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Sammanfattning 
 
 

I och med att konkurrensen har hårdnat har företag blivit tvungna att särskilja sig 

ur mängden. Företag behöver nytänkande, lärande, kommunikation och 

utveckling för att överleva på en turbulent marknad. Dessa vitala egenskaper hos 

företagen måste stärkas av alla delar i organisationsstrukturen. Genom att 

företagsledningen tar hänsyn till lärande och nytänkande vid uppbyggnaden av 

ett företag kan man få bättre förutsättningar för att överleva och nå framgång i 

konkurrensen. Ett sätt att få en bra företagsstruktur kan vara att anpassa den 

fysiska miljön och på så sätt ge företaget en bra grund. 

 

Den här studien inriktar sig på den fysiska layouten, vilket innebär placering av 

väggar, skrivbord och människor. Genom att placera företagets anställda nära 

varandra i ett öppet kontor med tillgång till mötesplatser, avskärmning och 

möjlighet att variera sin arbetsplats, kan kommunikationen förbättras. 

 

Studien genomfördes på tre företag, som är representativa för nytänkande och 

lärande företag. Just lärande och nytänkande var centrala faktorer i studien. Som 

underlag för studien användes teorier från flera olika författare. Teorierna 

behandlade affärsidé, organisationsstruktur, lärande och nytänkande samt fysisk 

layout. Intervjuer, enkäter och undersökarnas visuella uppfattningar användes för 

att styrka och ifrågasätta teorierna.  

 

Enligt den teoretiska argumentationen borde undersökningsobjekten ha haft en 

god fysisk layout om kommunikationen i organisationen visade sig vara god. 

Utifrån detta drogs slutsatsen att ovanstående fysiska faktorer är viktiga för 

kommunikationen, men de visade sig få en annan prioritetsordning än tidigare 

antaganden.  

 

 

Tack till Filippa K, Ogilvy och Ytterborn & Fuentes för det trevliga bemötandet! 

 

Charlotte Swärd    Pernilla Söderqvist 
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1 Inledning 
 
 
I detta avsnitt introduceras problemområdet. Först presenteras problemets 

bakgrund och detta belyses med en diskussion kring ämnet.  Sedan mynnar detta 

mynnar ut i en fråga för att begränsa området. Slutligen läggs syftet med studien 

fram och några viktiga begrepp reds ut.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Utbyte av varor och tjänster är grunden till varför företag existerar. Företag ingår ofta i stora 

nätverk, med kunder och leverantörer, där utbyte ständigt sker. Utan kunder eller leverantörer 

kan inte företag få något utbyte, och om kunder och leverantörer råder hård konkurrens.  

 

På 70- och 80-talet hårdnade den internationella konkurrensen. I och med teknologins 

frammarsch möjliggjordes en ökad kommunikation på marknaden, snabba 

informationsutbyten och därmed stora möjligheter för företagen att öka sin försäljning. I och 

med detta fick företagen också fler konkurrenter som slogs om kunderna. Produktöverflödet 

var ett faktum och företagen blev tvungna att på något sätt särskilja sig, exempelvis genom att 

skapa mervärde i sina produkter eller differentiera sig. Detta gäller marknader som 

karaktäriseras av snabba förändringar, produkter där funktion inte räcker och produkter med 

korta livscykler.1 

 

Företagen måste hänga med i utvecklingen, komma med nya idéer och lösningar som 

tillfredsställer kundernas föränderliga behov. För många organisationer är därför kreativitet en 

nödvändighet för överlevnad – utan innovation och utveckling går de under i den allt tuffare 

konkurrensen. På turbulenta marknader gäller det att hålla utkik och vara framåt för att 

dominera, eller överhuvudtaget finnas kvar. Ett exempel på detta var när Ericsson togs på 

sängen av konkurrenten Nokia. Nokia använde sin kreativitet och utvecklade en helt ny idé, 

som innebar att de fokuserade på slutkundens önskemål, istället för välutvecklad teknologi. 

Detta konkurrerade krigiskt ut Ericsson. Ericsson tvingades då till att vara kreativa och 

                                                 
1 http://epubl.luth.se/1402-1552/2003/16/LTU-DUPP-0316-SE.pdf, s. 7, 21/2 2005  
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därmed hitta nya sätt att konkurrera på.2 Att vara först betyder mycket på turbulenta 

marknader. Att skapa förutsättningar för ökad kreativitet är därför ett viktigt mål för 

organisationen.3  

 

Misslyckas ledningen med att skapa förutsättningar för kreativitet kan det drabba företaget 

hårt. Många företag har gått med stora förluster och har därför tvingats att säga upp stora delar 

av personalen. I och med detta ställs högre krav på den kvarvarande personalen. Ett färre antal 

människor blir tvungna att klara av det jobb som många fler tidigare utfört. Samarbete och 

kommunikation är i denna situation oerhört viktigt för att kunna driva företagen framåt i 

utvecklingen. 4  

 

En bransch i ständig utveckling där kreativitet är viktigt är mediabranschen, där SVT ingår. 

Ledningen i SVT har omarbetat personalens sätt att arbeta på för att de ska kunna vara 

konkurrenskraftiga i ”den nya konkurrensen”. Genom att använda sin kreativitet, sitt 

nytänkande och sin förmåga till idéutveckling, organiserar och utvecklar de sin 

programverksamhet. Företagsledningen lägger vikt vid arbetsmiljö, hälsa och vid att bli ett 

lärande företag, där kunskapsspridning är viktigt.5  

 

En annan bransch där nytänkande är viktigt är bilbranschen. Günter Henn, arkitekten som 

ritade BMW:s nya utvecklingscentrum i München, menar att personlig kommunikation är 

viktigast i utvecklingsarbetet. Han är en av många som menar att man kan bygga in 

kreativitet. Genom att ha tillgång till öppna ytor, många mötesplatser och kaffehörn anser han 

att kreativiteten gynnas. När han ritade utvecklingscentret utgick han från idéflödet. Tak och 

innerväggar är flyttbara, vilket gör att en avdelning kan växa från ett litet krypin till öppet 

kontorslandskap i tre plan, där alla har överblick över hela verksamheten. Med denna typ av 

struktur vill BMW stimulera till kreativitet, flexibilitet och samarbete.6  

 

 

                                                 
2 http://www.svt.se/nyheter/2000/001020/106.html, 22/5 2005 
3 Rollof, 1999, s.5 
4 Juth Per, telefonintervju 8/6 2005 
5 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=3762&a=126585, 1/5 2005 
6 http://www.nyteknik.se/art/38677, 11/4 2005 
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1.2 Problemdiskussion 

Företag har blivit tvungna att marknadsanpassa sig och följa kundernas snabbt föränderliga 

behov. Det krävs också mer av personalen, då antalet anställda har minskat och arbetsinsatsen 

per anställd har ökat. Innovation och nyskapande är, på turbulenta marknader, en 

nödvändighet – kunskap om sin marknad likaså. 

 

Att skapa förutsättningar för kreativitet och lärande kan vara svårt. Det kan, med ledningens 

hjälp, organiseras fram, men också organiseras bort.7 Behovet av kreativitet är dock olika stort 

i olika företag. I ett utvecklingscentrum är behovet större än i en fabrik där man producerar 

komponenter på löpande band. Där behovet är stort är det oerhört viktigt att företagsledningen 

stimulerar till kreativitet. Om detta misslyckas kommer företaget troligen inte bli långvarigt 

på sin marknad. 

 

För att få en kreativ arbetsmiljö krävs att kommunikationen fungerar inom företaget. 

Kommunikation är också en förutsättning för kunskapsspridning. För att få lärande i 

organisationer behövs kommunikation både med omvärlden och inom företaget. 

 

Kreativitet och kommunikation kan byggas in i företaget.8 Hur goda 

kommunikationsmöjligheterna är i företaget påverkas av hur den fysiska miljön är uppbyggd. 

Företagsledningen måste alltså se till att miljön fungerar som ett kommunikativt medel, 

annars utvecklas inte företaget.  

 

Hur kan man med hjälp av den fysiska strukturen förbättra kommunikationen? Målet är en 

välanpassad fysisk layout som stimulerar till kommunikation och därmed lärande och 

nyskapande.  

 

                                                 
7 Törnqvist, 2004, s. 39 
8 http://www.nyteknik.se/art/38677, 11/4 2005 
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer i den fysiska layouten är viktiga för kommunikationen i kreativa företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att analysera och studera kommunikationen och den fysiska layouten 

hos företag med behov av en kreativ miljö, där lärande och nyskapande är viktigt.  

 

1.5 Definitioner 

Fysisk layout - Den fysiska layouten omfattar placering av väggar, möbler och människor. 

 

Kreativa företag - Företag med behov av förändring, där innovation och nyskapande är 

grunden till affärsidén.  
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2  Metod 
 
 
Nedan beskrivs den metod som användes vid genomförande av undersökningen.  

Valet av forskningsstrategi, forskningsansats, angreppssätt, urval, data-

insamlingsmetoder som har legat till grund för studien förklaras, och sist i 

avsnittet presenteras begreppen validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

I denna studie gjordes djupdykningar i tre företag. Samtidigt gjordes en jämförelse företagen 

emellan. Detta innebär en blandform av fallstudie och tvärsnittsanalys. Syftet var att kartlägga 

och analysera de bakomliggande faktorerna i kontorslayouten som påverkar 

kommunikationen i kreativa företag. Komplexiteten i problemet medförde att en djupdykning 

var nödvändig. Företagen studerades individuellt till viss mån och detta hör hemma i 

fallstudien. En survey-undersökning, en typ av tvärsnittsansats, var aktuellt då en sådan 

innebär en jämförelse företagen emellan och möjlighet att få till en mer generell bild.9 

 

2.2 Forskningsansats 

I studien användes en deduktiv metod, som gick ut på att först hitta teorier, lämpliga för 

problemet. Dessa teorier användes sedan till grund för undersökningen av företagen. 

