
Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

En uppdaterad arbetsplats

Anton Björsing
MÖBELDESIGN

Carl Malmsten - Furniture Studies
REG NR: LIU-IEI-TEK-G—12/00335--SE 



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      
Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

En uppdaterad arbetsplats

Examensarbete av Anton Björsing

Möbeldesign
2012

Carl Malmsten - Furniture Studies

78
0

1100

78
0

ad arbetspla

ur

75077

parte

s g
2012

m

 6
00

 
00

pp

xa

Ca ud

e

s

e

ö

42
0

n

s

amensarbete av Anton 

ig

lmsten - Furn

latsatppdatertepp tstt



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

 



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

Abstract

The goal in this thesis has been to create a collection of furniture designd for my concept 

- an updated office. The purpose was to contribute to the development of alternative, 

conceptual office working environment with room for creativity. Based on literature stud-

ies, analysis of companys and a survey that I got a few keypersons and professionals to 

anser, I have formed my own idea of how a new alternative workplace can look like 

using that perception for guidence for the specific components. The outcome is a collec-

tion of 14 pieces that challenge the image of what office furniture looks like and where 

shape, mix of materials and craft character stimulate the sense of creativity. I imagine a 

workplace with a range of social areas for collaboration and communication, the driving 

force behind a creative company, but also opportunities for foreclosure. No places or 

furniture is personal. Instead they offer flexible movement and variation when sitting. The 

concept is suitable for both large and small businesses, new and old.
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Sammanfattning

Målet för mig i det här examensarbete har varit att skapa en kollektion möbler anpas-

sade för mitt koncept om en uppdaterad arbetsplats. Syftet har varit att där igenom bidra 

till utvecklingen av alternativa konceptuella arbetsplatser med utrymme för mycket krea-

tivitet. Med utgångspunkt i litteraturstudier, företagsanalyser och det formulär jag bad ett 

antal nyckelpersoner att besvara har jag bildat mig en egen uppfattning om hur ett nytt 

alternativ till kontorsarbetsplats kan komma att se ut för att fungera på bästa sätt 

och låtit den uppfattningen styra utformningen hos de enskilda komponenterna. 

Resultatet är en kollektion av fjorton delar som utmanar föreställningen om hur en kon-

torsmöbel ska se ut och där form, materialmöten, och hantverkskaraktär stimulerar det 

kreativa sinnet. Jag tänker mig en arbetsplats med ett utbud av sociala ytor för sam-

marbete och kommunikation, drivkraften bakom ett kreativt företag, men också möjligheter 

till avskärmning. Inga platser eller möbler är personliga utan istället inbjuds till flexibel rör-

lighet och variation i sittandet. Konceptet passar både större och mindre företag, nya som 

gamla.
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1. Inledning

Den yngre generationen är på väg in i de högre positionerna på arbetsmarknaden och 

hand i hand med det för de med sig kunskap om teknikens utveckling och uppdateringar. 

Det här innebär att det just nu sker stora förändringar på dagens kontor och arbetsplat-

ser. Den gamla och klumpiga tekniken bärs ut och ersätts med en mer uppdaterad och 

slimmad bärbar teknik vilket också gör det möjligt att utföra sitt arbete på andra platser 

än det gemensamma kontoret. Den nya generationen för med sig nya krav på sin arbet-

splats och i hand med att arbetet baseras mer på resultat än närvaro och den ständiga 

utvecklingen av virtuella organisationer växer blir de generösa inredningarna och ytorna i 

många fall överflödiga på dagens arbetsplats.

1.1. Syfte

Syftet med det här arbetet är att förklara och presentera en syn på ett uppdaterat 

koncept inom kontorsarbetsplatsen. Genom att ta fram en kollektion möbler utifrån under-

sökningar och research är visionen att bidra till ett steg framåt i utvecklingen av koncep-

tuella kontor och alternativa arbetsplatser.

1.2. Mål

Målet är att under rubriken “En uppdaterad arbetsplats” ta fram ett underlag till ett 

koncept som är grundat på de analyser och undersökningar som nämns i rapporten. 

Det kommer att tillverkas ett par produkter som kommer vara en del ur och ska 

representera visionen och konceptet som presenteras i arbetet. De produkter som väljs ut 

att tillverka prototyper på ska ses som ett första utkast och utifrån förutsättningarna 

kommer de redogöra hur material, konstruktion och form agerar tillsammans.

1
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1.3. Frågeställning

Behovet av den alternativa och aktivitetsbaserade arbetsplatsen(se s5.) blir allt större när 

lokalerna blir mindre och arbetet baseras på resultat istället för närvaro. Man arbetar mer 

i team och efterfrågan av möbler för de snabba mötena och valmöjligheten blir allt större. 

Måste då kontorsmöbler se ut som typiska kontorsmöbler? Kan en mix av material, färg-

sättning och ett personligt val för användaren bidra till en mer stimulerande och kreativ 

arbetsplats?

1.4. Avgränsningar

För att förtydliga och underlätta för mig själv och lättare anpassa arbetet efter de 10 

veckor vi har fått till vårt förfogande till det här arbetet har jag varit tvungen att göra 

vissa avgränsningar i mitt arbete. Jag kommer att bortse från att ta fram specifikt platsri-

tade inredningsprodukter och jag kommer ej arbeta med större arbetsplatser som saknar 

konceptuellt tänkande. Jag kommer i mitt arbete i första hand inrikta mig mot kontor och 

arbetsplatser där man på ett kreativt sätt arbetar och lägger stor medvetenhet, är mån 

om sin identitet och där arbetsplatsen är en del av rekryteringen. Jag kommer fokusera på 

produkter till det så kallade flexkontoret(se s.6) och till den aktivitestsbaserade arbetsplatsen. 

Produktionsvänligheten i produkterna är inte något som jag har avsikt i att fördjupa mig 

i utan ser det som något som går att vidareutveckla i framtiden. Då ämnet arbetsplats 

är väldigt stort har jag valt ut ett antal källor som har ansetts vara relevanta för arbetet. 

Mitt arbete förhåller sig till den fakta och research som jag har sammanställt i den här 

rapporten. 

2
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1.5. Metod och källor

I det här arbetet är olika analyser och undersökningar presenterade. För att komma fram 

till ett resultat som är uppbyggt på en ganska stor bredd har jag valt att arbeta inlednings-

vis på lite olika sätt. Förutom litteraturstudier har jag valt att göra företagsanalyser och 

konceptanalyser, tittat på google office som är en stor förebild för många i framtidens flex-

ibla arbetsplats. Jag har även deltagit i en workshop som handlar om aktivitetsbaserade 

arbetsplatser och som anordnades av IFMA (International Facility Management Associa-

tion) i ett sammarbete med företaget Struktur. Utöver det formulerade jag ett frågeformulär 

som jag skickat ut till ett antal personer som på något sätt arbetar med ämnet arbetsplats. 

Mina metoder och mitt arbete kommer presenteras i den här rapporten hänvisat till källor, 

referenser och bilagor. 

Jag har också under projektets tid haft möten och avstämningar med framför allt Christian 

Halleröd men även Hanna Larsson och Leó Johánnsson för att få input och vägledning 

från olika håll i mitt arbete.

3



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

1.6. Begreppsförklaring

Här förklarar jag både kortfattat och lite mer djupgående hur jag ser på en del begrepp 

som jag använt mig av och som kommer att dyka upp i rapporten.

“Konceptuell arbetsplats”-

Med konceptuell arbetsplats menas att det finns en tanke med arbetsplatsen förutom 

funktionen. Man vill visa upp och förtydliga ett visst förhållningsätt och genom en profil 

presentera en åsikt i produkterna. Konceptuell betyder att man tänker utanför ramarna i 

dagens samhälle och utvecklar något utifrån konceptet och inte enbart från vad som be-

gränsas av dagens teknik och material. Resultatet avses som en tänkt lösning på ett givet 

problem som baseras på en övergripande och bärande idé.

”Design”-

Design är den estetiska och ändamålsenliga utformningen genom en designer av hant-

verksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer.

”Gadgets”-

Lösa funktioner/tillbehör till en produkt.

”Design features”-

Integrerade säskilda drag/funktioner i en produkt.

4
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1.7. Förklaring av kontor
              
För att ytterligare förtydliga vad jag pratar om när det handlar om själva arbetsplatsen 

har jag valt ut att beskriva de två arbetsplatserna som det fokuseras mest på i den här 

rapporten. Jag känner att det är viktigt att vara medveten om de två varianterna och 

jag vill även påpeka att gränsen mellan olika arbetsplatser kan vara ganska luddig och 

skillnaderna är inte så stora.

Aktivitesbaserad arbetsplats 1)

På en aktivitetsbaserad arbetsplats har merparten av de som arbetar där ingen egen 

arbetsplats utan flyter omkring och använder sig av den “zonen” som passar dem i det 

arbete de utför just då. Istället för att sitta vid en individuell fast arbetsplats kan vi an-

vända den akivitetsbaserade arbetsplatsen som är anpassad efter den moderna flexibla 

tekniken vi har idag där man jobbar mer mot resultat och aktivitet än närvaro vid en fast 

plats. Genom det här sättet att jobba bildas olika ytor eller zoner som tillgodoser de olika 

behoven vi har i det varierande arbetsuppgifter som dagens arbete kräver. 

På en aktivitesbaserad arbetsplats finns möjlighet att variera möbleringen. Det ska finnas 

möjlighet till individuellt arbete eller arbetsytor till större projekt t ex i grupp men det ska 

även finnas en plats, ett rum, där man kan sitta mer avskillt och fokusera, en mer stillsam 

plats. Man kan säga att man jobbar med olika ljudzoner, tystare och livligare ytor. Det ak-

tivitetsbaserade kontoret löser därför en störningsproblematik som kan uppstå på öppna 

kontor genom att man kan välja vart man vill eller behöver jobba vid just det tillfället. 

Kontorstypen förväxlas ofta med det så kallade “flexkontoret”, där man arbetar med att 

spara in på ytan och där man har väldigt låg närvaro vid arbetsplaten. Som på t ex olika 

konsultverksamheter.

