare.  

Intervjukandidater valdes utefter om de skulle kunna vara potentiella användare i 
framtiden. Det som söktes i intervjuer är vart de söker sig idag med hänsyn till typ av 
arbetsuppgift och hur långt ifrån kontoret. Att de flesta söker platser eller områden 
nära till kontoret av praktiska skäl kan vara av vikt i placering eller utmärkning av 
Work i Nature-koncept i framtiden. Enkätundersökningens utfall skapades genom 
slumpmässigt utvalda personer och anses har lyckats med det. 

De valda metoderna som projektet bygger på anses lämpliga, dock har det funnits viss 
svårighet i övergången mellan inhämtad information och skapandet av koncept ur ett 
tjänsteperspektiv. Tolkningen av den inhämtade informationen till produkt anses vara 
utförd med användaren i fokus under hela projektet. Slutresultaten anses vara 
realiserbara inom kort framtid. 

Inspirationsföreläsningar av Work in Nature ska skapa en djupare förståelse för 
konceptet och skapa ett personligt band med kommunen. Den behöver också skala ner 
utomhusvistelsen i samband med flexarbete till en sådan nivå till att folk förstår att 
man själv kan gå ut och ta lite luft ibland eller ta en mötespromenad med en kollega. 
Det finns en föreställning om att det krävs en speciell anledning till att ta sig ut, att det 
ska vara något stort och utdraget. 

Inventeringspaketet är utformat efter krav och önskemål från både litteraturen och 
intervjuer. Här ska det kartläggas en målgrupp och lämpliga platser samt deras 
infrastruktur. Det tas fram och presenteras förslag till kommunen. Då det inte har 
utförts ett test och utvärdering över längre tid är det svårt att visa att inventeringen tar 
med alla parametrar för att skapa ett lyckat koncept. Men enligt undersökningen anses 
inventeringen ta med det som efterfrågas. 

Enligt teorin och intervjuerna finns det en stor vinning i att konceptets fysiska plats 
kommer att vara i naturen, men den får inte vara för långt ifrån potentiella användare 
då det lätt kan kännas omständligt att ta sig till platsen. Förutsättningar för platsen 
bestäms till stor del av hur kommunens tillgångar i form av geografiska platser ser ut 
idag.  
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Implementeringspaketet lämnades ut ur projektet då det är svårt att veta vilka behov 
som kommer att uppstå hos en kommun under implementeringen av konceptet. En 
annan aspekt var tidsbristen.  

Ur litteraturstudien och intervjuerna har det kunnat tolkas att det finns behov av 
information kring Work in Nature-platserna. Skyltarna har som syfte att informera om 
var WiN-platsen finns och vad den erbjuder för infrastruktur. Skylten ska även skapa 
en trovärdighet i att man får det man förväntar sig när man kommer till platsen och att 
den visar rätt. Detta anses vara uppfyllt genom att använda kända symboler och en 
redan känd utformning i sig. Den saknar möjligen en egen identitet genom att använda 
redan befintligt utseende och symboler vilket kan hämma varumärket. Att visa 
platserna på Google Maps anses lämpligt då det gör platserna enkla att söka efter för 
användaren och enkla att redigera för innehavaren. I Google Maps kan det läggas till 
tillräckligt med information om platsen som det är idag. 

WiN-stugan är inte färdig för att producera, vilket inte heller har varit ett uppsatt mål i 
projektet. Dock anses den vara nära detta stadium. 

Det letades efter befintliga väderskydd för direkt implementering vid framtida WiN-
platser. Författaren anser sig inte har hittat något väderskydd som uppfyller kraven 
och önskemålen som har kommit fram ur förundersökningen. 

När man lämnar produkter på platser med liten till ingen uppsikt kan det innebära att 
de blir utsatta för vandalism eller stöld. En lösning skulle kunna vara att den stugan 
eller annat väderskydd kan låsas. Två av de fyra kommuner som kontaktades under 
projektet har idag liknande stugor som kan lånas av t.ex. företag och föreningar. Detta 
skulle vara en lösning för att på ett säkert sätt kunna erbjuda både internet och el till 
dessa platser. Det skulle dock behövas ett välfungerande boknings- och nyckelsystem. 
Som exempel på ett fungerande system nämns Google Calendar i kombination med 
ett kodlås på stugan.  
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5 Slutsats 
Det som hittades i litteraturen och intervjuerna visar på en vinning på både 
individnivå och för företag i stort att arbeta utomhus i natur- och grönområden vid 
tillfällen. Då det söks fokusering, återhämtning och inspiration under kontorsarbete. 
Alla delkoncept från inspirationsföreläsning, inventeringspaket, befintlig infrastruktur 
och information för användaren skapar ett helhetskoncept.  