 

Genom att använda ett deduktivt arbetssätt, drogs slutsatser utifrån befintliga teorier. Utifrån 

teorierna förklarades sedan antaganden som empiriskt prövades i studien. Den redan 

befintliga teorin fick då bestämma vilken information som skulle samlas in och hur 

informationen skulle tolkas. Sedan relaterades resultaten till teorin. Genom detta 

tillvägagångssätt blev studien i mindre grad påverkad av den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattning. Nackdelen var att genom att utgå från redan befintliga teorier påverkades studien 

så att eventuella nya rön och teorier förbisågs.10  

 

                                                 
9 Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 209  
10 Patel & Davidson, 2003, s. 23-24 
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Motsatsen till deduktiv är induktiv. En induktiv ansats innebär att följa ”upptäckandets väg”. 

Forskaren studerar forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori.11 

Eftersom studien inte skulle påverkas av forskarens subjektiva uppfattning valdes det 

induktiva tillvägagångssättet bort. 

 

2.3 Angreppssätt 

Undersökningen av de valda företagen var till stor del av kvalitativ karaktär, då det gav en 

rättvisare helhetsbild av problemområdet. Vid mätning av variablerna blev dock värdena av 

kvantitativ karaktär. 

 

Med kvalitativa undersökningar menas att man samlar in data som inte kan kvantifieras, det 

vill säga uttryckas i sifferform, och analyserar dessa med ”icke-räknande” analysmetoder. 

Kvantitativa studier innebär istället att det insamlade materialet kan uttryckas i sifferform.12 

 

2.4 Urval 

De faktorer som togs fram, givet problemformuleringen, kan eventuellt passa för en bredare 

population. Layoutbehovet kan dock skiljas något företag emellan. Valet av 

undersökningsobjekt var dokumenterat lyckosamma och kreativa företag och därför kunde 

dessa vara representativa för fler sådana. Resultaten ansågs generaliserbara och givet detta 

blev urvalstekniken baserad på sannolikhet.13 

 

Motsatsen, icke-sannolikhetsurval, bygger inte på kunskap om de är representativa eller inte. 

Det kan vara svårt att applicera resultaten av denna studie på företag där behovet av kreativitet 

inte är lika stort, eller rentav inte existerar. På sådana företag kan layoutbehovet se annorlunda 

ut.  

 

                                                 
11 Patel & Davidson, 2003, s. 24 
12 Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 210 
13 Denscombe, 2004, s. 18-19 
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Vidare valdes företagen ut genom ett proportionellt stratifierat urval, där vissa kriterier skulle 

vara uppfyllda och ett nödvändigt antal företag skulle väljas ut. I detta fall innebar det tre 

stycken lyckosamma och kreativa företag.14 

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer och kvantifierbara enkäter. Intervjuerna 

anpassades, till viss del, till undersökningsobjekten, men ramen var standardiserad för att ge 

möjlighet till jämförelse företagen emellan. Intervjuerna genomfördes på personer med 

ansvarsbefattning, då det är ledaren som ska uppmuntra till lärande och nytänkande. Det är 

även ledaren som ansvarar för den fysiska layouten. 

 

Enkäterna var av strukturerad karaktär och genomfördes på all tillgänglig personal. 

Möjligheterna till fria svar var mycket begränsade. Detta tillvägagångssätt valdes för att 

kunna mäta undersökningsresultatet.  

 

Slutligen studerades den fysiska layouten optiskt. Givetvis gjordes förundersökningar genom 

studering av litteratur och artiklar, som rör ämnet. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Undersökningens validitet har att göra med huruvida mätmetoden verkligen mätte den 

egenskap man avsåg att mäta. En mätmetod har hög validitet om den mäter det man verkligen 

vill mäta.15  

 

Reliabilitet har också att göra med säkerheten i mätmetoden. Olika faktorer som skulle kunna 

ha påverkat intervjusituationen var om individen var trött, stressad, omotiverad eller vid dålig 

hälsa. I tolkning av resultat och insamlad data måste hänsyn tas till reliabiliteten.16 

 

Validiteten och reliabiliteten för denna undersökning diskuteras i kapitel 8, slutord. 

 

                                                 
14 Denscombe, 2004, s. 20-21 
15 Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 304 
16 Ibid, s. 306 
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3 Teori 
 
 
Detta avsnitt bearbetar de teorier som låg till grund för undersökningen. I och 

med det deduktiva angreppssättet användes teorier för att undersöka och 

analysera det givna problemet. Först ges en översikt över problemets teoretiska 

orientering. Vidare presenteras ett urval av teorier mer ingående och med dessa 

som grund presenteras i nästa steg den teoretiska syntes som forskarna tagit 

fram. Slutligen visas den teoretiska referensramen, med vilken företagen 

undersöktes. 

 

3.1 Teoretisk argumentation 

Vilka faktorer i den fysiska layouten är viktiga för kommunikationen i kreativa företag? Den 

första frågan man kunde ställa sig var vad som kännetecknar ett kreativt företag. Som 

studerats ovan kan man se att ett företag i ständig förändring tillhör de kreativa företagen.  

 

Vilken situation företaget befinner sig i hänger ihop med vilken affärsidé17 företaget har. 

Företagets affärsidé speglar marknaden företaget agerar i. Här kan avläsas om marknaden är 

turbulent eller stabil. Omvärlden för de flesta organisationer blir alltmer dynamisk och 

konkurrensutsatt. Konkurrensen blir intensivare, kundernas krav blir högre, tiden till att 

utveckla och introducera nya produkter och tjänster blir mindre, och dessa blir också 

inaktuella tidigare. För att lyckas i denna turbulenta omvärld krävs att ledarna i organisationer 

uppmuntrar till lärande18 och nyskapande. För att stimulera lärande och nyskapande är 

kommunikation19 viktigt.  

 

Företagets situation hänger även ihop med vilken organisatorisk struktur20 det har. Den 

organisatoriska strukturen kan gynna eller missgynna kommunikationen i företaget. I den 

organisatoriska strukturen ingår den fysiska strukturen, som då också gynnar eller 

missgynnar kommunikationen och i sin tur kreativiteten och lärandet.  

                                                 
17 Normann, 1975, s. 37 
18 Yukl, 2002, s. 294 
19 Edenius, 2003, s. 148 
20 Normann, 1975, s. 27 
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3.2 Teoripresentation 

3.2.1 Affärsidé – Normann 

I företagets affärsidé beskrivs vilken marknad man vänder sig till och vilka behov företaget 

tillfredställer genom sina produkter och/eller tjänster. Affärsidén ska också framhäva 

företagets styrka och unika kompetens. Ett företag måste, för att uppnå framgång och vara 

effektivt, utveckla överlägsenhet och satsa på att dominera sitt marknadssegment.21 Den del 

av utbytesmiljön som företaget dominerar kallas företagets revir.22 Det är viktigt för företaget 

att skydda och bevara sitt revir inom dess område, vilket det uppnår med en hållbar och 

genomtänkt affärsidé.23 Det är utifrån den som företagen byggs upp och detta gör att hela 

företaget är en reflex av just dess affärsidé. Affärsidén är resultatet av en process där flera 

idéer och praktiska lösningar vävts ihop och detta är en orsak till att alla företag är unika. 

Affärsidén är komplex och därför väldigt svår att imitera. Den väl fungerande affärsidén 

präglas av en hög stabilitet.24 

 

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och 

talar övergripande om hur företaget skall nå sina uppsatta mål. För att affärsidén ska fungera, 

alltså genomsyra hela företaget, måste organisationsstrukturen, produktsystemet och nischen 

eller marknadssegmentet överensstämma. Är detta uppfyllt är det lättare för företaget att 

lyckas dominera sitt revir. Det räcker inte med att konstatera vad man ska dominera utan även 

hur man ska dominera.25 

 

Normann ställer upp några karakteristika hos en affärsidé. Den ska bland annat vara av 

systemkaraktär och vara ett slags uttryck för ”helheten” i detta system. Den ska också fungera 

som ett ”välsmort maskineri”, där alla delar fungerar perfekt tillsammans.26 

 

                                                 
21 Normann, 1975, s. 38 
22 Ibid, s. 39 
23 Ibid, s. 55 
24 Ibid, s. 53 
25 Ibid, s. 53 
26 Ibid, s. 52-53 
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I affärsidén framgår om företaget är lärande och nyskapande samt vilken bransch företaget är 

verksamt i. Detta var relevant att titta på i studien då det var där den teoretiska 

utgångspunkten låg.  

 

3.2.2 Lärande & Kreativitet – Blandade författare 

Kreativitet är viktigt för en organisation därför att det leder till att företaget är bättre lämpat 

att möta sin omgivning.27 I en turbulent omvärld där företag ständigt måste anpassa sig och 

komma med nya idéer, måste man lära från misstag och omarbeta metoder.28 I grunden för all 

strävan efter kunskap ligger ett antagande om att innovation och ny kunskap stärker ett 

företags komparativa fördel, gentemot andra organisationer och därigenom konkurrenskraften 

på marknaden.29 För att lyckas i en turbulent omvärld krävs också att organisationer har 

personal på alla nivåer i företaget som sysslar med lärande och ständigt förbättrande.30 

 

Alla organisationer lär sig, men vissa gör det mycket bättre än andra. Lärande organisationer 

är därför en benämning på företag som lär sig snabbt och använder den nya kunskapen för att 

bli mer effektiva. De är mer adaptiva och måna om lärande. Man kan också kalla en lärande 

organisation för en flexibel sådan.31 

 

I ett lärande företag spenderas mer pengar på övning och mät- och bonussystem. På så vis kan 

företagets ledning uppmuntra och leda de anställda till att söka tillfällen till personlig 

utveckling och till att utöka sina färdigheter. Personalen använder sedan sina nya kunskaper 

för att prova något nytt, experimentera, för företagets räkning.32 Detta är mycket värdefullt 

och ledningen bör därför se till att leda kunskap. Edenius tolkning av Senge (1990) visar 

också att ledare bör prioritera lärande och kunskapsuppbyggnad i organisationen. 