Ett bra exempel på en modern aktivitestsbaserad arbetsplats är Strukturs lokaler på 

Rosenlundsgatan 29D i Stockholm. Där kan man tydligt se hur de delat upp arbetsplatsen 

i tydliga zoner för olika arbetssysslor.

1). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på följande källor: http://www.mer.se/mer/sv/vad-ar-ett-aktivitetsbaserat-kontor2/, 2012-05-08, http://www.youtube.com/watch?v=PAkAVSv1-v0, 2012-05-08

5
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Flexkontor 2)

Ett flexkontor kännetecknas av att ingen har en egen individuell arbetsplats och att den 

sortens kontor används av verksamheter där närvaron under arbetsveckan är låg och 

ytan på kontoret ofta är i mindre skala och utnyttjas därför effektivt. Aktivitetsbaserade 

arbetsplatser kan man säga är en utveckling av flexkontoret. Skillnaden är att man på 

aktivitesbaserade arbetsplatser tar vara på möjligheten att skapa många olika typer 

av arbetsplatser, ytor eller zoner för att på bästa sätt stödja verksamheten. Flexkontoret 

som till lika med aktivitetsbaserade kontor har inte fasta arbetsplatser och liknar kanske 

mer ett vanligt öppet kontor eftersom det ibland kan bestå av cellkontor där man i t ex i 

en konsultverksamhet kan boka upp ett rum när man inte är ute hos kunder och arbetar.

2). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på följande källor: http://www.mer.se/mer/sv/vad-skiljer-fran-flexkontor/, 2012-05-08

Den så kallade “dramatentrappan” på Strukturs kontor där man 

antingen kan ha möte eller bara sitta och umgås.

http://stockholmniva.com/tag/struktur/, 2012-05-09

6



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

2. Insamlingsfas

I det här avsnittet går jag igenom den omvärldsanays jag har gjort i det här projektet. 

För att få en bättre förståelse och tydligare bild av vad som finns på marknaden och hur 

andra arbetar har jag studerat en del olika områden inom ämnet. Det här har jag gjort för 

att underlätta för mig själv hur jag ska ta mig an och hitta en intressant ingång i projektet.

2.1. Företagsanalyser

En bra början för mig var genom att göra en omvärldsanalys och genom att titta på hur 

olika företag förhåller sig till ämnet arbetsplats få en klarare bild om det finns någon tydlig 

trend eller om det är något som jag anser saknas. Jag valde ut ett par företag som jag 

anser vara intressanta i just den här undersökningen. Jag har valt att kortfattat presentera 

två företag som huvudsakligen arbetar med inredningsarkitektur, tre mindre producenter 

och två lite större.

7
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Senab 3)

Senab är ett dynamiskt företag som vuxit de senaste åren och får uppdrag från hela 

världen. De väljer att samarbeta nära sina uppdragsgivare och hjälper till med allt från 

att byta ut en kontorsstol till att genomföra hela inredningsuppdrag. Senab är involverade i 

konceptet A2 som jag presenterar kortfattat längre fram i rapporten. För Senab är arbet-

splatsen och arbetsmiljön en viktig fråga för företaget ur flera perspektiv. Där skall finnas 

inredning som ger trivsel, bra ergonomi och varumärkesprofilering men även effektiv drift, 

service och miljöalternativ avseende alla produkter och tjänster.

3). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.senab.com/sv/Hem/Foretaget/Corporate/, 2012-05-09, http://www.strategiskarkitektur.se/Company.aspx?part=Press, pdf A2 i praktiken, 2012-05-09

8
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En ergonomiskt genomtänkt och fungerande arbetsplats med ett modernt uttryck 

från Lokalförvaltningen i Lillhagsparken.

http://www.senab.com/sv/Hem/Inspiration/, 2012-05-17

9
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Input 4)

”Rörelse och variation i vardagen är superviktigt!”

/Jeanette Lindblad, Input

”Vi jobbar med insidan” är det första man läser ovanför företagsloggan när Input marknads-

för sig själva på sin hemsida. Input säger att inget projekt är likt något annat och att man 

som ett av Skandinaviens ledande fristående inredningskoncern levererar inredning till 

bland annat kontor, skolor, sjukhus mm. Exempel på kunder är SCB i Stockholm som Tema 

har ritat och Uppsala Konsert & Kongress som White Arkitekter har ritat. Input har som 

affärsidé att vara ledande på behovsanpassad inredning utifrån kundens förutsättningar. 

Det ligger i deras utmaning att arbeta kundanpassat inom likväl design, profil, funktion, 

ergonomi och ekonomi. 

Input om kontorsarbetsplatser

Input anser att opersonliga och glåmiga kontorsmöbler inte tjänar till. Ostadiga kontorssto-

lar och lysrör med olidligt ljus från taket kan vara en fara för hälsan. Hos Input hittar du ar-

betsmöbler som skonar kroppen. Borden passar till dagens teknik och du kan variera färg, 

form och material för att hitta ett kontor som skänker ordning, reda och arbetsglädje. Input 

förmedlar möbler som förenar höj-sänkbara arbetsplatser, förvaringssystem och arbet-

stolar med en tilltalade form som ger en kreativ arbetsplats. Input samlar världsledande 

tillverkare under ett tak och har skandinaviens bredaste sortiment. De erbjuder altså en 

mängd olika varianter från olika producenter att välja bland. Där finns inte ett helt koncept 

utan de kombinerar ihop från olika håll. Inredningskomponenterna ska tillsammans skapa 

den miljö som ger bäst bild av deras kunders behov vilket gör att de måste kundanpassa 

standardsortiment så det blir unikt för respektive kund. De erbjuder ett standardsortiment 

men kan även specialrita.

4). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på följande källor: http://www.inputinterior.se/sv/om_oss/, 2012-05-09, http://www.inputinterior.se/sv/referenser/, 2012-05-09

10
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Uppsala Konsert & Kongress av white arkitekter.

http://www.inputinterior.se/sv/referenser/, 2012-05-10

11
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SA Möbler 5)

”We know where we´re going, we know where we´re coming from”

-Bob Marley

Citat hämtat ur: SA Möbler, Quality Office , 2009.s4

SA Möbler arbetar utifrån ett koncept som de har valt att namnge ”Quality Office”. 

Quality Office handlar om ett äkta engagemang och en genuin snickarheder i kombina-

tion med förnuft och långsiktighet. SA Möbler har som en vision att alltid överraska. Att 

alltid leverera över kundens förväntningar och gör allt för att inte behöva dra ner på det 

estetiska uttrycket för funktionens skull.  Det här kan man tydligt se i deras A-serie som de 

har tagit fram tillsammans med Tengboms Arkitekter.

SA Möblers kontorsmöbler

SA Möbler erbjuder ett antal olika hela koncept inom kontor och arbetsplats. En arbet-

splats kan vara så mycket mer än skrivbord, stol och förvaring. SA Möbler har därför 

även lagt ner extra tankar på till exempel effektivare kabelhantering och ljuddämpande 

skärmar. A-series är SA Möblers tolkning av framtidens arbetsplats. Den skapar en ny 

känsla, en ny miljö runt arbetsplatsen. Här har de kombinerat svenskt hantverk med in-

novativ produktformgivning och hög kavlitet med miljötänk har varit en central tankegång. 

A-serien med sin A-profil är tänkt att inspirera till en mer kreativ arbetsdag. Konceptet 

skapar möjligheter till nya sätt att arbeta tillsammans.

För SA Möbler är det en självklarhet att man ska kombinera spännande design med 

kvalitet och samtidigt arbeta med smarta lösningar och en mångsidighet. Att arbeta med 

ett gediget hantverk och skapa snygga och vackra möbler utan att det blir för rejält 

och präktigt. Deras koncept fokuserar på att möta upp morgondagens behov då den 

traditionella arbetsplatsen mer och mer byts ut mot mötesplatsen. SA Möbler skriver i 

sitt koncept.”Vår målgrupp är inte bara de som tittar på offertens sista rad, inte alls, de är 

klokare än så. De söker andra och större mervärden.”

5). Det här avsnittet baseras huvudsakligen av föjlande källor: http://www.tengbom.se/home.aspx#/sv-SE/projects/109/, 2012-05-09, SA Möbler, Quality Office, 2009, s.6

12
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En del ur A-Serien av Tengbom Arkitekter. 

http://www.samobler.se/a-series/2/, 2012-05-15
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Edsbyverken 6)

Att blicka mot framtiden och ta hänsyn till teknikens utveckling har Edsbyverken en vision 

om att genom den personliga touchen som mer och mer blir självklar på olika arbetsplat-

ser skapa en sammanhållen känsla som gör att kontoret blir en spegel av verksamheten. 

De arbetar med ett ganska stort standardsortiment som ligger som grund för modifiering 

enligt kundens önskemål. Utöver det här tar de även fram helt specialtillverkade möbler. 

Edsbyverken anser sig själva ha ett genomtänkt samspel som ingen annan i branchen erb-

juder: ” Arkitektens idéer, våra återförsäljares kunskap och vårt eget produktionsupplägg. 

Det är de tre komponenterna som gör att visioner blir till färdiga kontorsmöbler.”

Edsbyverkens kontorsmöbler

Även Edsbyverken har ett stort standardsortiment som ska ligga till grund för kunden och 

dess önskemål om färg, form och material. Det går också att få specialtillverkade kon-

torsmöbler. De erbjuder olika serier av arbetsbord som ger olika möjligheter. Connect-

serien innehåller arbets- och mötesbord som ger dig möjlighet att utforma eleganta och 

funktionella arbetsplatser med personlig identitet. Contur är mer strikta och raka i formen. 

Här kan man välja färger och material på skivor och stativ. Centro är enkla höj- sänkbara 

bord. Till Contur och Connect finns även elstativ för sitt- och ståarbete. Som tillbehör för 

borden finns kabelhantering, datorhållare, bildskärmarmar, pennlådor, papperskorgar mm 

som hjälper till att skapa ordning och reda i arbetsplatsen och är enkla att montera och 

flytta om. I sortimentet finns bordsskärmar som är tygklädda, i trä eller i plexiglas för ljud-

dämpande effekt eller fungera mer som en visuell avskärmning.