Produkterna och tjänsterna som togs fram under projektet tillsammans med hemsidan 
gör det möjligt att introducera Work in Nature som helhetskoncept för kommuner runt 
om i landet. Det materialet som skapades under projektet kan överlåtas till 
uppdragsgivaren för att testa mot en kommun och sedan utvärdera. 

För vidare utveckling av Work in Nature kan Google Maps anpassas med lika 
symboler som används vid skyltningen om den uppdateras till betalversionen, vilket 
anses rekommendera. WiN-stugan behöver vidareutvecklas om den ska tillverkas. 
Detta skulle vara en bra satsning för att kunna erbjuda ett koncept som är lämpat för 
aktiviteten och passar in i natur. Inspirationsföreläsningen och inventeringspaketet bör 
anpassas med tiden om det visar sig finnas möjligheter till förbättring i dem. Att 
utveckla ett marknadsföringspaket kan vara önskvärt både för kommunerna som 
köpare men även som säljare av konceptet för att kunna erbjuda denna tjänst också. 

Projektens frågeställning som lider: Hur kan det utformas ett koncept som ger 
flexarbetaren ökad trivsel och bättre resultat, genom distansarbete i natursköna miljöer 
och samtidigt stärka en kommuns attraktivitet för både invånare och näringsliv? 
Anses vara besvarat inom ramarna för detta projekt. 
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Intervju 

Inledning 
Här nedan visas en Stackeholder map av intressegrupper som ska tillgodoses kring konceptet 
Work in Nature, se figur B1. Dessa intressegrupper kommer att bilda målgrupper som 
intervjuas. Intervjufrågor som visas längre med i dokumentet är framtagna med hänsyn till 
respektive målgrupp och litteraturstudie. Intervjuformen är semistrukturerad och kvalitativt, 
detta för att kunna fånga upp eventuella idéer av tillfrågade och för att kunna få en djupare 
bild av verkligheten som kan ställas mot litteraturen. 

 
Figur B 1 Intressenter av projektet. 

Djupintervju 
Pionjärer/ användaren 

• VD på kommunikations- och marknadsföringsbyrå 
• HR-ansvarig inom offentlig sektor 
• Ägare av litet tjänstebyrå 

Kommunrepresentanter 

• Biträdande kommunalråd 
• Hälsoansvarig 
• Landsbyggdutvecklare 
• Näringslivsansvarig 

Intervjufrågor mot pionjärer/ användaren 

1. När/ hur ofta brukar du använda alternativa arbetsplatser/ naturen för att utföra kontors relaterade 
arbete? 

2. Vilken typ av platser brukar du besöka då? Vart trivs du bäst och på vilket sätt? 
3. Vilka typer av arbete brukar du utföra då? 

WIN 
Lead user = 

användare/ utvecklare 
- Använderbehov 

- Kunskap 
- Viljan att utföra 

Lokala företag = 
motagare 

- Ledning 

- HR 
- Kundkontakt 

Kommun = kund 
- Framtidsvision 
- Strategier 
- Naturtillgång, lokala resurser 
- Histori/ profil Användare/ invånare = 

mottagare 
- Företag 

- Arbetstagare 
- Invånare 

Dotank = 
initiativtagare 

- Säljare mot kommun 
- Sprida kundskap 
- Sprida information 
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4. Hur tycker du att resultatet av arbetet brukar vara? 
5. Hur känns det psykiskt/ fysiskt i relation till att vara på kontoret? 
6. Hur kom du i kontakt med metoden? 
7. Känner du flera som gör likadant? 
8. Vad saknar eller behöver du för att kunna utföra arbeten? 
9. Önskningar? 
10. Vad skulle du tycka om din kommun tar fram det du behöver för att kunna arbeta på detta sätt? 
11. I.s.f. hur skulle denna plats kunna se ut och behöva i form av till exempel tak, väggar, Wi-Fi, ström, 

belysning? 
12. Vart i kommunen skulle denna plats kunna vara? 

 

Lokala företag 

1. Har du använd Work in Nature likande metoder? 
2. I så fall, hur har resultatet sätt ut? 
3. Vad tyckte du och dina anställda? 
4. Vad skulle du tycka om att den kommun företaget ligger i tar fram ett koncept för allmänheten och 

företag? Skulle det skapa en efterfrågad satsning för ert företag? 
5. Hur skulle denna plats kunna se ut i så fall? Vad skulle den behöva? 
6. Vart skulle den geografiskt kunna ligga någonstans? 