Organisationer bör utvecklas genom ett effektivt ledarskap.33 

 

 

                                                 
27 Diedrich, 2004, s. 19 
28 Yukl, 2002, s. 198 
29 Tidd et al., 2001, s. 5 
30 Yukl, 2002, s. 294 
31 Ibid, s. 295 
32 Ibid, s. 394 
33 Edenius, 2003, s. 13 
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För att uppmuntra till innovation och flexibilitet bör företagsledningen34: 

• Uppmuntra uppskattning av flexibilitet och lärande 

• Uppmuntra helhetstänkande 

• Hjälpa folk att förstå och förbättra sina mentala metoder 

• Uppmuntra lärande av överraskningar och misslyckande 

• Uppmuntra och underlätta lärande för individer och grupper 

• Uppmuntra till experiment 

• Ta in kunskap från utomstående 

• Uppmuntra innovation och initiativrik aktivitet 

• Underlätta utbredning av lärande i organisationen 

• Belöna lärande och innovation 

 
Genom närhet är det lättare att utbyta kunskap som annars är svåröverförd. Lyckas man, kan 

det resultera i en läroprocess.35 Överföring av tyst kunskap består alltså av en sorts upprepad 

process. Den bygger på att människor har en direkt och omedelbar kontakt med varandra.36  

 

Edenius tolkning av Wenger (1998) är att man kan skapa strukturer som stimulerar till 

lärande. Vidare tolkas att reflektion, närhet, transparens och öppenhet kan generera fantasi.37 

Andra studier visar på att olika typer av fysiska faktorer kan påverka kommunikationen 

mellan individer.38 Öppenhet antas ha positiv inverkan på kommunikationen och flödet av 

information.39 

 

För denna studie, som fokuserade på kommunikation, var det viktigt att titta på hur ledningen 

uppmuntrar till lärande och nyskapande.  

 

                                                 
34 Edenius, 2003, s. 296-300 
35 Ibid, s. 148 
36 Ibid, s. 131 
37 Ibid, s. 126 
38 Ibid, s. 126 
39 Ibid, s. 133 
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3.2.3 Grundläggande organisationsmodell – Normann 

 
 

 
 

 

 

Utbytesprocess innebär att olika former av inputs omvandlas till outputs – råvara blir produkt.  

Denna process påverkas av organisationsstrukturen i företaget, likaså påverkas 

utvecklingsprocessen, se figur 1.40 Med utbytesprocessen menas bland annat upptäckt av nya 

affärsmöjligheter, intern teknologisk förnyelse och inlärning av nya mönster för bedrivande 

av utbytesprocesser. Normann talar om överensstämmelse mellan delsystem, som stödjer 

utbytesprocessen, och om detta förekommer kallas det ”fit”. Gör det inte det kallas det 

”misfit”.41 Vidare definierar han att effektivitet i utbytesprocessen finns, då de olika 

delsystemens utformning stämmer med de speciella krav, som den aktuella utbytesprocessen 

ställer. Senare menar han att en effektiv utbytesprocess förutsätter att företaget har en 

affärsidé.42 

 

 
 

 

 

Då alla delar i den organisatoriska strukturen ska stödja affärsidén, är det även viktigt att den 

fysiska strukturen överensstämmer med denna. I studien var det därför nödvändigt att titta på 

detta samband.  

                                                 
40 Normann, 1975, s. 28 
41 Ibid, s. 29 
42 Ibid, s. 33-35 

 

Företagets situation 

 

Företagets idésystem 
 

Organisatorisk struktur 

 

Struktur 

 

Utvecklingsprocess 
 

Utbytesprocess 

FIGUR 1. Organisationsstrukturen påverkar både företagets

utbytesprocess och utvecklingsprocess. 

FIGUR 2. Denna modell kan användas för att tolka ett företags 

utvecklingsproblem. 
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3.2.4 Kontorsmiljö 1 – Hatch 

Mary Jo Hatch delar in den fysiska strukturen i tre delar – geografi (placering), 

design/inredning och layout. Geografi handlar, precis som det låter som, om fysisk 

lokalisering.43 Design/inredning handlar om till exempel ljussättning, vägg- och takbeklädnad 

samt färg och form.44 Layout innefattar objekts interna placering – väggar, möbler samt de 

anställda.45 

 

Tilldelning av kontors- och arbetsrum, gemensamma utrymmen såsom lunchrum, vilrum 

och sammanträdeslokaler har stor betydelse för hur personalen kommunicerar. Av betydelse 

är också fördelning av arbetsuppgifter som är nära kopplade till varandra. Nyckelorden är 

öppenhet, tillgänglighet och avskildhet, där kontorslandskap anses ha störst tillgänglighet46 

och öppna arbetsplatser ger öppen kommunikation.47 

 

Layouten påverkar hur individer och grupper kommunicerar med varandra och hur de 

samarbetar. Om informella informationskanaler uppkommer beror det just på hur den fysiska 

layouten på ett kontor ser ut. Exempel på informella kommunikationskanaler är 

”djungeltelegrafen” och annan sorts ryktesspridning.48 

 

Det finns olika hinder för kommunikation av idéer och information. Ju större avståndet är 

mellan personal som samarbetar, desto färre är möjligheterna för direkt interaktion. Avstånd 

kan också vara mer tidskrävande, då personalen måste ta sig till varandra. Kontakt ansikte 

mot ansikte är nämligen överlägsen i kommunikationssyfte. Denna form av interaktion ställer 

också störst krav på rummets utformning, eftersom det finns gränser för hur många som kan 

sitta bredvid varandra.49  

                                                 
43 Hatch, 2002, s. 275 
44 Ibid, s. 280 
45 Ibid, s. 278 
46 Ibid, s. 279 
47 Ibid, s. 283 
48 Ibid, s. 279 
49 Ibid, s. 282 
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3.2.5 Kontorsmiljö 2 – Törnqvist 

IT har förändrat vårt kommunikationsmönster och gjort att informationsutbytet har blivit 

större. Man kan vid en första anblick tro att IT har tagit över, men detta stämmer inte. Med 

teletekniska hjälpmedel kan information överföras snabbt, men samtidigt som detta 

möjliggjorts har behovet av direkta personkontakter vuxit. Informationen som överförs med 

teletekniska hjälpmedel är ofta homogen. Den är rutinartad och väl strukturerad och passar 

således för sådan överföring. Informationen går ofta åt endast ett håll och kanalerna är väl 

inarbetade och formella, vilket passar när situationen är säker och stabil. De tekniska 

hjälpmedlen räcker då inte när situationen är osäker eller oförutsägbar. Detta är fallet i en 

kreativ process där det är naturligt att saker och ting inte går att förutsäga eller planera. Där är 

behovet av direkta kontakter oerhört viktiga. Det är där också viktigt att det finns 

mötesplatser och lokaler för slumpmässiga möten.50 

3.2.6 Kontorsmiljö 3 – Jacobsen & Thorsvik 

Jacobsen & Thorsvik delar in den fysiska strukturen i två huvudelement – fysisk lokalisering 

och fysisk utformning. Den fysiska lokaliseringen handlar om organisationens förhållande till 

omvärlden, medan den fysiska utformningen handlar om hur byggnadernas fasad och insida 

ser ut.  Fasaden på huset ger en symbolisk effekt. Insidan kan ses som fysisk distans.51  

 

Människor inom organisationer sitter på olika avstånd från varandra. Avståndet mellan 

anställda har stor betydelse då det är viktigt att kunna samarbeta och samordna uppgifter. Man 

kan också se i den fysiska strukturen hur stort privatlivet är och hur lätt det är att avskärma 

sig mot andra anställda. Egna slutna kontorsrum eller ett öppet kontorslandskap kan ha stor 

inverkan på oss som individer. En tredje dimension handlar om den fysiska strukturens 

flexibilitet, det vill säga om den fysiska utformningen kan ändras relativt enkelt eller om den 

är hårt fastmurad. Inredningen påverkar också såväl besökare som anställda. Det är också 

viktigt hur receptionen ser ut och om man har sammanträdesrum och pausytor.52 

 

Hur vi fysiskt har arrangerat organisationen påverkar kommunikationen. Tydligast är att 

fysisk närhet är en förutsättning för att använda den viktigaste kommunikationskanalen – 

                                                 
50 Törnqvist, 2004, s. 56-58 
51 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 138-140 
 
52 Ibid 
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ansikte mot ansikte. När personalen sitter utspridda blir problemet en brist på kommunikation 

ansikte mot ansikte. Gruppen saknar då informell kommunikation och det skapar ett socialt 

avstånd mellan kollegorna. Detta får olika konsekvenser, till exempel dåligt förtroende mellan 

kollegor och dålig kunskap om vilket kommunikationsbehov som finns. Det senare kan leda 

till att man skickar för mycket information till varandra och man klarar inte att särskilja vad 

som är viktigt.53  

 

Det är också viktigt med rum där kollegor kan träffas mer informellt. Sådana platser kan vara 

till exempel ett fikarum eller bara en kaffeautomat där folk träffas, ett tidningsrum eller en 

plats med en dator uppkopplad till internet. Vissa miljöer uppmuntrar personalen till att träffas 

informellt över en kopp kaffe, medan andra miljöer uppmuntrar till att man stannar på sitt 

enskilda rum hela dagen och då inte alls hinner tala med sina kollegor.54  

3.2.7 Kontorsmiljö 4 – Moberg 

Hur kommunikationen fungerar ute på en arbetsplats bestäms bland annat av hur stort det 

fysiska avståndet är mellan kollegor.55 Närhet och distans mellan kollegorna i 

organisationens struktur avgör hur lätt de kan träffas och kommunicera.56 Genom att sitta nära 

varandra får man en arbetsmiljö som är positiv för kommunikationen, men det kan också vara 

negativt att sitta nära varandra då det kan vara svårare att arbeta ostört och inga möjligheter 

finns att stänga en dörr om sig.57  

 

Personer med för mycket kontakter kan lätt känna sig trängda. Det kan uppstå när många 

personer sitter på en liten yta eller om personerna har för litet eget utrymme. Om de inte är 

nöjda med den mängd kontakt de utsätts för kan de uppleva negativ stress.58 I öppna kontor 

finns därför ofta tysta rum som kan användas till privata samtal. 59 

 

Moberg tolkar, i Becker och Steeles (1995) uppfattning om layout, att det finns många 

faktorer som påverkar kommunikationen på arbetsplatsen. Hur individer och grupper är 

placerade påverkar hur kommunikationen och hur företagets organisation och konkurrenskraft 

                                                 
53 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 355-356 
54 Ibid, s. 357 
55 Moberg, 1997, s. 6 
56 Ibid, s. 78-79 
57 Ibid, s. 8 
58 Ibid, s. 87 
59 Ibid, s. 68 
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fungerar.60 Genom en öppen planlösning ökar närheten kollegor emellan och när de är 

synliga för varandra är möjligheterna till att kommunicera större.61 En öppen kontorsmiljö 

kan ge en mer ökad tillgänglighet än andra mer traditionella lösningar på kontorslayout. 62   

 

 
 

 

Förutom närhet, distans och organisationsstruktur är informationsteknik, arbetsuppgifter, 

arbetssätt och kommunikationsklimat några andra faktorer som också påverkar 

kommunikationsmönstret.63  

 

Den fysiska layouten har inverkan på hur kommunikationen fungerar i organisationer. Då 

kommunikation är en förutsättning för att lärande och nytänkande stimuleras, låg den fysiska 

strukturen som hjärta i undersökningen.  