Med serien EVE erbjuder Edsbyverken ett brett program med arbetsstolar, som ger möj-

ligheter att välja en stol som känns rätt för din kropp och passar ditt arbete med olika 

mekanismer för hur stolen följer kroppen. Det finns ergonomiska stolar för den som sitter 

länge och längre ner på skalan en stol för den som inte behöver en så avancerad teknik.

6). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.edsbyn.com/content/view/id/98, 2012-05-09
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Nyproducerat i 60-talsstil på Pågens bageri i Malmö.

http://www.edsbyn.com/content/view/group/references, 2012-05-15

15



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

Horreds 7)

Horreds vill inte bli störst men de vill bli bäst på att tillverka möbler med hög kvalitét. Sam-

tidigt som de ska vara moderna vill de även vara tidlösa. Horreds är ett personligt företag 

både inom formgivning, tekniska lösningar, bemötande och eget ansvar i hela organisa-

tionen. De tillverkar produkter med en formsäkerhet som håller dem moderna och har 

god funktion för ändamålet. Kvaliteten är viktig på alla plan. Hantverk, finish, val av mate-

rial, leveranssäkerhet och service till kunder. Horreds fångar snabbt upp förändringar på 

marknaden och möter kunder med deras speciella önskemål.

Horreds kontorsmöbler

Horreds håller mest på att de vill tillverka möbler med hög kvalitet och har inte hela 

koncept med kontorsmöbler. De har ett urval där det finns möjlighet att kombinera olika 

möbler men några komponenter får man söka på annan ort. Horreds gör upp till 90 % 

kundanpassade produkter för att uppnå hög design och kvalitet för kunden. En annan 

anledning är även för att inspirera den enskilde medarbetaren till kreativa, givande möten 

och att individ- och verksamhetsanpassa miljöer. Bordsserien Henry är anpassat till ett 

modernt kontor och dess arbetssätt, visuellt och funktionellt, och kan fungera solo eller i 

större öppna kontorslösningar. Känslan är av en tydligare karaktär - “mindre kontor, mer 

hem”. I Nomono som är speciellt för att fungera i öppna kontorlandskap finns integrerade 

kabelboxar nära tillhands för laptop-, ipod- eller telefonladdaren ellert annan teknik. Viktigt 

är att arbetsplatserna ska kunna se olika ut. Man kan välja tillbehör och färgsätta det hela 

efter smak eller mot vilken profil företaget har. De fasta horisontala skivorna ska lugna ner 

den miljö som annars kan uppfattas som stressande med skärmar på olika nivåer. För att 

dölja allt skräp som gärna samlas under borden är benen hela sidor. 

7). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://horreds.se/Default.aspx?PagId=73, 2012-05-09
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Arbetsstationen Tool av Fredrik Mattson

ttp://horreds.se/Default.aspx?PagId=165, 2012-05-15
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Kinnarps 8)

Hos Kinnarps hittar du inspirerande miljöer till alla kontorets rum. Ord som de lägger fokus 

på i sin formgivning och utveckling är ergonomi, design, kvalitet, innovation och miljöhän-

syn. För att optimera en arbetsplats för personalen ska Kinnarps kontorsmöbler användas 

för att skapa en kreativ och funktionell helhetsmiljö. Kinnarps interiör har lång erfarenhet 

av att skapa väl fungerande arbetsmiljöer för både små och stora företag. De arbetar 

även med idrottsarenor, universitet och sjukhus. Man kan med Kinnarps hjälp ta fram mod-

erna, flexibla, ergonomiskt anpassade möbler av hög kvalitet med serviceprogrammet 

Total Service Concept som tryggt lotsar kunden genom hela projektet.

Kinnarps kontorsmöbler

Kinnarps försöker kombinera möbler för ett kontor där många tillbringar timmar på övertid 

varje år. Vistas man största delen av sin arbetstid vid sitt skrivbord i samma stol i samma 

miljö så kräver det att inredningen klarar av det för att få människan att prestera med 

goda resultat. Nu för tiden ska kontoret vara lika mycket en inspirerande arbetsmiljö som 

en strategisk möjlighet och resurs vilket ställer stora krav på kontorsinredningen. Kinnarps 

försöker möta sina kunder med just det kravet. Spenderar du mycket tid vid ditt skrivbord 

ska det bordet vara anpassat för just det och ditt arbete. Kinnarps kontorsmöbler finns för 

det mindre kontoret, kontorslandskap eller för den större organisationen med kontor på 

flera marknader. De har hela koncept med kontorsinredningar.  Allt från möbler till mattor 

och belysning. Skärmväggar finns att välja bland som förbättar ljusnivån utan att skärma 

av kommunikation och närhet i samarbeten. Allt för att skapa en så bra arbetsmiljö som 

möjligt.

8). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.kinnarps.com/sv/se/Inspiration/Kontor/, 2012-05-09, http://www.kinnarps.com/sv/se/Interior-solutions/Kinnarps-Interior-Total-Service-Concept/, 

2012-05-09
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Serie (A)

http://www.kinnarps.com/sv/se/Produkter-och-inspiration/Office-products/Arbetsbord/Product/?prodid=172141, 2012-05-15
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EFG 9)

Genom uthålliga resurser, effektiva processer och äkta djupa relationer vill EFG nå sin vi-

sion med inspirerande, funktionella och långsiktigt hållbara lösningar och bli norra Europas 

ledande inredningsföretag med möbler för kontor och offentlig miljö. EFG tillverkar nya eller 

anpassar redan befintliga möbler efter kundens önskemål. De är ett miljömedvetet företag 

som arbetar för att minska belastningen på miljön genom att t.ex använda förnyelsebara 

råvaror, öka återvinning, resurssnål produktion och känner ansvar för vår framtida livsmiljö. 

Vad gäller arbetsbord presenterar numera EFG bordsskivor och stativ separat. Detta in-

nebär att vi har valfrihet i att kombinera skivor och stativ inom de ramar som konstruktion 

och normer tillåter. Hos EFG finns skärmar och väggsystem som man kan använda sig av 

för att forma ett öppet kontorslandskap efter vad helst man behöver. Mest intressant inom 

kontorsmöbler hos EFG är The Social Graph. Under möbelmässan 2012 presenterade 

EFG ett visionärt koncept. Utvecklingen går snabbt framåt och ingen vet förutsättningarna 

för hur ett framtida kontor ser ut. Därför bjöd EFG in fem studenter från Industrial Design 

Engineering på Chalmers för att presentera hur en framtida arbetsplats skulle kunna se ut.

The Socal Graph styr framtiden

”Arbete har alltid betraktats som ett ställe du går till varje dag. I framtiden kommer vi 

nog se ett mer flexibelt, mer frilansbaserat, mer samarbetsorienterat och mer dynamiskt 

arbete som inte är beroende av att alla är på samma fysiska plats. Dessutom tror vi att 

gränsen mellan socialt liv och arbetsliv kommer att bli suddigare. Mer och mer av hur vi 

hanterar vårt arbete kommer att bli beroende av ’the social gap’- dvs en väv av alla 

våra relationer. Både arbetsrelaterade och privata. Framtiden kommer därför vara mer 

baserad på nätverk än på hierarkiska system. Från den utgångspunkten, tillsammans med 

det självklara värdet av att mötas personligen, formade vi vårt projekt Gaia”

 

/Johan Netzler, en av de fem Chalmersstudenterna.

9). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.efg.info/about/, 2012-05-09,  Inside news no.1, 2012. S.2
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“Gaia”- Sammarbete med EFG och fem Chalmersstudenter.

http://www.johannetzler.com/projects.php#media, 2010-05-09
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2.2. Google 10)

Google office betraktas av många när det handlar om framtidens arbetsplats som det 

absolut ledande företaget med att tänka aktivitetsbaserat och de ligger absolut i topp i 

sitt framtidstänk gällande arbetsmiljöer. Här ligger man stor vikt att man ska ha tillgång till 

allt och på ett innovativt sätt röra sig i en aktivitetsbaserad arbetsplats. Det finns Google 

offices runt om i hela världen och deras huvudkontor Googleplex ligger i Kalifornien. På 

Googleplex i Kalifornien arbetar en tredjedel av googles anställda, ca 10 000 personer. 

Googleplex är en unik plats som man kan se som en värld full av valmöjligheter där 

man under frihet tillsammans med medarbetare från hela världen arbetar med oänd-

liga förmåner. Google har ca 3000-4000 arbetsansökningar per dag och anses som 

väldens populäraste företag att arbeta på. Googleplex är en plats som är uppbyggt mer 

som ett collagecampus än en traditionell arbetsplats. Här kan man ta del av bland an-

nat gratis mat, gym, utomhusaktiviteter, arcadespel, massagestolar och till och med egna 

tvättstugor. Allt det här och mycket mer har man tillgång till för att ha valmöjligheten att 

kunna göra allt som du kan göra hemma så du inte behöver oroa dig för det när du kom-

mer hem. Här kryllar det av kreativa mötesplatser, arbetszoner och mångfalden gör att 

man kan jobba vart man vill och hitta den plats som passar dig bäst i det du gör. Även 

om man arbetar i närmare ett paradis har man givetvis kravet på sig att leverera resultat 

i sitt arbete. Frihet under ansvar. 

En av arkitekterna bakom Googleplex, John Meachem, säger att den aktivitesbaserade 

arbetsplatsen är att föredra då man kan strunta i bestämda platser och skrivbord, och 

bygga inredning som definieras av arbetet, så kan folk flytta runt beroende på vad dagens 

behov är. Han säger att det behövs mer flexibilitet och variation och en fråga man bör 

ställa sig är: ”Vad gör du varje dag? Vilken miljö kan hjälpa dig att göra det?”

På Googles svenska kontor som ligger i Stockholm har man fokuserat på saker som upp-

fattas som tydligt svenska. Man har här t.ex namngett alla olika rum efter svenska inno-

vatörer som på något sätt bidragit till landets och världens utveckling. I de olika miljöerna 

man arbetar i på stockholmskontoret rör man sig i en miljö som tydligt är inspirerad av de 

10). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.youtube.com/watch?v=lK-ys-NYyhE, 2012-05, http://vimeo.com/16654765, 2012-05-09, http://nyaaffarer.se/2010/11/09/sa-bygger-du-en-

kreativ-arbetsplats/, 2012-05-09, http://www.idg.se/2.1085/1.350406/googles-kontor-ar-inte-som-andra, 2012-05-09
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små röda stugorna med vita knutar, björkskogar och kullersten som ska spegla det som 

anses typiskt för Sverige.