 

Kommun 

1. Vad tycker du spontant efter ha sätt presentationen? 
2. Han ni själv på kommunen gjort något liknande med er personal? 
3. Hur ser er rekreations vision/strategi ut? Företags vision/strategi?  
4. Skulle Work-In-Nature vara något som skulle kunna passa in i er vision? 
5. Har du några tankar kring placering av ett Work in Nature koncept? 
•  

Enkätundersökning 
Samtliga tillfrågade arbetar på kontor med kunskaps/ flexarbete. 

 

Enkätundersökningens frågor och svarsalternativ 

1. Har ni någon gång haft ett promenadmöte? 

Ja Nej  Flera gånger 

2. Arbetar ni hemifrån ibland? 

Nej Ja, ibland Bara när t.ex. barnen är sjuka 

3. Har ni någon gång rest bort till naturnära omgivning för att arbeta? 

Till stuga Hotell Konferens Nej 

4. Är ni friluftslivs eller motions intresserad? 

Ja Nej 

5. Besöker ni kommunens rekreations områden? 

Ja, på fritiden Både på fritiden och arbete Nej 

Anledningar till Work in Nature av uppdragsgivaren 
Varför ska kommunen göra det här? 
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Att underlätta för dem som finns här och arbetar på det sättet. 

Att underlätta för att bygga kontakter för befintligt näringsliv. 

Att hjälpa till att bygga synlighet utåt, förbättra eller bygga en tydlig imago. 

Konkretisera naturskönhet som koppar till näringsliv. 

Öka synligheten 

Underlätta för friskare medborgare. 

Utmana och visa att man tänker annorlunda. 

N ynata i regionala företag i regionalföretag. 

Rekrytera till kommunen. 

Emotionella varför 

Jag ser att det är bra för mitt arbeta och ser att flera drar nytta av det, en trend i samhället och 
en frilufts intresse. 

Vi bor i Sverige och bör dra nytta av den naturen som finns, på samma sätt som storstäder 
drar nytta av sin geografiska omgivning. 

Forskningen säger att det är rätt väg att gå. 

Svar på intervju 
Här nedan visas svar på intervjuarna som gjordes till underlag av specificering av konceptet. 
Detta underlag kommer att ge en inblick av hur det fungerar i verkligheten att arbeta på 
alternativa platser och kan då komplettera och jämföras mot litteraturen.  

Först visas intervju resultatet av människor som använder det i sitt dagliga arbete där det ofta 
intervjuades personer som har någon typ av arbetsgivare tjänst då dem även har en överblick 
av hur dess kollegor och anställa arbetar på alternativa platser och sätt. Efter det följer 
intervjuresultat av nyckelpersoner inom kommun som intervjuades som potentiella adopterar 
av konceptet där det kan sökas möjligheter, behov och tillämpningsmöjligheter av konceptet. 
För att skapa en bild av konceptet visas tesen som skapades efter litteraturstudien i form av en 
hemsida för kommun.  

Lead user 

Prefekt på Karlstad universitet. 

VD på reklambyrå. 

Hälsosamordnare på kommun. 

VD på översättningsbyrå. 

Icke användare 

Näringslivsansvarig på kommun. 

Landsbygd och skärgårdsutvecklare, på kommun. 
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När/ hur ofta brukar du använda alternativa arbetsplatser/ naturen för att utföra kontors 
relaterade arbeten? 

1. Arbetar hemma ibland, stänger av telefonen när jag har möte, även en stund efter för att kunna summera 
på ett bra sätt. Har tagit planerad promenad möte med 120 anställda på utvecklingssamtal. 

2. Det händer lite nu som då, några gånger i veckan och det gäller alla anställda kontoret, (25 
arbetstagare). Vi är ute på olika sätt året rund. 

3. Den händer ibland på våren och sommaren med arbetslag. 
4. Arbetar ca 3 av 5 arbetsdagar på en alternativ plats än kontoret. Dem alternativa platser är oftast hemma 

i lägenheten eller sommarstugan, men tåg och hotell förekommer också. Mina anställda är fria att arbeta 
på alternativa platser då tillfället ges. Kollar även mail och dylikt på semester. 

5. När jag ska boka möte på alternativ plats än kontoret försöker jag alltid boka konferensrum eller 
liknande nära eller i naturen. Det är också viktigt för mig att det är på lite olika platser. Annars har jag 
tagit upp arbeta utanför kontoret på arbetstid med kommunledningen men har inte tagits emot på ett 
positivt sätt tyvärr. 