 

3.3 Teoretisk syntes 

Det är mycket viktigt för företag på turbulenta marknader att ledningen i företagen 

uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. I affärsidén kan man utläsa, direkt eller indirekt, 

huruvida företaget satsar på att vara nyskapande och leda utvecklingen i sin bransch. I 

branscher som befinner sig i utvecklingsstadiet är det viktigt för företagen att dominera sitt 

revir.  

 

                                                 
60 Moberg, 1997, s. 2-3 
61 Ibid, s. 31 
62 Ibid, s. 65 
62 Ibid, s. 78-79 
 
63 Ibid, s. 78-79 

Organisationsstruktur 
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Kommunikations-
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FIGUR 3. Faktorer som samverkar med kommunikationsmönster. 
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När ett företag befinner sig på en turbulent marknad, vilket är fallet när branschen är i 

utveckling, är det viktigt att anpassa sig efter marknaden och lära av sina eller andras 

framgångar och misstag. För att stödja att organisationen är lärande och därmed flexibel bör 

ledningen i företaget uppmuntra till helhetstänkande och experiment. De bör också ta in 

kunskap från utomstående, belöna lärande och innovation samt underlätta lärande för 

individer och grupper. För att sedan kunna sprida denna kunskap i organisationen krävs att 

kommunikationen fungerar väl.  

 

För att kunna genomföra en affärsidé måste alla delsystem i företaget, däribland struktur, 

stödja affärsidén. Detta kan tolkas till att även den fysiska strukturen måste stödja affärsidén.  

 

I den fysiska strukturen finns olika delar – geografi, layout och inredning/design. 

Undersökningen gäller den fysiska layouten. Layout innefattar objektens interna placering – 

väggar, möbler samt de anställda. Därför inkluderas inte teletekniska hjälpmedel i denna 

studie.  

 

Många menar att det i den fysiska strukturen finns olika faktorer som mer eller mindre stödjer 

företagets kommunikation, lärande och nyskapande. Eftersom kommunikation är centralt i 

kreativa företag rangordnas faktorerna i grad av detta nedan, där högst rang kommer först.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Den fysiska strukturens flexibilitet, det vill säga hur lätt det är att ändra den fysiska 

utformningen, påverkar kommunikationen. I ett kreativt företag är det bra att kunna anpassa 

så att den man arbetar mest med sitter närmast, speciellt om man arbetar med många olika 

Mötesplatser 

Öppenhet 

Flexibilitet 

Avskärmning 

Närhet 

FIGUR 4. Fysiska faktorer. 
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personer i olika projekt. Då närhet också är en faktor för att uppnå kommunikation rankas 

flexibilitet högst. Ett flexibelt kontor är det som gynnar kommunikationen bäst. 

 

Enligt Hatch är närhet inom en organisation detsamma som kommunikation. Hon menar 

också att ju större avståndet är mellan personer som samarbetar, desto färre är möjligheterna 

för direkt interaktion. Av betydelse är också fördelning av arbetsuppgifter som är nära 

kopplade till varandra. Det är viktigt att kunna samarbeta och samordna uppgifter samt lära av 

varandra, därför har avståndet mellan de anställda mycket stor betydelse i ett kreativt företag.  

 

Flera teoretiker tar upp öppenhet som en viktig faktor för kommunikationen. Öppna 

arbetsmiljöer kan exempelvis underlätta samarbetet mellan olika funktioner. Det är också en 

symbol för öppen kommunikation. En öppen kontorsmiljö kan ge en mer ökad tillgänglighet 

än andra mer traditionella lösningar på kontorslayout, såsom cellkontor. I en kreativ 

organisation är öppenhet viktigt, då man måste kommunicera för att komma med nya idéer, 

vilket gynnas av ett öppet kontor.  

 

Det är också viktigt att det finns mötesplatser och lokaler för slumpmässiga möten. 

Tilldelning av gemensamma utrymmen, såsom lunchrum och sammanträdeslokaler, har stor 

betydelse för hur personalen kommunicerar. Mötesplatser ökar kommunikationen då det ger 

ett friare kommunikationssätt, men dock inte lika väl som de ovanstående faktorerna, då 

mötesplatser kan skapas naturligt vid skrivborden.   

 

Om man inte är nöjd med den mängd kommunikation man utsätts för måste man kunna 

avskärma sig. Alltför mycket kommunikation kan leda till att det blir svårt att utskilja vad 

som är viktigt.  Det är då angeläget att man kan gå ifrån och koppla bort ett litet tag – ta ett 

privat samtal i ett separat rum, slippa arbetskamraterna eller finna avkoppling i ett vilorum. 

Då avskärmning inte direkt ökar kommunikationen, utan snarare tvärtom, faller det sig 

naturligt att placera denna faktor längst ner i rang. Faktorn kan dock ses som alltför viktig att 

bortses ifrån.  

 

För att företag ska kunna hänga med i en turbulent omvärld, bör företagens mål vara att 

anpassa sin arbetsplats till sin affärsidé och struktur. I denna studie var företagen kreativa, 

vilket leder till att en anpassad arbetsplats borde ha utformats enligt den teoretiska syntesen. 
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Hur allt hänger ihop enligt denna rapports författare illustreras i den teoretiska syntesen i 

figur 5, nedan. 

 

 

 
 
 

 

3.4 Teoretisk referensram 

Syftet med studien var att analysera och studera kommunikationen och den fysiska layouten 

hos företag med behov av en kreativ miljö, där lärande och nyskapande är viktigt.  

3.4.1 Mätpunkt 1 – Kommunikation 

Först undersöktes hur affärsidé, lärande och nyskapande hos organisationerna såg ut. 

Avsikten var att avgöra hur kreativa de var, baserat på Normanns teorier om affärsidé och 

organisationsstruktur samt Edenius, Tidd och Yukls teorier om lärande och nyskapande. 

Företagen placerades in i en matris, se figur 6 på sidan 24. Utifrån var företagen hamnade i 

figur 6, drogs slutsatser om hur stora behoven av kommunikation var hos dem – mätpunkt 1. 
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FIGUR 5. Teoretisk syntes. 
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Då valet medvetet fallit på dokumenterat lyckosamma och kreativa företag borde de ha 

hamnat i ruta 4, där behovet av kommunikation är störst. 

 

 

3 

 

4 

 

1 
 

2 

 

 

 

 

 

1. Lågt lärande – Lågt nytänkande 

När personalen inte är kreativ och inte lär sig något nytt är kommunikationen antingen dålig 

eller inte behövd. Företag som hamnar i ruta 1 hör förmodligen inte hemma bland kreativa 

företag.  

 

2. Lågt lärande – Högt nytänkande 

Personalen är inte kreativ i grupp, utan sitter var för sig. Att vara kreativ på egen hand är svårt 

då nytänkande behöver lärande för att kunna utvecklas. Enligt tidigare presenterade teorier är 

det svårt att vara kreativ när lärandet är lågt. Ruta 2 är därför inte aktuell.  

 

3. Högt lärande – Lågt nytänkande 

Personalen lär utav sin omvärld, men kan ändå inte utöva sin kreativitet. För företag som 

hamnar i ruta 3 är antagligen behovet av bättre kommunikation oerhört stort.  

 

4. Högt lärande – Högt nytänkande 

Här är både lärandet och nytänkandet högt. Företag som hamnar i ruta 4 har troligtvis inte 

några problem med kommunikationen, då god kommunikation är en förutsättning för att både 

lärande och kreativitet ska vara högt.  

FIGUR 6. Mätpunkt 1 - Grad av lärande och nytänkande i

företagets affärsidé och personal. 
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Beroende på var företagen hamnade i matrisen, färgades de fysiska börvärdena olika starkt. 

Är kommunikationen mycket god hos ett företag antas även deras fysiska miljö vara mycket 

god. 

3.4.2 Mätpunkt 2 – Fysisk layout 

Därefter studerades den fysiska layouten för att utvärdera om företagen uppfyller de fysiska 

börvärdena presenterade i kapitel 3.3. Denna uppfattning skapades baserat på personalens 

egna åsikter, intervjun med företagets representant och hur den fysiska layouten såg ut i 

undersökarnas ögon. Dessa placerades in i en skala från 1-6, där 1 motsvarar ”mycket dåligt 

uppfyllt” och 6 motsvarar ”mycket bra uppfyllt”.  

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Flexibilitet   
   

 

Närhet   
   

 

Öppenhet   
   

 

Mötesplatser   
   

 

Avskärmning   
   

 

 

 

 

Genom att titta på börvärdena tillsammans med kommunikationsegenskaperna kan man få 

fram hur viktig en faktor egentligen är för kommunikationen. Ett företag som hamnar högst 

upp till höger i figur 6 borde enligt teorierna ha högsta möjliga poäng i figur 7. 

 

FIGUR 7. Mätpunkt 2 – Fysisk layout. Mätsystem för börvärden i den fysiska layouten. 
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4  Empiri 
 
 
I kapitlet nedan presenteras undersökningsobjekten. Först ges en kort 

beskrivning av företaget och sedan redovisas intervjuunderlaget. Efter det följer 

en redovisning av enkätundersökningen och till sist ges en kort beskrivning av 

den fysiska layouten hos företaget. Enkätundersökningen presenteras som helhet 

i bilaga 3. Samtliga undersökningsobjekt befinner sig på turbulenta marknader 

med snabba förändringar, där funktion inte räcker till och där produkterna har 

korta livslängder. 