Kreativ mötes- och presentationsplats på Google Office i Stockholm.

http://www.officesnapshots.com/2009/12/24/googles-new-office-stockholm-sweden/, 2012-05-10
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2.3. Konceptanalys

Efter omvärdsanalyserna med företagen har jag valt att titta närmare på ett par välkända 

koncept som båda fokuserar på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen och det framtid-

stänk som idag är större än någonsin.

Citizen Office 11)

För att utesluta kontorsmiljöers olika limitationer gjorde Vitra 1991 ett samarbete med tre 

parter för att utarbeta förändringsstrategier inom ämnet. De som deltog i samarbetet var 

Andrea Branzi, Michele du Lucchi och Ettore Sottssas. Projektet mynnade ut i konceptet 

Citizen Office. Skillnaderna mellan arbete och liv blev tunnare och tunnare och betoningen 

i arbetet fokuserade på att gynna samarbetet och kommunikationen genom en levande 

miljö. Citizen Office blev en bok och en utställning som visade ett helt nytt sätt att arbeta 

på. Med den moderna tekniken som vi har idag öppnas det möjligheter för anställda att 

röra sig friare i varierande miljöer. Här började diskussionen om hur vi egentligen ser på 

och vad vi behöver vid en arbetsplats eller ett kontor i dagsläget. Citizen Office blev en 

egen avart på kontorsinredningarnas savann. Ett nytt sätt att tänka gav filosofin att ett rätt 

utformat kontor kan öka hur effektiva vi är, vår produktivitet och hur vi mår. Lyckade exem-

pel på möbler för de här typerna av aktivitetsbaserade miljöer är Joyn (2002) och Alcove 

(2006) av bröderna Bouroullec. Alltså, idén om detta mer mobila sätt att arbeta på kontor 

har funnits ett tag men den eftersläntrande tekniken har gjort att den aktivitetsbaserade 

arbetsmiljön inte riktigt har kunnat komma till sin rätt.

11). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://www.vitra.com/transfer/zz_bitte_nicht_loeschen/Citizen_Office_2011_EN.pdf, 2012-05-09
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Delar ur konceptet Joyn av bröderna Bouroullec

http://www.vitra.com/en-un/office/products/joyn-5/gallery/#/3/2abe93ea07dd9cc.jpg, 2012-05-10
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A2-modellen 12)

För 25-30 år sedan låg kvm/arbetsplats på ca 30-40 kvm. Jämför vi men dagens siffror 

som ligger på 10-20 kvm/arbetsplats märker vi en stor skillnad i yta. Jonas Hurtig Grabe 

och Jonas Falk definierade ett problem med att ytan på kontoren minskar medan utbu-

det av kontorsmöbler och kontorslösningar fortafarande är samma hos tillverkarna. Snab-

bare utveckling av teknik gör att vi kan utföra vårt arbete genom andra medel och 

smartphonen samt pekplattan har i viss utsträckning tagit skrivbordets förut givna plats. 

Yngre förmågor som äntrar arbetslivet är inte lika knutna till en fast arbetsplats vid ett fast 

skrivbord. Det öppnar för möjligheten att jobba utanför kontorslokalens väggar där fokus 

ligger på resultat och inte på statisk närvaro. Vad som blir mer centralt är mötesplatsen 

där arbetet sker mer i projektform i stället för uppgiftstyrt arbete och personalen har mer 

inflytande, mer frihet istället för ett hierarkiskt sätt att organisera arbetet. Arbetsdagen, 

den klassiska 9-5 tiden är påväg bort då den nya mer flexibla tekniken gör att platsen 

på arbetet och hemmet går att kombinera. Egna fasta arbetsplatser på kontoret finns inte 

längre utan de anställda kan välja arbetsplats efter behov. Miljön ska uppmuntra de an-

ställda att använda sig av de olika delar och möblemang som denna nya miljö erbjuder. 

Där ska finnas plats för fokuserat enskilt arbete, slumpmässiga möten, teamarbete eller 

vila. Just att det finns en plats för vila har visats sig vara ett vikigt tillskott så vi ser gärna 

att det finns en avskilld plats för power naps och små funderingar. Alla olika delar ska 

finnas tillgängligt på kontoret i en slags loungemiljö viket ger en känsla av ett mjukare 

kontorsintryck.

12). Det här avsnittet baseras huvudsakligen på föjlande källor: http://issuu.com/senabsthlm/docs/reflekt1_1, s.3-5, 2012-05-09
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Diligentas showroom på Sveavägen 44 i Stockholm utformat efter A2-modellen

http://taylor2.se/wp-content/uploads/2011/10/informell_yta1.jpg, 2012-05-10
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2.4. Workshop

Genom Liselotte Olsson Westlund som är arkitekt på TOL blev jag inbjuden att delta i en 

workshop som handlade om Aktivitetsbaserade arbetsplatser. Workshopen hölls i Struktur 

Arkitekters lokaler och var en första del av tre som anordnas av IFMA(International Facil-

ity Management Association) tillsammans med en form av ett råd för aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. Rådet för aktivitetsbaserade arbetsplatser samlar och utvecklar kunskap 

inom ämnesområdet och delar detta med brukare och övriga intressenter i form av rap-

porter, böcker, föreläsningar och testmiljöer. 

Under den här dagen fick jag tillsammans med ett 30-tal arkitekter, forskare, konsulter, 

rådgivare från branchen m fl ta del av ett par intressanta föreläsningar och samtal om den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Den första föreläsningen som framfördes av Thomas 

Nathorst-Böös handlade om ”historia, nuläge och framtid” inom arbetsplatsen. Efter det 

så pratade Linda Tufvasson från Struktur om ”gränsen mellan våra miljöer – trender.” Den 

sista av Anna Karin Franzen, ”kommunikation på arbetet”. Samtalen uppföljdes senare av 

två kortare workshops där vi blev indelade i mindre grupper på ca 6 personer i vardera. 

Här inledde vi första workshopen med att ringa in trender bl a männsikans behov och att 

öka motivationen till arbetet. I den andra delen arbetade vi med konsekvensanalyser från 

de trender vi ringat in i den första workshopen. 

Det som låg i fokus under den här dagen var som sagt den aktivitetsbaserade arbetsplat-

sen. Och en slutsats jag kan dra av det här var att ”någonting alltid händer” och att all 

utveckling är i ständig rörelse. I en tid av ständiga omorganisationer på kontorsarbetsplat-

sen är det väldigt viktigt men samtidigt väldigt svårt att hänga med i svängarna. Och en 

sak som man pratade om var –att det kommer med säkerhet aldrig bli som det har varit 

innan. Man jobbar mer med nätverk där kunden står i centrum och har olika 

organisationer överallt. Det här medför att s.k virtuella organisationer växer och blir allt 

mer vanliga. Samtalet växer stort och genom samverkan och kunddialog utvecklas fram-

tidens arbetsplats. Vi pratade om att genom att titta på trender i nutid kan man lättare 

skåda in i framtiden. Innan man tar sig an den här diskussionen måste man veta vad det är 
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för skilldnad mellan en trend och mode. En trend är något man kan se redan nu och är inte 

något som bara kommer att hända. Den utvecklas över tid men kan absolut förändras. 

Medans ett mode är något som speglar den tid eller den trend man väljer att följa.

Man diskuterade om hur viktigt det är med en identitet både som företag och som män-

niska. Och när gränsen mellan arbetsplats och hemmet börjar suddas ut krävs en mer 

identitetsstark arbetsplats. Tydliga trender som nämndes var utvecklingen av teknik, till-

hörigheten i företaget och gruppen och människans behov. Människans behov är en trend 

som man tydligt kan se tillses när man tar fram arbetsplatser där man byter ut det grå, 

svarta och vita mot mer färg som tillför energi och motivation till

arbetet. Mer färg, våga mer, glädje, natur metaforer, livfullhet, etc. Vart trivs männsikan?

Ämnet handlade om att införa aktivetsbaserade arbetsplatser samtidigt som kvm per 

anställd minskar drastiskt. Hur man disponerar på mindre yta och vad man använder ytan 

till. Dagens globalisering och när gränserna suddas ut kräver en mer generell arbetsplats 

där multikultur kommer att behöva respekteras mer. Det pratades om invärden, närvärden 

och omvärden. Det poängterades att vikten av alla beslut drabbar alla på något sätt. 
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2.5. Frågeformulär 13)

Jag skickade ut en enkät där jag ställde ett antal grundläggande frågor om arbetsplatser. 

Jag valde att lämna ganska stort utrymme i enkäten för övriga kommentarer och förklar-

ingar som de kunde fylla i för att hjälpa mig ytterligare i mina funderingar. Det här känner 

jag gav väldigt mycket då många svarade på min enkät och bjöd på både åsikter och 

tips. Se gärna bifogat frågeformulär för ytterliare sammanfattning och resultat. Resultaten 

är presenterade i procent och är baserade på svar från olika arkitekter, designers, folk 

i beslutande positioner m fl från bla a företag som Struktur, Blå Station, Urban design 

AB, Koncept, Input interiör, Ragnars, General architecture, Swedese, med flera. Jag har 

även under förklaringsfälten i frågeformuläret sammanställt en del av de svaren jag fick i 

undersökningen.

2.6. Analys av research

Cellkontor respektive öppna kontorslösningar har båda sina för- och nackdelar och 

lösningar behöver i båda fall anpassas till verksamheten. Det går inte att förutsätta att en 

viss typ av arbetsmiljö är lika bra för alla typer av verksamhet och man måste anpassa 

möblerna efter verksamheten. Många förmedlar en åsikt som man kan tolka som att det 

ska antingen vara si eller det ska antingen vara så. Men jag tror att på dagens 

arbetsplatser måste man absolut tänka både och.