6. Det har hänt att konferenser sker på naturnära platser någon gång per år med arbetet. Annars tar jag mig 
en cykeltur ibland när jag behöver tänka eller ta lite luft ibland eller en tur med båten i skärgården. 

Vilken typ av platser brukar du besöka då? Vart trivs du bäst och på vilket sätt? 

1. Promenadsmöten var i motionsspår i närheten av universitetet, det kändes mycket bra, jag kommer ihåg 
saker bättre när jag går då jag kopplar samtalet till specifika saker i naturen så som träd, vatten, kuller 
osv.  

2. Det kan vara allt från en promenad till olika motionsformer så som löpning, längdåkning, utförsåkning 
men även konsthall eller kafé. Det viktiga är att man byter miljö och rör på sig. Platsen beror oftast på 
privat intresse av arbetstagaren. 

3. Jag tar promenader, ibland själv för att kunna tänka klart. Vi har även arbetsplatsträffar vid en stuga i ett 
litet naturreservat nära kontoret. Den friska luften gör nått med än, jag känner tydligt hur jag varvar ner 
och kan tänka klart. Jag märker även att jag kan tänka mera kreativt under promenaden och kan på så 
vis komma fram med goda lösningsförslag. 

4. Sommarstugan känns bäst, där kan jag fokusera bättre och arbetar mera effektivt, man är inte lika 
splittrat som på kontoret. Om jag har telefonsamtal eller liknande att utföra går jag iväg en sväng för att 
inte störa eller blir störd av mina medarbetare. Vid sommarstugan kan jag ta mitt kaffe ute på trappan 
vilket ger mera energi än i fikarummet. 

5. I samband med konferens eller liknande försöker jag alltid boka platser nära eller i naturen som ligger 
på en ca. två mils avstånd från centrum, annars blir det för långt att åka för dem flesta företagare eller 
andra inblandade. 

6. Tar jag båten brukar jag vara i skärgården. Med arbetet är det olika platser som bestäms av dem som 
anordnar konferensen. Med cykeln kan det vara lite vart som helst. 

Vilka typer av arbeta brukar du utföra då? 

1. I skogen är det promenadmöten och hemma är det dokumentation. 
2. Oftast är det möte och samtal som ska väcka kreativitet. Är det tidspress eller mycket att göra jobbar vi 

även hemifrån ibland för att kunna arbete ostörd. 
3. Vi har arbetsplatsträffar där vi går igenom det som komma ska, promenadmöten och jag går också ut 

själv ibland för att utföra tankeverksamhet.  
4. För det mesta är det skrivarbeten då större delen av mitt arbeta går ut på det. Men även telefonsamtal 

gör jag gärna utanför kontoret. Jag tycker det är viktigt med natur som närmiljö, speciellt om det finns 
utsikt över öppna vyer.  

Hur tycker du att resultatet av arbetet brukar vara? 

1. Det har varigt ett mycket bra resultat, i skogen var vi jämställda och fick ett öppet forum. Vi 
dokumenterade direkt efter vilket fungerade bra som underlag till uppföljning och förbättring. Innan 
promenadmötet frågade jag alla 120 arbetstagare om dem ville ta mötet utomhus i promenadform och 
alla 120 tyckte att det var en bra idé trots att det fortfarande var is på stigarna och blöt ute, 4 eller 5 
personer kunde inte p.g.a. allergi eller brutet ben. 

2. Har nog inget att jämföra med då det alltid har varigt så. 
3. Resultatet brukar vara bra, jag blir mera kreativt och det är även ett effektivt sätt för att komma fram till 

lösningar då jag kan fokusera mera. 
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4. Svårt att säga då jag och mina kollegor alltid har arbetat på detta sätt. När det gäller skrivarbeten 
fungerar det mycket bra när man kommer bort från störningsmoment som finns på kontoret. 

5. Resultatet brukar vara bra, naturen och miljöombyte ger mycket och dem andra energi, kreativitet och 
jag blir bättre fokuserad. 

6. När det gäller mina egna utflykter kan det vara lite varierande, ibland funkar det, ibland inte. 

Hur känns det psykiskt/ fysiskt i relation till att vara på kontoret? 

1. Jag kände direkt att vi kom på en jämställd nivå, i skogen är jag inte längre chef, här behöver jag också 
hjälp med att komma förbi isfläckar och gå rund blöta partier vilket gav ett öppet möte. Här är vi både i 
en nytt och neutral miljö. Här finns ingen telefon, spontanbesök av kollegor eller andra störande 
moment. Jag har även av praktiska skäl haft promenadmöten i urbanmiljö vilket inte gav samma 
resultat, där störs man av trafik och annat som rör sig. 