 

4.1 Filippa K AB 

Filippa K är ett av Skandinaviens snabbast växande modeföretag. Det startades 1993 i Sverige 

och satsar på stil, enkelhet och design. Sortimentet består av kläder för både tjejer och killar. 

Butiker och återförsäljare finns i flera länder och idag finns kläderna i cirka 600 butiker.64 

Filippa K finns listat på Superbrands hemsida, där Sveriges starkaste varumärken är listade.65 

Nyligen introducerades muggar från Rörstrand med Filippa K:s design.  

4.1.1 Intervju med Anders Wiberg, VD på Filippa K 

Filippa K är ett designföretag som vill skapa intressanta, klassiska basprodukter, som gärna 

får bli favoriter i garderoben. De vill ha långsiktighet och mervärde.  

 

Filippa K består av ett huvudkontor och ett antal återförsäljare/butiker. På huvudkontoret sker 

allt från design och konstruktion till inköp och produktion. Dessutom sitter där ekonomi-, 

sälj-, inköps-, logistik-, marknads- och administrationsavdelningar. Anders Wiberg förklarar 

att Filippa K har ett bonussystem som är lika för hela personalen, men lönesättningen sker 

individuellt.  

 

Mycket av affärsidén och varumärket sitter i väggarna. För att förtydliga de immateriella 

värdenas betydelse får de anställda en ordentlig introduktion vid nyanställning. Enligt Anders 

Wiberg är det svårt att missförstå Filippa K:s affärsidé. Filippa Knutsson, som är Creative 

                                                 
64 http://www.filippak.com, 19/4 2005 
65 http://www.superbrands.org/files/-FilippaK_851.pdf, 17/5 2005 
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Director, är väldigt aktiv i organisationen, vilket också bidrar till en enhetlig bild av 

varumärket. Personalen deltar också i seminarier och utbildningar, där ”do and dont’s”, 

värderingar och vision kommuniceras.  

 

Sedan starten 1993 har Filippa K fått mycket uppmärksamhet. Redan 1994 belönades Filippa 

K med Damernas Världs pris Guldknappen. Titt som tätt syns också Filippa Knutsson i 

media, då många är intresserade av henne som person. I Sverige är dock inte Filippa K lika 

frekvent omnämnda som utomlands. Anders Wiberg menar att Filippa K som företag är 

mycket omtalat utomlands.  

 

När nya kollektioner ska arbetas fram börjar det med att Filippa Knutsson får känna av vad 

marknaden vill ha, alltså lita på sin ”magkänsla”. Men hur kollektionen ser ut baseras också 

till viss del på statistik på vad som tidigare gått hem. På designkonferenser diskuteras 

”magkänslor” och statistik. Nya kollektioner tas fram varje vår och höst. 

 

Det är mycket i organisationen som hela tiden förändras – med nya kollektioner kan det 

komma nya arbetssätt. När en förändring sker blir alla berörda i organisationen informerade. 

De har möten ett par gånger i månaden där man går igenom allt som har hänt och allt som är 

på gång att hända. 

 

Tänkandet måste ske fritt, men det måste ändå komma i någon sorts samlad form. Det är 

viktigt att alla vet vad företaget vill förmedla med sitt varumärke. Ofta diskuteras idéer mellan 

företagets olika designers, där Filippa Knutsson alltid har det sista ordet. Anders Wiberg 

menar att utan dessa idéer hämmas kreativiteten. Det fria tänkandet måste finnas där hela 

tiden. 

 

Det händer ofta att de anställda arbetar hemifrån, där de får sitta i fred och inte styrs av 

kontorstiderna. Mycket är, med Anders Wibergs mått mätt, fritt, men det får inte gå till 

överdrift. Att vara kreativ fungerar inte om man inte samtidigt är väldigt strukturerad.  

 

Anders poängterar också vikten av att ta in människor som kompletterar och hjälper varandra. 

Med det menar han att man inte kan ha två designers som är ”superkreativa” och som inte kan 

plocka ner en enda boll, utan dessa måste komplettera varandra.  
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På kontoret sker den mesta kommunikationen ansikte mot ansikte, men även via andra 

kommunikationsmedel som till exempel via e-mail. Dessutom ligger en almanacka i nätverket 

som de anställda har tillgång till dygnet runt och var de än befinner sig. Man kan då hela tiden 

boka möten och se var de andra är.  

 

Det fysiska mötet är också mycket viktigt. På kontoret kan de anställda ställa sig och skrika ut 

det de vill, eller rulla iväg med kontorsstolen dit man ska för att kommunicera. Gäller det bara 

en kortare ordväxling tror Anders att det är vanligt att man ringer på snabbtelefonen. Det är 

också väldigt vanligt med olika småmöten, med några få berörda, där man stämmer av saker 

och ting. På Filippa K är det ofta möten - korta eller långa, planerade eller oplanerade.  

 

Behovet av att snabbt sprida information till alla 155 anställda finns knappt. Däremot är det 

vanligt förekommande att information måste ut till ett litet antal berörda.  

 

Personalen sitter i kontorslandskap. Ingen har eget rum, inte ens VD:n. Ibland sätter sig 

personal i ett annat rum för att söka avskildhet, men det händer, som tidigare nämnts, oftare 

att de tar med sig sin dator och jobbar hemma. 

 

Konstruktionsavdelningen sitter mitt emellan produktion och design, eftersom arbetsflödet rör 

sig så. Säljavdelningen sitter lite avsides, då man där pratar mycket i telefon och skrattar med 

kunder. Ekonomiavdelningen sitter i ett eget rum för att kunna få arbeta lite mer ostört. 

 

Förändringar i kontorslayouten sker inte särskilt ofta. Om och när det sker handlar det om 

småförändringar som underlättar arbetsförhållandena.  

 

Hos Filippa K finns inga direkta mönster i hur folk träffas. Det är ovanligt med fikapauser och 

lunchen är mycket flexibel. Andra samlingsrum är konferensrum, lunchrum och några 

smårum samt receptionen. I receptionen träffas personalen ibland för att avsluta arbetsveckan 

med fredagsvin.  

4.1.2 Enkätsvar 

Den största delen av personalen sitter i öppet kontorslandskap tillsammans med flera andra 

och ett mindre antal personer delar rum med ett fåtal andra. Arbetet sker mest genom kontakt 
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med andra kollegor i form av gemensamt arbete och som del i det enskilda arbetet. Ungefär en 

tredjedel av arbetet är enskilt. Den största dagliga kontakten sker oftast med personer som 

sitter vid ett skrivbord i närheten. Men den dagliga kontakten sker också med personer som 

sitter vid ett skrivbord i ett annat rum, en bit bort på kontoret, eller i samma kontorslandskap 

en bit bort. Ett fåtal sitter nära, men i ett annat rum.  

 

Kommunikationen sker mest ansikte mot ansikte. Andra vanligt förekommande 

kommunikationssätt är telefon och e-mail. Det vanligaste stället för kommunikation är vid 

skrivborden, men personalen träffas också i korridorerna och pratar. Fika- och lunchrum är 

ytterligare ett ställe för kommunikation även om det inte är lika vanligt. Mängden 

kommunikation ansikte mot ansikte sker enligt de flesta i lagom ofta, men några tycker att det 

skulle kunna ske tätare. Som helhet tycker personalen att kommunikationen medarbetarna 

emellan fungerar bra eller mycket bra. 

 

Ofta eller mycket ofta går det att få tag på den man önskar prata ansikte mot ansikte med, och 

lämpligt utrymme för kommunikation hittar man ganska lätt, men när man vill hitta ett 

avskilt, tyst utrymme är det inte lika lätt. Många tycker att det är svårt att hitta ett tyst rum. 

 

Att göra fysiska omflyttningar i kontorslayouten anser många vara ganska svårt.  

 

Kunskaps- och informationsspridning fungerar ganska bra. De flesta anser sig behöva lära sig 

mycket av sina medarbetare, för att kunna utföra sitt jobb, men en liten del anser att de lär sig 

på egen hand och behöver inte de andra för att lära sig.  

4.1.3 Kontorets uppbyggnad 

När man kliver in på Filippa K:s huvudkontor välkomnas man av en entré med soffgrupp. I 

anslutning till entrén finns flera mindre konferensrum. Efter konferensrummen ligger alla 

kontorslokaler som i en cirkel runt lunchrummet. Kontoret fördelar sig på ett plan, där 

personalen sitter i stora rum, med kontorslandskap och ibland även skiljeväggar. 

Ekonomifunktionen sitter i ett mindre rum och säljfunktionen sitter lite avskärmat.  På 

kontoret finns också ett par korridorer. Som helhet är kontoret mycket öppet och ljust. Vid 

undersökningstillfället var delar av kontoret under ombyggnad.  
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4.2 Ogilvy Group Sweden AB 

Kommunikationsföretaget Ogilvy grundades 1948 och har idag cirka 400 kontor världen över. 

På 70-talet kom Ogilvy till Sverige och de jobbar idag med varumärken som Åhléns, 

Marabou och Gevalia. Under åren har de utvecklat sitt sätt att tänka när det gäller 

varumärken. Det räcker, enligt dem, inte längre med bara en reklamfilm eller en annons. 

Reklamen ser de som toppen av ett isberg. Ogilvy Sverige erbjuder samordnade lösningar för 

att bygga upp ett varumärke, vilket de anser vara viktigt.66 

4.2.1 Intervju med D. Berglind, vVD Advertising och P. Mårtensson, VD 

Activation 

Enligt Daniel Berglind är affärsidén ”att genom integrerad kommunikation skapa affärsnytta 

för sina uppdragsgivare”. Integrerad kommunikation, som är unikt för Ogilvy i Sverige, är de 

sexton discipliner inom kommunikation som finns samlade i samma byggnad under ett 

varumärke – detta kallas 360 grader. 

 

Som kärna i verksamheten finns ett antal ”brand directors”, projektledare, med en mycket 

bred kompetens och djup inom kommunikation, men också med kunskap inom alla 

discipliner. En brand director arbetar med kunden och kundens behov och plockar sedan till 

sig kompetenser från de områden som behövs.  