Researchen tyder trots allt på en tydlig trend att kontoren bara blir mindre och mindre och 

mer yteffektiva arbetsplatser växer fram. Det resulterar i att med teknikens utveckling har 

man valmöjligheten att arbeta på annan plats än det förr självklara kontoret. Den stora 

arbetsplatsen är historia då man med dagens verktyg som läsplattor och smartphones 

inte har ett behov av en egen stor arbetsyta. Stora skrivbord var till för stora datorer. 

Många står fast vid att det fysiska rummet trots allt alltid kommer att vara det viktigaste 

då männsikan har ett behov av äkta möten där man kan tolka uttryck, lättare diskutera 

då en förståelse bäst skapas tillsammans. Stort fokus ligger vid att attrahera den yngre 

arbetsgenerationen och att företagen mer bygger upp starka identiteter med uttryck i sin 

13). Se sammanställning av frågeformulär: Bilaga frågeformulär examensarbete Anton Björsing 2012
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verksamhet då man gärna använder sin arbetsplats som ett ansikte utåt och rekryterings-

verktyg. En tydlig trend är att man börjar tänka på männsikan och t ex genom små detaljer, 

inslag av naturen ger mer omtanke till det personliga behovet. Man har förstått hur viktigt 

det är för individen att ha en frihet och att känna en trygghet på sin arbetsplats vad det 

gäller material och utformning av den miljö man arbetar i. En tydlig punkt är vikten av de 

spontana mötena. För spontana möten krävs gemensamma ytor och de gemensamma 

ytorna är platsen för kreativa lösningar och innovation och det är här kunskap bäst förm-

edlas/delas. Arbetsplatserna blir mer hemlika och man börjar blanda mer material, färg 

och utryck. Vågar mer. Man kräver en mer kreativare och tryggare miljö när de egna 

arbetsstationerna försvinner då man inte har sitt eget ”rum”. En miljö där man i team kan 

arbeta och på det sättet även hjälpa den blyge att få en plats i gänget genom att lotsas 

in i en gemensamhet. Individen vill ha mer utrymme för sig själva i sina relationer till kontor 

och hem. En alternativ arbetsplats som aktiverar männsikan och då även tillför ett ergono-

miskt tillskott i vardagen.

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är något som mer och mer börjar växa in även i de 

större företagen och arbetsplatserna. Man som brukare vill ha ett val hur man vill använda 

produkterna. Det är svårt att förse företag med personliga arbetsplatser och personlig 

inredning som ska passa alla. Däremot kan jag tycka att om det finns en valmöjlighet att 

välja vart man sitter eller står och jobbar blir det personligt gentemot arbetsuppgiften och 

på så sätt stimulerande och mer kreativt. Man kan inte ta hänsyn till alla men alla har ett 

personligt val att välja plats.
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3. Gestaltningsfas

Utifrån analysen av min research och den omvärldsanalys jag gjort formulerade jag min 

vision och mitt koncept som kom att ligga till grund för gestaltningen av det här projektet.

3.1. Min vision

Så, hur kan man då utforma en möblemang som går att använda på så många 

verksamheter som möjligt? Hur kan man skapa något för en arbetsmarknad som söker allt 

med stor vikt på valmöjlighet, lösningar, och material?

Nu förtiden är det mer fokus på individen och individens kompetens i stället för närvaro. 

Man får mer ansvar och arbetet sker inte lika mycket under uppsikt vilket öppnar för fler 

alternativa arbetsplatser. Man accepterar mer att människor är olika och man jobbar 

mer för att tillgodose allas behov för att nå ett bättre resultat och en bättre arbetsmiljö. Att 

skapa en alternativ arbetsmiljö som är väl genomtänkt men samtidigt enkel tror jag ökar 

motivationen hos personalen. Jag tror att det är viktigt att inte glömma vart man kom-

mer ifrån som människa och att få arbeta i en levande miljö tror jag inte bara är bra för 

välmåendet utan bidrar även till en kreativ miljö som ger extra kraft och energi till kontoret/

företaget. Man kan aldrig göra en tillfällig arbetsplats personlig men man kan utforma den 

så att man genom ett personligt val själv kan styra hur och vart man vill arbeta.

Jag tror att det som saknas och behövs på dagens arbetsplats är de möblerna som man 

på ett flexkontor eller den aktivitetsbaserade arbetsplatsen saknar. De här möblerna är 

de som tillsammans ska mätta så många behov som möjligt på en mindre yta. På ett 

flexkontor kan de fungera som ett helt möblemang medan på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats ska de finnas i zonen där man har en valmöjlighet vart man vill arbeta och de 

spontana mötena spelar stor roll. Man kan se möblerna som en del av en aktiv möteszon 

eller den fria arbets- och kommunikationsytan. För att ta fram möbler som ska fungera så 

bra som möjligt för sådana här situationer behövs olika arbetsytor och valmöjligheter vad 
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det gäller sittandet. Man bör tänka på produkter som är fasta och som inte behöver 

justeras men de ska samtidigt ha möjligheten att flyttas på om så krävs. Det ska finnas 

plats för flera personer att presentera arbete och arbeta i team men samtidigt behövs det 

mindre ytor för den enskilda att arbeta på. Här är behovet av elektrisk tillgång ett måste 

och produkterna måste vara anpassade för den moderna tekniken.

Måsten i den här sortens arbetsmöbler:

Man måste ställa sig frågan hur dagens teknik ska fungera i produkterna? Ska man 

integrera sin egen teknik eller ska den vara inbyggd?

• Här krävs små- och stora skriv- och arbetsytor i olika höjder. Det samma gäller      

sittytan. Allt för att man genom ett val ska kunna välja den yta som lämpar sig bäst för 

ändamålet.

• Det ska finnas en enkelhet och en självklarhet i produkterna och det ska inte vara någon 

tveksamhet i hur produkterna ska nyttjas. Flöde i konceptet och lättorienterat.

• Det ska vara lättstädat och om så krävs lättmanövrerat.

• Här ska det finnas karaktär och tydlig känsla av materialmedvetenhet och hantverks-

mässiga influenser.

• Monteringsytor. T. ex textila monteringsytor, whiteboards, etc.

• Vart gör man av skräpet?

• Ledord: trivsel, upplevelse, trygghet, glädje, kvalité, gemenskap, självklarhet, natur, livfullt, 

innovation
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3.2. Skissetapp 1

Inledninsvis i den här etappen hade jag en fas där jag kategoriserade inspirationsbilder 

som jag samlat in och ansåg vara intressanta och hade betydelse för mitt gestaltande.  

Jag letade upp rikligt med bilder inom olika områden för att senare banta ner dem och 

sålla ut vilka som gav mig mest uppslag. Kategorierna jag kollade på var återkommande 

delar som jag stött på i min research och saker som har varit, är och kan ses komma att bli 

aktuella. Kategorierna jag fyllde med inspiration var teknik, multistationer, känsla, belysn-

ing, ergonomi, framtid, extremt, funktion, färg, avskärmning, och design gadgets-/features 

14).

Bland mina inspirationsbilder hittade jag framförallt en bild som följde mig genom hela 

processen som en inspirations- och moodboard bild. Den här bilden föreställer ett hus som 

heter Casa Maui på Hawaii ritat av Ettore Sottsass. Bilden representerar det jag letade 

efter och hur jag ville att mitt projekt skulle bli.

Huset på bilden förknippar jag med följande ord: innovation, upplevelse, glädje, livfullt, 

gemenskap, trivsel och natur.

Det innovativa med huset och dess utseende är att det inte är utformat på det självklara 

och ”vanliga” sättet man är van vid att se ett hus i vilket visar på ett innovationstänk och 

ger en ny upplevelse. Jag kan tänka mig att det inte bara är en upplevelse att bo i det 

här huset utan att det kanske till och med räcker att titta på det. Med husets olika färger 

och alla nivåer det är byggt i och även de olika materialen man har valt att använda sig 

av tycker jag utstrålar och tillför något livfullt och en känsla av glädje i bilden. Casa Maui 

med alla sina rum och utbyggnader skapar en kollektiv känsla och gemenskap vilket jag 

också eftersträvar i mitt arbete. Vad jag också fastnade för är den lilla blyga men ack så 

viktiga kontrasten mellan hus och natur.

Under skissetapp ett gällde det för mig att hitta det utryck och den funktion som stämmde 

överens med alla variabler som sattes i moodboarden och min vision som jag formulerat 

14 ). Se sammanställning av inspiration: Bilaga inspiration examensarbete Anton Björsing 2012
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tidigare. 

Jag började skissa fritt för att hitta uttryck som känndes passande. Vid ett så brett skissande 

blev det både förslag på helheter, stora koncept och olika gadgets och features, allt som 

kan ha betydelse för en funktion eller ett utseende. Det kunde vara allt från små trådlösa 

ledlampor till rumsliga stegar. Här gjordes även snabba enkla modeller för att testa 

former men framför allt olika små funktioner.

För att anknyta till min vision där jag nämner olika måsten som bör ingå i mitt koncept, 

bland annat teknik, gjorde jag tester på hur vissa lösningar skulle kunna se ut. Här 

funderade jag mycket på om tekniken skulle vara integrerad eller om man ska integrera 

med sin egen bärbara teknik. Det här medförde också att jag var tvungen att ta beslut 

om hur långt in i framtiden jag ville anpassa mina möbler. Här tog jag beslutet att produk-

terna inte skulle ha inbyggd teknik men att man ska ha möjlighet att tillföra sin egen. 

Genom en så stor bredd som möjligt och för att hitta så många olika ingångar att arbeta 

med försökte jag få ut alla idéer som dykt upp på vägen i min research, både de som 

var bra och de som var mindre bra. Med ett par veckor research i ryggen var det både 

skönt och viktigt att få tömma skallen på det som jag samlat på mig under projektets gång. 

Under den här etappen hade jag med jämna mellanrum möte och avstämmning med min 

externa handledare Christian Halleröd. Jag kännde att de här var väldigt givande då vi 
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Casa Maui av Ettore Sottsass
http://designapplause.com/2011/interview-with-acme-studio/19102/, 2012-05-10
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3.3. Skissetapp 2

För att få en klarare bild på alla idéer, former och ingångar som genererades i skisse-

tapp 1 lade jag inledningsvis ut alla skisser på golvet för en genomgång som skulle ta 

mig till nästa nivå. Jag försökte sortera upp materialet i olika kategorier, ungefär samma 

kategorier som i etappen innan. Jag gick till väga som så att jag satte post-it lappar på 

de delar som jag ansåg relevanta och de som fångade mitt intresse fick gå vidare genom 

koncepttratten. 