2. Jag har inte tänkt på det så mycket, vi har alltid jobbat på detta sätt, vilket är ganska vanligt inom 
reklambranschen. Men det verkar funka bra. Att göra saker ihop är bra, man bryr sig mer om varandra 
då, skapar en band på det personliga planet istället för företag mot företag. Tror även att man blir lite 
mindre stressat. 

3. Att komma ut i den friska luften ger ny energi, skapat lugn och ökar min kreativitet. När vi är ute vid 
stugan brukar det blir livliga diskussioner och arbetet ger mycket resultat. 

4. Det ger mig mera energi att kunna gå ut i naturen på rasten när jag är i sommarstugan, vilket jag är ofta. 
Det är även lättare att fokusera då jag inte blir stört av andra. 

5. Mycket friare, kreativiteten ökar och jag kan fokusera bättre. Det är något med öppna vyer som gör att 
jag får mer energi och blir lugn. 

6. Jag kan tänka mera obehindrat och kommer enklare på lösningar. 

Hur kom du i kontakt med metoden? 

1. Jag har en väninna som arbetat inom industrin vart hennes chef arbetar efter liknande metoder. 
2. Vi kallar det nog inte för en specifik metod, det är nog mera allmänt vanligt inom reklam- och 

kommunikationsbranschen. 
3. Vi på kommunen byggda stugan speciellt för denna typ av användning, den går även att boka som 

företag eller skola.  
4. Det är mycket vanligt bland översättare att arbeta på alternativa platser, det har nog alltid varigt så. 
5. Jag är alltid gärna ute i naturen, det är viktigt för mig. Jag frågade ledningen på kommunen om jag 

kunde räkna min resetid med tåg som arbetstid då jag ändå satt med arbeten under tågresan. 
6. Jag vet inte riktigt, vet inte heller om jag kan kalla det för en metod heller då jag bara tar lite luft ibland.  

Känner du flera som gör likadant? 

1. Inte på universitet, men inom industrin eller den privata sektorn är man snabb med att testa nya idéer 
för att utveckla sin verksamhet. Jo förresten har en kollega på min förre arbetsplats på universitetet haft 
ett tillfälle med skissteknik, kroki utomhus vilket resulterade i fantastiskt vackra teckningar. 

2. Dem som jobbar inom branschen. 
3. Stugan används flitigt, men det är dock mest skolor och förskolor som är där för en härlig dag ute i 

naturen. Det finns även anlagda promenadstråk på olika distanser. 
4. Absolut, alla mina kollegor rund om i landet arbetar på detta sätt. Även revisorer och bokförare som jag 

känner arbetar mycket på detta sätt. 
5. Svenskt näringsliv hade ett projekt här i Arvika där dem tog ut företag med en frågeställning på 

mötespromenad. Jag var tyvärr själv bortrest den dagen men mötespromenader låter kanon. 
6. Här på kontoret är det uttalat accepterad att arbete på en alternativ plats än kontoret. Kommunen håller 

just nu på att göra om det digitala systemet så att jobbmailen fungerar på egna enheter och alla 
dokument kommer att finnas tillgängliga i ett digitalt moln.  

Vad saknar eller behöver du för att kunna utföra arbeta utomhus? 

1. Oftast finns det inte möjlighet p.g.a. logistiska skäl. Universitetet permanent hyr ett ställe ca en mil bort 
vilket känns för långt bort för kortare möten eller annat arbete. 

2. Som det är just nu ingenting, personalen får gymkort och ca 2000-3000kr som dem får köpa allt från 
massage till en hockeyklubb för. 

3. Det ska ligga nära kontoret, ha enklare sittmöjligheter och skydd från vädret. Promenadstråket har 
också används en del. 
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4. Solen gör det svårt att arbeta i direkt solljus, det blir svårt att se vad som visas på skärmen, jag har även 
behov av mobilt bredband vilket jag har i sommarstugan. Annars använder jag Dropbox för att kunna 
nå alla mina dokument överallt. 

5. Förståelse och lite frihet från ledningen. 
6. Jag har inte tänkt på att jag saknar något i dag för att kunna arbete på den plats jag vill. Jag trivs bra på 

mitt kontor och vill gärna ha den spontana kontakten med mina kollegor. 

Vad skulle du tycka om din kommun tar fram det du behöver för att kunna arbeta på detta 
sätt? 