 

Ogilvys marknad är mycket beroende av konjunkturen. På denna marknad är Ogilvy 

marknadsledande till storlek och omsättning. David Berglind tillägger dock att Ogilvy inte är 

ledande kreativt. Eftersom Ogilvy har många olika discipliner kan man se många olika 

marknader. Avdelningen Advertising rankas inte högst på sin marknad, medan Activation är 

rankad tvåa i Sverige på event-marknaden. Totalt sett är Ogilvy ett mycket framgångsrikt 

företag som i lågkonjunktur plockat hem de stora och rika kunderna. Ogilvy är idag Sveriges 

största kommunikationsbyrå.  

 

I och med Ogilvys många framgångar vänder sig kunder självmant till dem. Samtidigt 

påpekar David att den senaste lågkonjunkturen har tvingat byråerna att ständigt kontakta alla 

kunder. Under denna långkonjunktur har Ogilvy omnämnts negativt i branschmedia, eftersom 

                                                 
66 http://www.ogilvynordic.com, 19/4 2005 
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de tog hem varenda storkund som fanns på marknaden. Idag är de fortfarande mycket 

omtalade i media, men på ett positivt sätt. 

 

Personalen arbetar aktivt inom huset med att utbilda varandra. En av avdelningarna, 

Activation, berättar löpande om de senaste trenderna och utvecklingen inom sitt segment för 

de andra avdelningarna. Ofta gästas också byrån av externa föreläsare. Till dessa tillfällen 

bjuds personal och ibland även kunder in. Detta görs för att ge inspiration och nya intryck hos 

de anställda. Utbildning av personal sker också genom det internationella Ogilvy-nätverket. 

Personalen kan delta i kortare kurser eller ett utvecklingsprogram som kan innebära att resa 

till ett annat land i ett halvår.  

 

Ogilvy har individuell lönesättning baserat på prestation och kompetens. De har ett 

bonussystem för anställda på chefsnivå och för de övriga finns ett bonussystem för att belöna 

extraordinära insatser. Detta kan ske i form av extra månadslön eller belöningar i form av för 

företaget relevanta resor. 

 

För att hålla sig à jour med marknaden prenumererar Ogilvy på de viktigaste trendskapande 

tidningarna. Emellanåt sitter personalen tillsammans och tittar på reklam och diskuterar vad 

som är bra och dåligt. Det är mycket upp till personalen hur mycket de vill jobba isolerat eller 

tillsammans, men med jämna mellanrum avstämmer personalen hur det går i processen.  

 

Hela Ogilvy är uppbyggt på sex olika plan där våning ett till fem är öppna kontorslandskap. 

Högst upp på våning sex finns utrymmen för konferenser och kundmöten. På entréplanet finns 

också en personalbar, där fredagsvin ibland intas. 

 

Nyligen har öppenheten ökats på genom att diverse väggar tagits bort från kontorslandskapet. 

Tanken var att personalen skulle se varandra bättre. Invid landskapen finns lunchutrymme, 

små konferensrum samt mötesplatser med soffor och bord. Några vilorum finns inte. Däremot 

finns det på ett par plan ljudisolerade rum och de planerar att bygga fler sådana.  

 

På Activation beskriver Peder Mårtensson att omflyttningar görs ofta. Han uppskattade att en 

förändring i kontorslayouten sker ungefär var sjätte månad. Det finns däremot ingen särskilt 
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övergripande strategi bakom omflyttningarna, utan de anställda sitter vid den person de trivs 

med. På Activation drar sig personal ibland undan för att sitta och arbeta i de små rummen.  

 

På Advertising sitter man vid dem man jobbar mest med, eftersom det är dem man driver 

projektet med. Ibland kombinerar de ihop olika arbetsgrupper från olika discipliner.  

4.2.2 Enkätsvar 

All personal sitter i öppet kontorslandskap. Arbetet sker mest genom kontakt med andra 

kollegor i form av gemensamt arbete. Arbete med andra i personalen sker också som del i det 

enskilda arbetet. Drygt en tredjedel av arbetet är enskilt. Placeringen av de arbetskollegor man 

arbetar mest med fördelar sig ganska jämnt. Det vanligaste är att dem man arbetar mest med 

sitter i samma kontorslandskap vid ett skrivbord en bit bort. Det är också många av de man 

arbetar mest med som sitter vid ett skrivbord i närheten. Det är också vanligt att de sitter i ett 

annat rum en bit bort. 

 

Kommunikationen sker mest ansikte mot ansikte, men nästan lika vanligt är kommunikation 

via e-mail. Telefonkontakt sker i viss utsträckning. Det vanligaste stället för kommunikation 

är vid skrivborden, men personalen träffas också i korridorerna och pratar. Fika- och 

lunchrum samt mötesrum är ytterligare ställen för kommunikation även om det inte är lika 

vanligt. Mängden kommunikation ansikte mot ansikte sker enligt hälften av personalen i 

lagom kvantitet, men den andra hälften anser att det skulle kunna ske oftare. Som helhet 

tycker personalen att kommunikationen dem emellan fungera bra. 

 

Mycket ofta går det att få tag på den man önskar prata ansikte mot ansikte med, men 

enkelheten i att hitta lämpligt utrymme för kommunikation råder det delad mening om. 

Majoriteten tycker att det är ganska lätt, men det är ändå många som tycker att det är ganska 

svårt. När man vill hitta både ett avskilt och tyst utrymme är det inte alls lätt. De flesta tycker 

att det är mycket svårt och ingen i personalen tycker att det är lätt. 

 

Möjligheten att göra fysiska omflyttningar i kontorslayouten råder det olika åsikter om. Den 

ena hälften tycker att det är ganska lätt eller lätt och den andra hälften tycker att det är svårt. 
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Kunskaps- och informationsspridning fungerar ganska bra. I ganska stor till stor utsträckning 

anser sig den enskilde behöva lära sig av sina medarbetare, för att kunna utföra sitt jobb. 

4.2.3 Kontorets uppbyggnad 

Som nämnts ovan är kontoret uppbyggt på sex plan. Man välkomnas i en reception på plan ett 

och därifrån tar man hissar vidare till de övriga planen. Varje plan är uppdelat i olika delar 

med mötesplatser och lunchrum mellan delarna. Kontorsdelarna är öppna landskap. På fåtalet 

plan finns avskärmande glasväggar mellan skrivborden. De flesta sitter vid skrivbord i 

grupper om fyra. Lunchutrymmena är små, men det finns andra mötesplatser i form av 

soffgrupper, stolar och fåtöljer. Korridorer länkar samman de olika delarna. På plan ett finns 

också ett mindre kontorslandskap, där de högsta cheferna sitter. Även de har tillgång till egna 

möteslokaler. På plan ett finns även en personalbar. Högst upp i huset finns många 

konferenslokaler i olika storlekar, för både kundmöten och personalen.  

 

4.3 Ytterborn & Fuentes AB 

Ytterborn & Fuentes erbjuder sina kunder företagsdesign; management, produktutveckling, 

arkitektur- och miljödesign och grafisk design. Detta gör företaget genom att analysera, 

planera och implementera design i organisationer. Genom att fokusera på strategiskt 

management, utveckling och samarbete i varje projekt kan Ytterborn & Fuentes servera 

kvalitet och differentiering åt sina kunder. För att få ett optimalt slutresultat satsar man på att 

inte ha några egna designers på kontoret utan samarbetar med sådana världen över.67 Många 

av de företag Ytterborn & Fuentes har arbetat med finns på listan över starka varumärken.68 

4.3.1 Intervju med Oscar Fuentes, VD, och Hillary Persson, projektledare 

Ytterborn & Fuentes jobbar med att visualisera och materialisera designstrategier. För varje 

projekt arbetar företaget med olika utomstående designers, arkitekter, illustratörer och med 

andra specialister, för att hela tiden kunna motsvara kundens behov. Att anpassas efter kunden 

och marknaden är Ytterborn & Fuentes ”äss i ärmen”. Kunden väljer själv ut teamet. 

Företaget har en bred portfölj som visar på dess anpassningsförmåga. Ytterborn & Fuentes 

agerar bollplank och rådgivare och det är alltid kunden som tar besluten.  

 

                                                 
67 http://www.ytterborn-fuentes.com, 19/4 2005 
68 http://www.superbrands.org/files/-FilippaK_851.pdf, 17/5 2005 
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Organisationen är uppbyggd på en bred kunskapsbas. Alla har en generell förståelse för 

marknadsföring, men sedan är de också specialiserade på sitt område. De samarbetar också i 

viss mån med sina konkurrenter. 

 

Sedan 1997 har Ytterborn & Fuentes haft en stark marknadsposition. De har 

uppmärksammats mycket i media kring de projekt de gjort, och då positivt. Precis som de 

flesta företag i en konjunkturkänslig marknad har även Ytterborn & Fuentes hittat något som 

skulle kunna ses som en egen nisch.  

 

Lågkonjunkturen drabbade företaget sent, jämfört med andra företag inom branschen. Oscar 

Fuentes menar att de klarade sig relativt bra igenom den svåra lågkonjunkturen. Både kunder 

och människor som vill jobba med dem hör av sig och har så gjort genom åren. De har också 

fått mängder av utmärkelser, speciellt ute i Europa. 

 

Ytterborn & Fuentes jobbar mycket mot sin marknad. De läser in sig i situationer och har 

ögon och öron ständigt öppna och menar att det är viktigt att vara mottaglig för vad som 

händer runt omkring. Alla i företaget har ett eget driv och eget intresse. Arbetet är därmed 

mycket upp till de anställda själva, men dialog och diskussion med varandra är mycket viktigt 

i företaget. Inom företag testar de ofta nya idéer.  

 

Lönesystemet är individuellt och personalen belönas med utbildning, gemensamma 

aktiviteter, resor eller upplevelser vid insatser utöver det vanliga.  

 

Idag är Ytterborn & Fuentes ett något mindre företag än vad de tidigare har varit. Några i 

personalen är på föräldraledighet. Då det är ett mindre antal personer på kontoret kan alla sitta 

relativt nära varandra. Oftast räcker det med att höja rösten för att göra sig hörd för 

kollegorna, men de väljer också att gå till varandras skrivbord. Information kan där spridas 

snabbt och personalen blir ständigt informerad om bra och dåliga saker.  