Det var här jag utvecklade det hela på ett mer djupgående plan. Här fick jag påminna 

mig själv om att inte glömma bort vad och varför jag ska göra de här produkterna och 

vilka funktioner de måste ha. Det handlar ju trots allt  om att skapa en kollektion möbler  

som ger valmöjlighet genom variation och som går att applicera på olika användningsom-

råden.

Genom att hitta ett värde i produkterna och kollektionen handlade det inte bara om 

att lösa ett aktuellt problem utan även försöka hitta något innovativt i material, färg och 

design. Jag tog därför fram en material- och färgpalett som underlag för produkterna.

Från att ha massor av små idéer och fragment av olika lösningar kokade jag här ihop det 

till något mer konkret och påtagligt. Här skissade jag på vilka delar som kan förekomma 

och hur möblerna skulle kunna se ut. De delar som jag främst tog fasta på var olika 

arbetsytor i olika höjder. Jag tänkte mig fasta bordsytor och möjlighet att manövrera runt 

bland dem med enkla sittmöbler. Tanken var att möblerna skulle vara tillgängliga från 

alla håll i ett rum och därför var det viktigt att inte ha bord med olämpliga avskärmningar 

och sittmöbler med rygg. I konceptet där framför allt kommunikation och gemenskap är 

viktigt kännde jag att rena öppna bordsytor utan avskärmning är ett måste. Dock bör 

avskärmningsalternativ finnas att tillgå i form av till exempel mobil skärmvägg eller privata 

rum. Det ska finnas en enkelhet och en självklarhet i produkterna och det ska inte vara 

någon tveksamhet i hur produkterna ska nyttjas. Jag sökte ett flöde i konceptet som skulle 

vara lättorienterat. 
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Material-och färgpallet

40

Lätt och fräscht

Strikt och mer sobert
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Material-och färgpallet

41

Livligt och lekfullt

Naturkänsla

Svalt och krispigt
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3.4. Definering

Utifrån skissetapp två valde jag att rita upp och finslipa ett antal komponenter som skulle 

göra mitt koncept komplett. Det var viktigt att delarna i kollektionen stödjer min vision. 

För att stödja de behov jag fastställt fick kollektionen bestå av: arbetsytor i olika höjder 

och storlekar för att uppmana både till spontana möten, enskilt arbete och teamwork. 

Elektroniken fick vara inbyggd i de flesta arbetsytor där man enkelt ska kunna ansluta den 

bärbara tekniken. Sittplatser i form av enklare pallar där en variant är höj och sänkbar 

och en annan lite högre fast modell för en högre arbetsyta. Jag ritade även avskärm-

ningar i olika skepnader och funktioner. 

I den här fasen var jag tvungen att göra en del fullskaliga mockups när jag kännde att det 

fanns otydligheter i storlek och känsla.

Till en början hade jag här ritat upp mitt konceptet och dess olika delar men kännde att 

jag inte var helt övertygad i dess visuella uttryck. Det originella och innovativa uttrycket 

jag letade efter saknades i de här produkterna. Jag brottades med tanken att det likande 

något jag sett förut. Det kändes helt enkelt inte tillräckligt originellt. Den känsla och det 

som Ettore Sottsass hus representerar gick inte och känna i den här kollektionen. Från till 

en början vara relativt färdig i mitt gestaltande slutade det med att jag arbetade om  

produkterna och kom därefter fram till det slutgiltiga resultatet.
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4. Resultat

Mitt koncept

I brist på uppdaterade helhetskoncept på marknaden valde jag att ta fram ett koncept 

som är mer än bara en del av en arbetsplats. Jag har tagit fram något som är ämnat för 

flera olika ändamål och arbetssituationer. En uppdaterad arbetsplats som huvudsakligen 

bygger på kommunikation och sammarbeten vilket är drivkraften i ett företag. Tanken är 

att skapa kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Här är det viktigt med ett utbud av 

sociala ytor och valmöjligheter för medarbetaren. Även en plats för den som vill sitta lite 

mer privat finns att tillgå. Här finns inga fasta personliga arbetsplatser utan dagsformen, 

behovet eller ytan avgör vart du sitter för tillfället eller hur man väljer att använda 

konceptet. Behöver du en större yta att sprida ut dig på och brainstorma? Eller en 

presentation på en whiteboard? Kanske ett snabbt och spontant möte med en kollega för 

att disskutera en lösning, eller helt enkelt gå undan och ringa ett privat samtal? 

Vid de flesta arbetsytorna finns inbyggd elektronik för att integrera teknik så som laptops, 

läsplattor, telefoner, mm. Förutom en del sittytor i den här kollektionen är möblerna fasta 

och går inte att förändra. Tanken är att de ska fungera för det de är ämnade för och jag 

tror inte på ställbara bord och arbetsytor i en arbetsmiljö där man ska ha en valmöjlighet 

i vart man ska sitta. Med ställbara bord och för mycket gadgets skapar man ändå en 

personlig arbetsplats som det finns en tendens att man stannar på under längre tid. Då 

anser jag för att uppnå önskad effekt att det passar bättre med ett varierat sittande som 

går att flytta runt till önskad arbetsplats. 

En vacker och funktionell arbetsplats som bidrar till trivsel och resultat och där utseendet 

ger en känsla av medvetet utvalda material som för tankarna till ett hantverk som påmin-

ner oss om det kreativa och lekfulla. Konceptet och kollektionen passar de flesta företag. 

De mindre yteffektiva företagen där man kanske till och med slåss om samma yta, och 

möblemang till de större organisationer som kanske vill ha en mer öppnare och modern 
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lösning kan använda sig av detta koncept.

Alternativt är att välja strikt svart och vitt eller varför inte olika färgzoner där man belyser 

de olika avdelningar och arbetszoner för att strukturera upp och förtydliga olika 

arbetsområden. Eller varför inte anpassa färgen efter företagets approach.

Produkter

De produkter jag slutligen valt att presentera är för enkelhetens skull döpta till:

1. Bord 1.

2. Bord 2.

3. Bord 3.

4. Bord 4.

5. Bord 5.

6. Bord 6.

7. Bord 7.

8. Pall 1.

9. Pall 2.

10.  Avskärmning 1.

11. Avskärmning 2.

12. Avskärmning 3.

13. Rum 1.

14. Tillbehör.
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Bord 1.

Mindre arbetsbord där man antingen sitter två personer eller om bordet står fritt i rummet

kan det lämpa sig bra för fyra. I bordet finns integrerat eluttag och usb-anslutning. Bordet

har mindre avlastningsytor på sidorna där man lätt kan lägga ifrån sig t ex papper, iphone

eller dator om man behöver mer utrymme. Bordsytan är av laminat alt desktop och benen

är i massiv björk. Stag och avlastningsvingar i metall. Det finns enklare sladdupphägning

för den textila sladden med grenkontakt. Elen döljs av textila lock och korgar. Stag i metall.

rör och metalltråd.
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Bord 2.

Större enklare arbetsbord avsett för 6-8 personer. I bordet finns det integrerat eluttag och

usb anslutning. Bordsytan är av laminat alt desktop och benen är i massiv björk. Stag i

metall. rör och metalltråd. Det finns enklare sladdupphägning för den textila sladden med

grenkontakt. Elen döljs av textila lock och korgar.
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Bord 3.

Arbetsbord/konferansbord där man kan sitta 8-10 personer.. För större möte  vid gemen-

samt arbete eller var för sig. I bordet finns Usb och eluttag. Textil sladd med grenkontakt 

och sladdupphägning. Bordsskiva i laminat alt desktop. Ben i massiv björk. Lock och elkorg 

i textil. Stag i metallrör och matalltråd.
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i textil. Stag i metallrör och matalltråd.
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Bord 4.

Här är ett ståbord avsett för 2 personer för det snabba mötet. Usb och eluttag finns inte-

grerat . Bordet har mindre avlastningsytor på sidorna där man lätt kan lägga ifrån sig t 

ex papper, iphone eller dator om man behöver mer utrymme. Bordsytan är av laminat alt 

desktop och benen är i massiv björk. Stag och avlastningsvingar i metall. Det finns enklare 

sladdupphägning för den textila sladden med grenkontakt. Elen döljs av textila lock och 

korgar. Stag i metall. rör och metalltråd. 
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Bord 5.

Ett runt arbetsbord avsett för högst 4 personer. Usb och eluttag finns inbyggt. Textil sladd 

med grenkontakt och sladdupphägning. Bordsskiva i laminat alt desktop. Ben i massiv 

björk. Lock och elkorg i textil. Stag i metallrör och matalltråd.
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Bord 6.

Här är ett runt högre arbetsbord för 8 personer. Ett större bord där man lätt kan sprida ut 

sina papper vid ett möte och presentation, kanske brainstorma gemensamt. 

Usb och eluttag. finns integrerat. Textil sladd med grenkontakt och sladdupphägning. 

Bordsskiva i laminat alt desktop. Ben i massiv björk. Lock och elkorg i textil. Stag i metallrör 

och matalltråd.
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Bord 7.

Här är ett lågt runt fika-/pausbord för en mer avslappand stund.. Bordsskiva i laminat alt 

desktop. Ben i massiv björk. Stag i metallrör.
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desktop. Ben i massiv björk. Stag i metallrör.
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Pall 1.

Höj- och sänkbar arbetspall. Sits i kork. Rullbar på hjul. Flexibel textil alt 3-D textil. Sockel 

för skydd i grövre filt eller gummi.
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Pall 2.

Fast pall för det högre arbetsbordet. Sits i kork. Flexibel textil alt. 3-D textil. Sockel för skydd 

i grövre filt eller gummi.
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Avskärmning 1.

Mobil avskärmning för pall som enkelt kan tillföras runt ryggen för den som vill arbeta lite 

mer ostört och behöver en lugnare stund. Formpressad textil.
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Avskärmning 2.