1. Det låter mycket spännande. 
2. Dat låter intressant och lyckas man paketera det bra kommer det säker gå bra för det. 
3. Vi har redan något liknande och det är jätte bra att den finns. 
4. Det låter ju bra, jag skulle gärna sitta ute någonstans men behöver skydd mot solen på grund av 

datorskärmen. 
5. Det låter kanon. 
6. Det låter intressant. 

I.s.f. hur skulle denna plats kunna se ut och behöva i form av till exempel tak, väggar, WIFI, 
ström, belysning? 

1. Platsen ska inte vara för ”designad”, den ska inte berätta för mig hur jag ska arbeta. Den stora styrkan i 
naturen är att den jämställer oss alla och enbart erbjuder en plats med möjligheter. Kontorsutrymmen är 
redan byggda på ett visst sätt och talar på så viss om för oss hur vi ska arbeta, vilket präglar arbetet i 
denna bemärkelse negativt. I övrigt kan det vara bra med någonstans att sitta, tak och väggar möjligen 
som skytt från väder eller sol. Svårt att svara på en fråga som man inte har tänkt eller sätt förut. 
Flexibilitet, öppet, enkelt, bort med fasta placeringar och låsningsmekanismer. 

2. En ny miljö, det är kärnan för oss. Det behöver inte vara i skogen eller så, det viktiga är att det är en ny 
miljö. 

3. Finns besvarat i tidigare frågar. 
4. WiFi skulle vara nödvändigt och skydd från solen. 
5. Jag kan tänka mig att vind och sol kan ställa till det lite om man ska arbeta utomhus och regn förstås. 

Ett slags växthus skulle kunna funka. 
6. Jag antar att det skulle behövas bra Wi-Fi. 

Vart i kommunen skulle denna plats kunna vara? 

1. Nära till arbetsplatsen när det gäller möten osv annars skulle det även kunna vara nära hemma. 
Universitetet har ganska nyligen permanent hyrt en konferenslokal ca en mil bort på en gård men den 
känns förlängt bort och för statiskt som en vanlig byggnad. 

2. Idag ligger resetiden på ca 15-20min bort och total tiden brukar ligga på ca 1,5 timme. Blir det längre 
utflykter är dem planerade i förtid och har mera specifika mål. 

3. Det är viktigt att platsen är nära kontoret, det ska inte vara tidskrävande att ta sig dit.  
4. Jag åker själv ofta till sommarstugan, året rund. Stugan ligger 12 mil bort men det funkar bra. För 

spontana stunder är jag oftast hemma då jag bor bara någon minut från kontoret.  
5. Relativt nära centrum, men gärna med öppna vyer, det gillar jag. 
6. Sandgrundsudden eller bergholmen skulle kunna fungera bra.  

Vad tycker du spontant om konceptet efter att ha sätt presentationen? 

1. Det ser lovande ut och verkar mycket bra. Det skulle personligen vara kul om det blir att konceptet 
kommer att finnas på Hammarö och alliansen kommer att använda konceptet som konkret åtgärd i 
höstens valkampanj. 

2. Det verkar vara bra, det jag läser om konceptet på hemsidan känner jag igen mycket väl och tror på. 
Härlig bild till bakgrund av texten. 

3. Det låter jätte bra. 
4. Positivt och jag håller med, med det som står. 

Har ni själv på kommunen gjord något liknande med er personal? 

1. Nej, utveckling sker mycket långsamt inom den offentliga sektorn. Vi ligger i regel flera år efter om 
man jämför med den privata sektorn. 
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2. Ja, vi som kommun har gjord iordning ett mindre naturreservat precis utanför centrum där det finns 
promenadstråk och en stuga som kan bokas genom kommunhemsidan, det har varigt bra. 

3. Konferens bokar jag själv gärna i eller nära naturen, det tycker jag är viktigt. Annars finns det av 
traditionella anledningar inget utrymma för fritt arbete inom kommunen. 

4. Vi har en uttalat positiv syn på distansarbete på den enheten jag befinner mig på och kommunen håller 
på att utveckla datasystemet för att kunna fungera fullt ut på distans. Jag vet dock inte på rak hand 
någon som sätter sig ute och arbetar bland mina kollegor. 

Hur ser er frilufts/ rekreations vision/ strategi ut och likadant mot näringslivet? 