 

Då det finns platser över erbjuds även samarbetspartners att jobba från Ytterborn & Fuentes 

kontor då Ytterborn & Fuentes anser att kommunikationen kan underlättas genom närheten. 

Detta blir svårt när projektet är internationellt och samarbetspartnerna befinner sig långt 

avstånd.  
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Ytterborn & Fuentes arbetar i ett öppet kontorslandskap. I och med den stora lokalen har de 

valt att hyra ut delar av den till andra företag. Då företaget är så pass litet, finns ingen direkt 

tanke bakom vem som sitter var. Alla sitter i närheten av varandra, men ett litet mönster finns. 

Företagets grafiska designers sitter bredvid varandra. De personer som inte sitter i landskapet 

är receptionisten och ekonomifunktionen.  

 

Personalen kan snabbt byta plats och detta görs ibland, till exempel när nya företag hyr in sig i 

lokalen. På kontoret finns tillgång till fikarum/kök och några konferensrum. I receptionen 

finns fåtöljer där kunder tas emot och där kan också personalen luta sig tillbaka.  

4.3.2 Enkätsvar 

Den största delen av personalen sitter i öppet kontorslandskap förutom ett par personer. 

Hälften av arbetet sker enskilt och den andra hälften sker via kontakt med andra kollegor i 

form av gemensamt arbete och som del i det enskilda arbetet. De medarbetare som man har 

störst daglig kontakt med sitter vid ett skrivbord i närheten eller i samma kontorslandskap en 

bit bort.  

 

Kommunikationen sker mest ansikte mot ansikte. Ett annat vanligt förekommande 

kommunikationssätt är via e-mail. Papperslappar används också, men inte i lika stor 

utsträckning. Telefonkontakt sker också, men det är i väldigt liten utsträckning. Det vanligaste 

stället för kommunikation är vid skrivborden. Ganska vanligt är också att man samtalar med 

varandra i lunchrummet eller mötesrummen. Ibland samtalar man i receptionen. Mängden 

kommunikation ansikte mot ansikte är enligt alla tillfredsställande stor och kommunikationen 

på företaget tycker de fungerar bra. 

 

Att få tag på den man vill prata med ansikte mot ansikte går i princip alltid och att hitta 

lämpligt utrymme för kommunikation är lätt. Att få tag på tyst utrymme har man olika åsikt 

om. Några tycker att det är svårt eller ganska svårt och några tycker att det är lätt eller ganska 

lätt. 

  

Att göra fysiska omflyttningar i kontorslayouten anser alla vara lätt eller ganska lätt.  

 



Fysisk struktur som kommunikativt medel 

 36

Kunskaps- och informationsspridning fungerar bra. Personalen anser att mycket av det som de 

behöver lära sig för att kunna utföra sitt arbete, lär de sig av sina arbetskamrater  

4.3.3 Kontorets uppbyggnad 

När man kliver in på Ytterborn & Fuentes kontor möts man av en reception med en något 

avskärmad fåtöljgrupp. Sedan följer ett mycket öppet kontor med ett föga avskärmat 

köksutrymme. Via en korridor tas man vidare till ett par konferensrum. Personalen sitter i ett 

kontorslandskap fördelade på skrivbordgrupper. Ekonomifunktionen sitter i ett separat rum. 
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5 Analys 
 
 
I avsnittet som följer analyseras och tolkas empirin från kapitel 4 efter den 

undersökningsmodell som redovisades i avsnitt 3.4. I den teoretiska 

syntesen för undersökningen, kapitel 3.3, angavs att det viktigaste målet 

för en organisation är att skapa en anpassad arbetsmiljö. När ett företag är 

kreativt finns ett visst mönster på hur den fysiska layouten bör se ut.  För 

ett kreativt företag gäller att lärande och nyskapande ska vara högt. Detta 

stimuleras genom god kommunikation, som kan härledas till den fysiska 

layouten. Nedan analyseras mätpunkterna.  

 
 

5.1 Mätpunkt 1 – Kommunikation 
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Som presenterades i teorikapitlet är företag på en turbulent marknad i behov av lärande och 

nyskapande och därmed god kommunikation. De företag som undersöktes var bestämt 

framgångsrika och det förklarar att samtliga tre är placerade i ruta 4. Lärandet och 

nyskapandet fanns i organisationerna, men frågan är hur mycket? 
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FIGUR 8. Mätpunkt 1 - Grad av lärande och nytänkande i företagets affärsidé och 

personal. F = Filippa K, O = Ogilvy, Y = Ytterborn & Fuentes 
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5.1.1 Lärande 

För att stödja att organisationen är lärande och därmed flexibel, bör företagsledningen 

uppmuntra till helhetstänkande och experiment, ta in kunskap från utomstående, belöna 

lärande och innovation samt underlätta lärande för individer och grupper.  

 

Hos Filippa K hanteras mycket av det externa informationsintaget av Filippa Knutsson.  

Filippa förmedlar sedan informationen till personalen, men det är slutligen hon som har sista 

ordet i framtagandet av nya kollektioner. Dessutom har företaget en egen nisch, vilket gör att 

behovet av att strängt följa en marknad blir mindre. Siffror från tidigare försäljning är något 

som styr framtagningen av nya kollektioner. Personalen får också möjlighet till att utvecklas 

genom olika seminarier. Lärande belönas hos Filippa K genom löne- och bonussystemet. 

Enligt personalen fungerar lärandet ganska bra, men undersökningen visade ändå att lärandet 

är lite högre än så. 

 

Ogilvy tar in kunskap från många olika håll – genom externa föreläsare, prenumerationer på 

branschmedier och kunskapsutbyte inom huset. Genom sitt 360o-tänkande följer de kundens 

behov. Utbildning av personal sker kontinuerligt. Lärandet hos Ogilvy är högt och belönas 

efter prestation och kompetens och man har olika bonussystem för att belöna extraordinära 

insatser.  

 

Ytterborn & Fuentes verksamhet bygger på att anpassa sig efter kunden. Organisationen är 

uppbyggd på en bred kunskapsbas och de arbetar mycket mot sin marknad. De läser in sig i 

situationer och har ögon och öron ständigt öppna. Lärandet blev därför enligt denna 

undersökning mycket högt. Lärande och nytänkande belönas på olika sätt.  

 

Undersökningen visade att samtliga undersökningsobjekt var lärande. Ytterborn & Fuentes 

hade högst grad av lärande.  

5.1.2 Nytänkande 

Det är viktigt för företag att uppmuntra personalen till nytänkande för att kunna få och behålla 

en ledande position på sin marknad. 
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Filippa K har lyckats mycket bra och belönats med priser för sin design. Muggarna från 

Rörstrand var ett nytt tankesätt och speglar företagets nytänkande. Vid undersökningstillfället 

listades Filippa K som ett av Sveriges starkaste varumärken och även detta talar för en hög 

kreativitet. Däremot talar nischen emot nytänkande och företaget hamnar inte så högt i grad 

av nytänkande, men fortfarande inom ruta 4.  

 

Enligt David Berglind är delar av Ogilvy inte ledande kreativt medan andra delar ligger 

mycket bra till. Bland de delar som ligger bra till kreativt finns avdelningen Activation. 

 

Nyskapandet är högt hos Ytterborn & Fuentes. Under åren har de samlat på sig många olika 

priser och flera av deras kunder fanns också listade på hemsidan www.superbrands.org.  

 

Som väntat hamnade alla företag i ruta 4. Kommunikationen fungerade dock, enligt denna 

undersökning, bättre hos Ytterborn & Fuentes än vad den gjorde hos de andra två 

undersökningsobjekten. Därför togs hänsyn till detta i utvärderingen av de fysiska faktorerna 

för slutsatsen. 

5.1.3 Kommunikation 

Då kommunikationen stimulerar nytänkandet och lärandet i företag är därför detta en viktig 

del som behandlas separat. 

 

Enligt graden av lärande och nytänkande hade Ytterborn & Fuentes bäst 

kommunikationsfärdigheter, tätt följt av Filippa K och sedan Ogilvy. Enligt personalen själva, 

fungerade kommunikationen inom arbetsplatsen bra till mycket bra hos Filippa K och Ogilvy. 

Hos Ytterborn & Fuentes fungerade kommunikationen bra.  

 

Arbetet skedde till 69 procent gemensamt hos Filippa K, till 60 procent på Ogilvy och till 56 

procent på Ytterborn & Fuentes. Det borde ha inneburit att kommunikationsbehovet är störst 

hos Filippa K. I och med att personalen på Ytterborn & Fuentes har minst behov av 

kommunikation är det också lättare för dem att tillfredsställa behovet.  Detta talar emot 

matrisen ovan. Men eftersom det finns mer än personalens egen uppfattning som visar på hur 

kommunikationen i en organisation fungerar lade forskarna tyngdpunkt på den teoretiska 

referensramen, som istället använder lärande och nytänkande som variabler. 
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5.2 Mätpunkt 2 – Fysisk layout 

 
 1 2 3 4 5 6 

Flexibilitet   F O Y  

Närhet   O F Y  

Öppenhet    F, O Y  

Mötesplatser    F, O Y  

Avskärmning  O F, Y    

5.2.1 Flexibilitet 

Personalen på Filippa K ansåg att fysiska omflyttningar är ganska svårt att genomföra. Det 

skedde, enligt Anders Wiberg, inte särskilt ofta. När omflyttningar väl gjordes var dessa ofta 

mindre omfattande. Vid undersökningstillfället arbetade dock många av de mer kreativa 

personerna på valfri plats. Mycket av deras arbete innebar inte att sitta vid ett skrivbord. 

Flexibiliteten är dock mindre bra och hamnade i ruta 3.  

 

På Ogilvy var frekvensen av omflyttningar i layouten olika på olika avdelningar. 

Peder Mårtensson berättade att det skedde omflyttningar ungefär var sjätte månad på 

Activation. Det gäller då impulsiva förändringar och personalen valde själva vem de skulle 

sitta bredvid. Enkätundersökningen på andra avdelning visar dock att personalen ansåg att det 

i många fall var ganska svårt att göra fysiska omflyttningar, och därför placerades Ogilvy i 

ruta 4. 