En avskärmad yta för det privata telefonsamtalet. Här finns praktiska fickor för förvaring 

och en mindre bordsyta. Formpressad textil. Avlastningsyta i laminat alt desktop. Stag i 

metallrör. 
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och en mindre bordsyta. Formpressad textil. Avlastningsyta i laminat alt desktop. Stag i 

metallrör. 
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Avskärmning 3.

Lätta mobila vikväggar i 3- och 5 pack. Fungerar bra som avskärmning och har textila 

monteringsytor för anteckningar eller brainstorming.
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Rum 1.

61

Ett rum som passar till möten för att dela av och skapa ett 

rum i rummet. En mer koncentrerad plats vid presentationer 

som skyddar mot reflektion från onödigt ljus och andra in-

tryck. Stålrörskonstruktion med transparent textil. 
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Tillbehör

62

Textil förvaring i A3- och A4 format för dator eller map-
par. Kan hänga på de flesta borden och i rummet.

Whiteboard som monteras på vikväggarna med en list 
för material.

Bordsunderlägg i kork för mjukare känsla. 
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4.1. Implementering

Här har jag tittat på hur man kan tillämpa och införa de här möblerna i olika områden. 

Även en del framtida utveckling, exempel på marknader och vilken målgrupp de är 

ämnade för.  

Jag ser att det här koncepet och de här produkterna kan användas av både gamla 

företag och nya unga företag. Vill företaget arbeta med att ha valbara platser kan man 

applicera hela konceptet på en verksamhet. Alternativet är att införa den på utvalda 

avdelningar eller zoner.

Den här kollektionen ser jag produceras hos ett företag som vågar vara öppna för och 

vilja satsa på något nytt. Med nya idéer om arbetsplatser blir deras sortiment uppdaterat 

och känns innovativt. Ett företag som vågar ta steget och ligga i framkant kan ses som en 

förebild både för alternativa arbetsplatser och andra producenter. 

Det finns givetvis mycket att förbättra i det här konceptet. Dels måste olika konstruktioner 

ses över och det behöver blir mer produktionsanpassat. Jag ser stora möjligheter att lätt 

kunna utveckla det här till ett flatpack. Kanske kan man utveckla delarna så att det till 

exempel inte blir så många bord. Samtidigt behöver man nog komplettera med fler 

sittalternativ så som soffor till en loungemiljö eller annat nytänk inom sittandet. Även per-

sonlig förvaring är något som jag vet krävs i en miljö som den här. Beroende på teknikens 

utveckling ska man självklart uppdatera elektroniken efterhand, man kan även överväga 

om mer specifika tekniker bör vara integrerade i produkterna till exempel ledytor, 

hologram och vad det än kan tänkas dyka upp i framtiden. Jag har också tänkt mig fler 

design gadgets och man kan även fundera över alternativa material. En utveckling kan 

vara att fundera på mjukare ytor på en del bord som ger en behagligare och taktil känsla 

till exempel textil, bulletinboard eller linoleum.
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5. Analys av resultat/ avslutande  
diskussion

För tio veckor sedan när det här examensarbetet startade var jag hyffsat grön inom ämnet 

arbetsplats och jag visste inte riktigt var det här skulle sluta. Efter mina undersökningar, 

research, samtal och kontakter har jag fått en mycket större, tydligare bild och kunskap i 

branchen om ämnet kontorsarbetsplats. När jag ser på min gestalningsfas och mitt resultat 

är jag utifrån tiden som har avsatts i det här projektet nöjd med min insatts. 

Det tillvägagångsättet som jag hade i den tidiga skissetappen var väldigt givande. Jag 

skissade utan hämningar på allt jag kom på och mycket av idéerna var totalt orealistiska 

och egentliga gissningar. Nu i efterhand när jag ser tillbaka var det bra för mig att göra 

så för att sedan inse och smalna ner det till sitt relativt strama uttryck och sin enkla funktion. 

Det var viktigt för mig att förstå vart min gräns gick för att det inte skulle bli för mycket och 

för utflippat. Nu kunde jag förstå hur min mer enkla kollektion skulle se ut. Jag ville göra en 

enkel kollektion med en stor tanke. 

En sak jag har tänkt på som skiljer sig från mina tidigare designprocesser är att jag 

väntade ganska länge innan jag gick in i och började jobba i SolidWorks. Mina tankar 

om hur möblerna skulle se ut och vara konstruerade var hyffsatt färdiga och jag använde 

mig av SolidWorks mer som ett verktyg för att gestalta resultatet istället för att som jag tidi-

gare gjort skissa mer i programmet. Det här resulterade i att jag kände en form av stress 

och känslan av att jag drog ut på tiden. Samtidigt kan jag tänka mig att möjligheten att 

utveckla resultatet blir större genom att vänta med solidarbetet och ha en friare, snabbare 

skissetapp.

Skilldnaden från att rita en produkt som inte behöver passa ihop med andra produkter 

formmässigt och funktionsmässigt och utmaningen att rita en hel kollektion var påtaglig. 

Det var svårt att få alla delar att passa ihop även om jag under hela tiden kände att det 

var ett helhetskoncept jag ville göra och inte släppa tanken på en kollektion.
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Känslan i resultatet tycker jag motsvarar min vision och min inspirationsbild mer eller 

mindre. Det har resulterat i produkter som jag upplever har det spännande och 

annorlunda uttryck som gör att man tar till sig möblerna på ett annat sätt än att bara se 

dem som vanliga mindre spännande kontorsmöbler. I borden tycker jag de runda träbenen 

tillför det lilla men tillräckliga inslag av natur och hantverk som jag tror gör att man 

uppskattar möblerna mer, lika så i korksitsarna i pallarna. Kontrasten mellan hårda rena 

ytor så som metall och laminat kontra de mjukare textilerna och träet tillför en variation 

som ger livfullhet till konceptet.

Då till exempel Vitras koncept Joyn är baserat på ca 40 års erfarenhet förstår jag hur 

mycket som krävs för att arbeta igenom den här sortens koncept och möbler. Efter den 

här perioden känner jag mig fortfarande inspirerad och intresserad av den här sortens 

arbetsmiljöer och känner att det är något jag absolut vill fortsätta att utveckla. Ideén om 

den här sortens arbetsplatser är inget nytt och det börjar breda ut sig mer och mer. 

Men möblemang och helhetskoncept av denna typ saknas så jag ser det här arbetet som 

ett bidrag framåt i utvecklingen. Fler och fler kommer tillämpa den här sortens kontor i 

framtiden. Kalla det trend eller vad ni vill men jag tror att det här sättet att arbeta på och 

varianter på det kommer hålla i sig. Hur utvecklingen än ter sig kommer människans behov 

av mänsklig kontakt alltid finnas för jag tror inte att det virtuella kommer att ta över vårt 

arbete då ett samtal eller sammarbete i verkliga livet är värt så mycket mer. Ett koncept 

mättar såklart inte allas behov. Den som kommer på det kommer bli en rik man. Men att 

göra ett försök att skapa valmöjligheter är onekligen ett steg framåt i utvecklingen.

Under arbetets gång har jag försökt att använda mig av och på något sätt sammanfatta 

mycket av det jag har lärt mig under de tre åren jag studerat på Carl Malmsten – 

Furniture Studies. Jag hoppas att mitt examensarbete kan inspirera andra och kommande 

Malmstenselever att våga testa material och områden som man inte redan känner sig 

hemma i. 
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Carl Malmsten – Furniture Studies 
ENKÄT OM KONTORSMILJÖ FÖR EXAMENSARBETE 

 
MÖBELDESIGNPROGRAMMET 

2012 
 

Anton Björsing 
 
 
 
 

Syftet med den här enkäten är att få ytterligare klarhet i mitt projekt som 
handlar om framtida koncept inom kontorsarbetsplatsen.  

Målet är genom att utifrån mina analyser och undersökningar rita en kollektion 
möbler som kommer representera mitt utarbetade koncept och med det bidra 

till ett steg framåt i utvecklingen av konceptuella arbetsplatser. 
 

Det hade varit till en väldigt stor hjälp om du kan skänka mig den tiden det tar för 
dig att fylla i den här enkäten. Förklara gärna och dela gärna med dig om du har 

övriga kommentarer/åsikter utöver det som det frågas efter i enkäten.  
 

Alla svar är välkomnande och om det finns möjlighet bifoga gärna bilder  
från din arbetsplats. 

 
 
 
 

Tack på förhand/ 
Anton Björsing 
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BAKGRUND 
 
1. Namn:___________________________________________________________________ 
 
2. Ålder:____________________________________________________________________ 
 
3. Kön:_____________________________________________________________________ 
 
4. Företag:__________________________________________________________________ 
 
5. Branch:__________________________________________________________________ 
 
6. Befattning på jobbet:_______________________________________________________ 
 
7. Ca hur många arbetar ni på kontoret/arbetsplatsen:_____________________________ 
 
 

 
Vilket påstående nedan stämmer bäst in på frågorna angående din 

kunskap/åsikt om kontorsmiljön. 
 
 
 
 
Hur många timmar arbetar du normalt per vecka? 

 
                                                               20-30h                          30-40h                           40-50h                   Mer än 50 h  
 
                                                                  0%                                 19%                                62%                           19% 
 
 
Hur stor del av din arbetsdag arbetar du vid en dator? 
 

0-30%                      30-50%                      50-70%                      70-90%                      100% 
                           

                              6%                            19%                            37%                             38%                           0% 
 
 

Hur mycket arbetar du på alternativa arbetsplatser så som hemma, cafér,  etc? 
 

                                                       0-30%                          30-50%                      50-70%                      70-90% 
 
                                                                           75%                              12%                            13%                              0% 
 
 
På hur många olika arbetsplatser/stationer kan du arbeta på under en dag? 
 
Svar:   _X_ 

 
 

Övriga kommentarer: 
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Bedömer du att arbetsrummet/lokalen ska bidra  till arbetstillfredställelse?  
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                               0%                                      18%                                 87% 
 
 
 
Förklaring: 
 
Här tycker de flesta givetsvis att miljön man arbetar i ska bidra till 
arbetstillfredsställelse. Här är det viktigt med struktur och att en kreativ miljö 
ökar produktiviteten och välbefinnandet. Man pratar om nödvändigheten att 
skapa något som attraherar de unga som är på väg in i arbetslivet och skapa en 
arbetsplats man kan känna sig stolt över. Arbetstillfredsställelsen smittas givetvis 
av den omgivna miljön.  
 