1. Vi arbetar just nu hård med näringslivet. Traditionellt har Hammarö kommun varigt en boende 
kommun och har lyckats mycket bra med det. Men alliansen anser att det är nu även på tiden att se över 
både turism och näringslivet. Vi arbetar med att skapa möjligheter för fiskrestaurang i småbåtshamnar 
med möjlighet till företag att etablera sig i till exempel Lillängshamnen och har haft en arkitekttävling 
kring ett företagscentrum, Sätterstrand straks utanför samhället där vi arbetar kontinuerligt med.  

2. Vi strävar efter en levande byggd med ett rikt företags liv och rekreation som vi arbetar aktivt med. 
3. I Arvika jobbar vi på olika sätt just nu för att skapa ett större intresse för näringsliv i centrum. Som 

rekreation byggs och rustas det upp motionsslingor rund om Arvika. 
4. Just nu håller vi på att ta fram ett nytt innovationscenter i Karlstad, jag tort företagen behöver detta. Och 

vi har skapat nyföretagare träff för att underlätta att starta nya företag i Karlstad kommun. 

Skulle Work-In-Nature vara något som passar in i er vision? 

1. Absolut, vi håller som sagt på med att utveckla både näringslivet och turism. 
2. Det gör det absolut, vi har redan något liknande. 
3. Det tycker jag absolut, har ingen spontan tanker kring något specifikt projekt men tycker mycket om 

tanken. 
4. Jag skulle vilja se mera konkreta exempel och veta mera exakt hur ni har tänkt kring konceptet, bänkar 

och liknande sittplatser har vi gott om i Karlstad där man kan sätta sig och arbeta utomhus om man vill 
det. 

Några spontana tankrar kring placering av eventuell kur eller mötespromenadstråk? 

1. Vid Sätterstrand skulle konceptet passa bra, där finns det bland annat en del It-företag som har 
möjlighet att arbeta på alternativa platser. I övrigt håller kommunen nu på med en Leader-projekt för 
glesbygden, vilket södra Hämmarö är. Projektet finansieras delvis av EU-bidrag och ska gynna 
näringslivet. Konceptet skulle kunna vara en del av Leader-projektet. 

2. Idag har vi ställt i ordning en stuga och promenadleder straks utanför centrum på Tallmon. 
3. Jag kommer att tänka på Storkasberget, en höjd ca. 3km utanför centrum med fantastiskt utsikt om man 

röjer iordning lite. Där finns det redan en stuga som kommunen äger med vedspis och allt. Stugan är 
låst och nyckel kan hämtas här hos kommunen. Där finns det även lite olika terrasser i form av 
skifferplattor på olika ställen och vandringsleder.  

4. Sandgrundsudden eller Bergholmen skulle kunna fungera kanske. Generellt tort jag att platsen ska ligga 
på promenadavstånd från företaget, annars blir det för sällan man kommer att använda sig av den. Det 
finns en risk att den annars tappar lite poängen med det hela. 

Vad finns det för hinder eller problem som ska tas itu med för att konceptet ska bli 
genomförbar? 

1. Traditionellt sätt förlitar företag och invånare sig mycket på kommunen och anser att vi ska fixa det 
som efterfrågas på egenhand. Vilket vi inte har möjlighet till. Det är ett stort hinder för många visioner 
och projekt. Vi behöver stöd av företagen. Här gäller det för företagen att tänka pro market istället för 
pro business. Kuren ska ha utsikt rund om och kunna motstå vandalism. 

2. Det är alltid svårt att utföra projekt på ett litet budget inom en kommun. 
3. Fråga Jonas på mail eller telefon. 
4. Jag skulle nog vilja se lite mera konkreta exempel förts. I övrigt skulle jag tror att park avdelningen 

skulle ha större nytta av detta koncept då det är dem som utför saker som har med bebyggelse att göra. 

Övriga saker som kom upp under intervju 

• För att väcka intresse hos en kommun ska det finnas en tydligt tillvägagångsätt med 
inspirationsexempel och konkreta lösningar och färdiga upplägg för konceptet. Anledningen att 
kommuner köper in konsulthjälp är för att det är en enkellösning. Det är viktigt att styrka konceptet med 
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fakta av olika slag, så som litteratur eller undersökningar. Att ta betalt för en inspirationsföreläsning är 
inget konstigt, där kan det gärna komma upp enkla förslag som man kan använda i vardagen. 

• Inköp av konsulttjänster sker enligt min mening genom att man känner konsulten ifråga personligt på 
något sätt och vet vad den konsulten kan eller har för kunskaper. Konsulttjänster handlar på min 
avdelning mycket om plats eller områdes utveckling i samband med projekt. 