 
 
Tycker du att en arbetsplats/arbetsmiljö ska bidra till kontakt och samhörighet med resten av 
arbetskamraterna? 
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                             0%                                      43%                                   57% 
                                                     
 
Förklaring: 
 
Det här beror ju helt klart på vilket typ av arbete man utför. Men i dagens 
arbetsuppgifter är det mycket mer teamarbete än vad det var förr vilket kräver 
fler öppna ytor och mötesplatser. Klart att det ska finnas platser där man kan dra 
sig undan och prata ostört. Trots det så är det nödvändigt med öppet klimat och 
bra miljö för snabbare kunskapsöverföring, möjlighet att snappa upp 
information. Nya idéer föds ur samtal med andra och en arbetsmiljö som bidrar 
till samhörighet hjälper även den blyge att ta sin plats i teamet. Samhörighet 
stärker – ensamhet vittrar. 
 
 
  
Känner du att det är viktigt att en arbetsplats/kontorslokal är logiskt planerat och lätt att orientera sig i? 
 

Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                              0%                                     50%                                   50% 
 
 
Förklaring: 
 
En självklarhet framför allt på de större kontoren och arbetsytorna då onödigt 
spring kan störa andra. Det ska inte finnas någon tveksamhet i vart ting är 
placerade och vart man finner olika avdelningar och personer. En logiskt 
planerad arbetsplats är både tidsbesparande och visar på struktur i företaget. Allt 
som underlättar är bra då man inte vill att livet ska bli svårare än vad det redan 
är. 
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Är det för dig viktigt med en inredning som underlättar orienteringen på en arbetsplats? 
 

Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                              18%                                     44%                                 38% 
 
 
Förklaring: 
 
Här tycker de flesta att möblemang som underlättar i orienteringen kan vara att 
föredra. En del tycker att det kanske inte är prio ett men ju större verksamhet 
desto viktigare med tydlighet. Bra sätt att underlätta avdelningar och olika 
arbetszoner kan till exempel vara tidliga skilldnader i inredningen, skyltar eller 
olika färgkoder. 
 
 
 
 
Bör det finnas någon plats som naturligt infaller sig som mötesplats om man vill umgås med övriga 
arbetskamrater?                                 

                                                                                                 Ja                              Nej 
 
                                                                                                                             94%                          6% 
 
 
Om du svarat ja, beskriv platsen: 
 
Fikarum och printstation verkar vara den vanligaste samlingspunkten på en 
arbetsplats men många väljer att medvetet skapa olika alterbativ av ”naturliga” 
mötesplatser. Till vanligheten är att fösrsöka skapa olika grupper av ståbord och 
sittgrupper. Att skapa spontana möten där de flesta står är inbjudande och 
mindre pretantiösa att ansluta till i förbifarten. Vanligare börjar det bli med att 
försöka skapa de mer kreativa och roligare mötesplatserna t.ex trappor och 
sittytor med olika nivåskilldnader. 
 
 
 
 
Kan man på något sätt bidra till att en arbetsplats blir mer lämplig för att hämta andan eller för att utföra 
koncentrerat arbete? 
 
Svar: 
 
Det beror lite på vart hur det ser ut på arbetsplatsen men variation är alltid bra. 
Sitter man i öppna landskap är det viktigt att det finns platser där man kan dra 
sig undan för att prata i telefon, medarbetare och ha arbetsmöten. Sitter man 
däremot i separata kontorsrum är det viktigt med miljöombyte i mellanåt. T.ex 
de naturliga mötesplatserna. Det är viktigt att skapa olika zoner så det finns en 
plats för alla behov. Även tysta rum och mer lättsamma platser för avslappning 
är viktiga. 
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Känner du att möbleringen på en arbetsplats ska stödja en i arbetet? 
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                               0%                                    20%                                   80% 
 
Förklara: 
 
Beroende på vad för sorts arbete du utför är det mer eller mindre viktigt att 
möbleringen stödjer en i arbetet. Pappersarbete kräver större ytor medans de 
generösa ytorna ofta blir överflödiga när man i dagens arbete ofta har hela sitt 
kontor i en laptop. Det är viktigt med ergonomi och möbleringen ska absolut 
stödja dig i ditt arbete, om det är genom anpassade möbler eller genom en 
valmöjlighet på arbetsplatsen. Något som ofta saknas i de mer flexibla 
arbetsstationerna somm finns idagens möbler är tillgång till elektricitet. 
 
 
 
 
Vad har du för synpunkt gällande arbetsplatsen när det avser bekvämlighet och sittkomfort? 
 
Svar: 
 
Ergonomiska arbetsplatser är viktigt. Men det ska inte vara för bekvämt för då 
vill man inte röra på sig och det ska inte heller vara obekvämt för att det ska bli 
jobbigt i ens arbete. Man bör inte lägga för stort ergonomiskt ansvar på en stol 
utan det är bättre att röra på sig och ha en valmöjlighet och kanske mer än en 
arbetsstation. 
 
 
 
 
Anser du att det är viktigt att en arbetsplats är tillräckligt avskärmad ljudmässigt för samtal och arbetsro? 
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                             6%                              19%                                     43%                                 32% 
 
Förklara: 
 
I öppna landskap är det viktigt med altenativa platser där man kan prata ostört 
så som t. ex i tysta rum och bakom skärmväggar. Då ljud är en av de största 
arbetsmiljöbovarna på kontoret är komplement med avskärmade möbler, 
skärmväggar och liknande ett måste. Arbete som kräver koncentration kräver 
oftast en miljö där man kan arbeta och samtala ostört. 
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Känner du att det finns ett behov på en arbetsplats för personliga saker och dekoration? 
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                             18%                            63%                                      6%                                   13% 
 
Förklara: 
 
Här tycker de flesta att det absolut inte finns något behov av det. Här verkar 
många tycka att man ska respektera företagets designlinje och se arbetsplatsen 
som en arbetsplats. Det är klart det kan i viss mån kan fungera så länge det inte 
krockar med det företagets inredning vill uttrycka gällande företagets identitet. 
 
 
 
 
Finns det tillräckligt med plats för att förvara nödvändiga arbetsmaterial där man sitter och arbetar vid 
dagens kontorsmöbler? 
 

             Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 
 
                                                              0%                              0%                                      87%                                  13% 
 
Förklara: 
 
Dagens teknik gör att behovet av olika förvaringar blir mindre och de enskilda 
pappers- och pärmförvaringarna är inte längre lika nödvändiga. För mycket 
förvaring i möblerna bidrar till att man samlar på sig onödigt material och 
gemensamma materialförvaringar är att föredra. Ju mer plats – ju mer skräp. Ju 
mindre plats – desto bättre organisation krävs.  
 
 
 
 
Hur villig är du på en arbetsplats att t.ex flytta eller justera ett bord? 

 
Inte alls                  I någon mån                   Ganska mycket                   I hög grad 

 
                                                               6%                             42%                                   32%                                  20% 
 
Förklara: 
 
Många tycker att det här är tidskrävande och irriterande och hellre ser definitiva 
möbler som fungerar istället för att hålla på och krångla. Behovet av möbler som 
lätt går att flytta på är större medans att justerabara möbler anses mest 
krångligt. 
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Vad tycker du om färgsättningen på kontoret? Beskriv gärna kortfattat hur du ser på det och vad du 
tycker om färg på inredningen kontra lokalen. 
 
Svar: 
 
En del tycker att det vita neutrala är att föredra medans många tycker att det är 
viktigt att färgsättningen speglar företagets själ. Möbler och inredning är lättare 
att förändra än lokalens fasta utformning. Vill man som företag utmärka sig som 
mer vågat är mer färg att föredra och man har gärna neutrala arbetsmöblerna 
med färginslag på stolar, skärmar stoppmöbler osv. Färg är ett bra verktyg att 
använda sig av för att sätta prägel på arbetsplatsen. Färger tillför glädje. 
 
 
 
 
Hur viktigt är det med materialkänsla på kontorets inredning/möbler? Beskriv gärna kortfattat hur du ser 
på det och vad du tycker om material på inredningen kontra lokalen. 
 
Svar: 
 
Det är väldigt viktigt i de flesta fallen då materialet avgör produktens livslängd. 
För dålig kvalité speglar företaget på ett negativt sätt, som om att man inte bryr 
sig vilket sänder fel signaler medans för hög kvalité samtidigt kan uppfattas som 
för slösaktigt. En lagom hög kvalité tyder på ett långsiktigt tänkande och visar på 
att man varken slösar på jordens- eller personalens resurser. Man påverkas 
omedvetet positivt om det finns en bra materialkänsla i möblerna och man ska 
eftersträfa en lagom mix av material. För hårt och kallt – ger en hård och kall 
arbetsmiljö. För mjukt och varmt – kan få vem som helst att somna. Bra med 
både färg och materialmix för att ge ögat och hjärnan omväxling. 
 
 
 
 
Ifall du tänker på en kontorsarbetsplats, är det något som du upplever som distinktivt och viktigt för 
arbetsmiljön. Det kan vara någon liten eller stor detalj. 
 
Svar: 

En vacker och funktionell arbetsplats bidrar till trivsel och resultat. Man ska tänka 
på trivsel, visuell kontakt och komunikation och lägga vikt vid att välja material 
med omsorg. Öppna ytor med med bra ljus, mycket rörelse och variation. 
Elektriciteten i möblerna är ett problem, de är ofta fula och svåra att komma åt. 
Tysta zoner, avdelningar och rum. 
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Bilaga inspiration examensarbete 
Anton Björsing 2012
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Teknik



Anton Björsing                                                                                                                                                  Carl Malmsten - Furniture Studies                                                                                                                     contact@antonbjorsing.se                                            

                                                                                                                                                                                                          2012                                                                                                                                                                       +46 705 22 52 22      

Multistationer
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Material
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Känsla
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Design Gadgets-/Features
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Färg
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Funktion
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Framtid
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Extremt
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Ergonomi
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Belysning
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Avskärmning
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