• Konsulter tas in då det finns specifika kunskapsproblem eller projekt som ska genomföras eller om det 
finns en arbetstopp som vi måste hantera under en kort period. Dem som anlitas är oftast personer som 
vi känner sedan tidigare. Då vet vi vilken kometens som finns och minimerar inarbetningstiden. Vid 
större projekt över en viss summa sker valet genom upphandling eller projektanställning. 

Hur och varför kommer en kommun i kontakt med en konsult? 

I regel anlitas konsult då det finns behov av specifik kunskap inom projekt. Konsulter anlytas 
för att det är en enkle och snabb lösning. Tillfrågade ansåg att det finns en vikt i att det som 
förespråkas av konsult styrs av undersökning och presenteras med fakta. Resultatet av ett 
konsultarbete bör vara konkreta åtgärder eller lösningar. I letandet av en lämplig konsult letas 
det oftast inom bekantskapen, flera tillfrågade lägger stor vikt på att dem känner konsulten 
sedan tidigare då dem vet vad dem kan förvänta sig. Vid förste kontakten med en konsult 
förvändas det exempel av det som kommer att uppnås efter projektet. 
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Figur B 2 Utfall av enkätundersökning 

Enkätundersökning 
För att få en inblick över hur utbrett det är med distansarbete i Värmland utfördes en mindre 
enkätundersökning på Karlstad centrum. Det tillfrågades 20 personer slumpmässigt som 
arbetar på kontor. 

Nedan visas resultatet av enkätundersökningen i figur B 2 – B 7. 
 

 

 

Figur B 6 Utfall av enkätundersökning. 

Figur B 5 Utfall av enkätundersökning. 

Figur B 3 Utfall av enkätundersökning. 

Figur B 4 Utfall av enkätundersökning. 

35% 

5% 

60% 

Har tagit promenadmöte 

Ja

flera gånger

Nej

37% 

53% 

10% 

har suttit ute och arbetat 

Ja

Flera gånger

Nej

15% 

30% 50% 

5% 

Rest till naturnära omgivning för att arbeta 

Stuga

Hotell

Konferens

Nej

25% 

65% 

10% 

Arbetar hemifrån 

Nej, får/kan inte arbeta på
distans

Ja, ibland

Bara när t.ex. baren är
sjuka

73% 

6% 

21% 

Besöker kommunensrekreationsområden 

På fritiden

Både fritid och
arbeta

Nej
85% 

15% 

Är Friluftsintresserad 

Ja

Nej

Figur B 7 Utfall av enkätundersökning. 
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Kravspecifikation av WiN-stuga 
I tabell B 1 visas hur det säkerställs att alla aspekter kring WiN-stugan tas med i 
konceptifieringen av den. Tabell B 2 visar de krav och önskemål från intressenter, som har 
tagits hänsyn till vid konceptifieringen av WiN-stugan. 
Tabell B 1 Kriteriematris. 

Livscykel fas/ aspekter Process Miljö Människan Ekonomi 

Framställning (tillverkning, montering, sammanställning) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Brukning (installation, användning, underhåll) 2.1 2.2 2.3 2.4 
Eliminering (bortföring, återvinning) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Tabell B 2 Kravspecifikation av WiN-stuga. 

Nr. Cell  Kriterium Krav/ önskemål  Vikt 
1 Huvudfunktion Skydda mot sol/ väder K  
2 1.1 Framställning/ Process Tillåta små serietillverkning K  
3  Befintliga komponenter K  
4 1.2 Framställning/ Miljö Vara väderbeständig K  
5  Vara robust K  
6 1.3 Framställning/ Människan    

7 1.4 Framställning/ Ekonomi 
Medge låg 
tillverkningskostnad Ö 3 

8 2.1 Brukning/ Process     
9 2.2 Brukning/ Miljö Blanda in i omgivningen K  
10 2.3 Brukning/ Människan Medge goda sittmöjligheter K  
11  Medge väderskydd K  
12  Medge solskydd K  
13  Medge utsikt Ö 5 
14  Medge ljusinsläpp K  
15  Medge internet uppkoppling Ö 4 
16  Medge eltillgång Ö 2 
17 2.4 Brukning/ Ekonomi Tåla utomhusmiljö K  
18  Tåla mindre stöd och slag K  

19  
Inbjuda till större användning 
under hela året Ö 2 

20 3.1 Eliminering/ Process Vara utbytbar K  
21 3.2 Eliminering/ Miljö Återvinningsbar  Ö 4 
22  Lämnar ingen spår Ö 4 
23 3.3 Eliminering/ Människan Enkelt att förflytta Ö 2 
24 3.4 Eliminering/ Ekonomi Medge återanvändning Ö 3 
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