 

Ytterborn & Fuentes består av ett fåtal anställda, vilket gör att det är lätt att göra förändringar 

i layouten. Men personalen har fortfarande sina egna skrivbord och kontoret delades med 

andra företag, vilket gör att förändringar inte kan ske i vilken riktning som helst. Personalen 

ansåg att omflyttningar är lätta att genomföra. Ytterborn & Fuentes placerades i ruta 5. 

FIGUR 9. Mätpunkt 2 – fysisk layout. Mätsystem för börvärden i den fysiska layouten 

Uppfyllt: 1 Mycket dåligt, 2 Dåligt, 3 Mindre bra, 4 Ganska bra, 5 Bra, 6 Mycket bra 
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5.2.2 Närhet 

Filippa K:s kontor är uppbyggt på vilka funktioner personalen har. De som har behov att sitta 

nära varandra sitter oftast i närheten av varandra. Designavdelningen sitter nära 

konstruktionsavdelningen, som i sin tur sitter nära produktionsavdelningen. Enligt 

enkätsvaren sitter dock en fjärdedel längre bort och därför placerades Filippa K i ruta 4. 

 

Hos Ogilvy såg enkätsvaren annorlunda ut. De flesta svarade att de sitter i samma 

kontorslandskap, men en bit bort ifrån dem som de arbetar mest med. Kontoret är uppbyggt 

på samma sätt som hos Filippa K, där avdelningar och funktioner styr layouten. Det 

förekommer att en anställd jobbar mycket med kollegor som sitter på andra plan och därför 

placerades Ogilvy i ruta 3. 

 

På Ytterborn & Fuentes sitter var och en mycket nära den som han eller hon har flest 

gemensamma arbetsuppgifter med.  Det är endast ekonomifunktionen och receptionisten som 

inte sitter tillsammans med de andra anställda. Närheten är därför bra och 

Ytterborn & Fuentes placerades i ruta 5. 

5.2.3 Öppenhet 

För att kunna bedöma öppenheten krävdes en jämförelse företagen emellan. Högst grad av 

öppenhet motsvarade ett enda stort rum.  

 

Filippa K:s kontor är fördelat på några större rum där det i ett par rum även finns skiljeväggar. 

I de olika rummen var det så pass öppet att medarbetarna lätt kunde ropa till varandra. Vad 

gäller öppenhet hamnade Filippa K i ruta 3. Ogilvy har en något mindre öppen miljö då det på 

några plan finns många mindre skiljeväggar, och det är då svårare för personalen att se och 

höra varandra. Det är fortfarande öppna kontorslandskap och skillnaden till Filippa K är så 

pass liten, att Ogilvy också placerades i ruta 3. Ytterborn & Fuentes var det företag som 

ansågs ha störst öppenhet, men då det fanns väggar mellan vissa funktioner fick de ändå inte 

högst betyg, utan hamnade i ruta 5.  

5.2.4 Mötesplatser 

Hos Filippa K ansåg personalen att det är ganska lätt, till lätt, att hitta en mötesplats för 

kommunikation ansikte mot ansikte. På kontoret finns ett antal konferensrum, ett lunchrum 
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och en soffgrupp där personalen har möjlighet att samtala. Hos Ogilvy finns ett större antal 

mötesplatser som är lättillgängliga, men personalens åsikt var ändå att det var ganska svårt, 

till ganska lätt, att få tag på utrymme för kommunikation, och därför placeras Filippa K och 

Ogilvy i samma ruta, nämligen ruta 4.  

 

Ytterborn & Fuentes har ett litet antal konferensrum, en fåtöljgrupp och ett lunchrum där 

personalen kan kommunicera. Då personalen är få till antalet, blir antalet mötesplatser 

förhållandevis ganska hög. Personalen ansåg att det var lätt, till mycket lätt, att få tag på 

mötesplats, och Ytterborn & Fuentes hamnade därför i ruta 5.  

5.2.5 Avskärmning 

Att få tag på tyst miljö, avskärmning, är enligt personalen på Filippa K ganska svårt. Enligt 

Anders Wiberg sätter sig personal, till exempel ekonomifunktionen, i ett separat rum vid 

behov. De flesta går dock hem och arbetar då de vill ha avskärmning. Att personalen går hem 

för att arbeta tillhör dock inte den fysiska layouten och Filippa K placerades därför i ruta 3.  

 

Ogilvys personal ansåg att det är svårt att få tillgång till avskilt utrymme. De avskilda 

utrymmen som finns, är ofta upptagna då det inte finns tillräckligt många. Ogilvy graderades 

till en tvåa – ruta 2. Ytterborn & Fuentes personal ansåg däremot att det bara är ganska svårt 

att få tag på tyst, avskärmat utrymme på sitt kontor och de placerades i ruta 3, tillsammans 

med Filippa K. 
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6 Resultat 
 
Syftet med studien var att analysera och studera kommunikationen och den 

fysiska layouten hos företag med behov av en kreativ miljö, där lärande och 

nyskapande är viktigt. Vid analys av det empiriska materialet, enligt den 

teoretiska referensramen i avsnitt 3.4, utvanns nedanstående resultat.  

 

6.1 Mätpunkt 1 – Kommunikation 

Som väntat hamnade samtliga undersökningsobjekt i ruta 4 enligt mätpunkt 1, där 

kommunikationen antas vara väl behövd och mycket god. Alla de tre företagen hade en hög 

grad av lärande och nytänkande, men den varierade något. Ogilvy och Ytterborn & Fuentes 

hade en mycket hög grad av lärande, och Filippa K en lite lägre grad, men fortfarande hög. 

Vad gällde nytänkandet var det en mycket hög grad av sådant hos Ytterborn & Fuentes och en 

lite lägre hos de andra två företagen. Enligt teorierna presenterade i kapitel 3 gav detta 

följaktligen att Ytterborn & Fuentes i denna undersökning hade bäst kommunikation, 

Filippa K näst bäst och Ogilvy något sämre än Filippa K. 

 

6.2 Mätpunkt 2 – Fysisk layout 

Enligt enkätundersökningarna, intervjuerna och undersökarnas egna uppfattningar, har 

samtliga företag uppfyllt kraven på fysisk miljö, med ett undantag – avskärmning – där 

resultatet visade att detta inte var önskvärt uppfyllt. Ogilvy hade enligt graderingen dålig 

avskärmning, och Filippa K samt Ytterborn & Fuentes uppfyllde kravet på avskärmning 

mindre bra. Faktorn flexibilitet uppfylldes mindre bra hos Filippa K, liksom närhet hos 

Ogilvy. Ytterborn & Fuentes hade på resterande punkter en bra fysisk layout, vilket gör att de 

har den bästa fysiska miljön av dessa företag. Sammanlagda poängen för Filippa K blev 18 

poäng, för Ogilvy 17 poäng och för Ytterborn & Fuentes 23 poäng. 
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7 Slutsats 
 
 

Vilka faktorer i den fysiska layouten är viktiga för kommunikationen i kreativa företag? De 

faktorer som enligt teorierna är viktiga är flexibilitet, närhet, öppenhet, mötesplatser och 

avskärmning. Efter en prövning av faktorerna på tre olika undersökningsobjekt visade det sig 

att en annan struktur bland faktorerna, än den som presenterades i den teoretiska syntesen, var 

aktuell. Det visade sig också att ingen faktor var mycket väl uppfylld hos något av företagen, 

och fallet är detsamma när man tittar på kommunikationen.  

 

Då undersökningsobjekten visade sig vara olika bra på att stimulera till kommunikation, 

beaktades detta vid tolkning av de fysiska faktorerna. Här visade det sig nämligen att närhet 

bäst motsvarade kommunikationsfärdigheterna och därför kunde denna faktor anses viktigast. 

Detta gällde även öppenhet och mötesplatser. Flexibiliteten stod, i teorikapitlet, som den 

faktor som mest stimulerade till kommunikation, men denna visade sig inte vara viktigast vid 

tolkningen av empirin. Betygsordningen på flexibiliteten motsvarade inte 

kommunikationsfärdigheterna, men faktorn flexibilitet fick ändå ganska höga poäng och 

kunde därför anses vara viktig. Med hänsyn tagen till ordningen av 

kommunikationsfärdigheter, visades också att avskärmning som faktor inte är helt oviktig. 

Men då inget av företagen hade uppfyllt avskärmning antas det vara en mindre viktig faktor, 

vilket stämmer med teorin.  

 

 

 

 

 

 
 

För att anpassa en arbetsplats i en kreativ miljö bör, enligt denna undersökning, ledningen 

lägga tyngdpunkt på ovanstående faktorer i nämnd ordning. 

Öppenhet 

Närhet 

Mötesplatser 

Flexibilitet 

Avskärmning 
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8 Slutord 
 

8.1 Självkritik 

Studien genomfördes på företag med olika antal anställda. Kommunikationen visade sig vara 

bäst på det företag som hade minst antal anställda. När närhet är den faktor som är viktigast är 

det naturligtvis lättare att tillgodose det behovet på ett litet företag, då det finns begränsningar 

i hur många som kan sitta nära varandra. Det företag som hade sämst kommunikation var 

också det som hade flest anställda. Studien borde kanske ha gjorts på företag med lika många 

anställda, då det hade kunnat ge en mer rättvis bild av vilka faktorer som är viktigast för att få 

så bra kommunikation som möjligt.  

 

I och med att studien bara omfattade tre företag är det svårt att generalisera resultatet på en 

större population. Troligtvis kan studiens resultat generaliseras till alla företag av liknande 

karaktär – företag som är i behov av att vara kreativa. Företag utan behov av kreativitet, 

lärande och nytänkande har antagligen andra layoutbehov. 

 

Vid enkätundersökning på personalen kan frågor lätt misstolkas, vilket även här kan ha varit 

fallet. För att få ett så korrekt svar som möjligt skulle flera åtgärder kunna ha vidtagits. Dels 

skulle forskarna ha kunnat förklara enkäten och frågorna för personalen, dels gett personalen 

möjlighet att ställa frågor om enkäten och dels skulle forskarna ha kunnat samla in enkäterna 

själva, då risken att deras chefer såg enkätsvaren skulle kunna ha minskats. Personalen kanske 

inte vågade svara ärligt.  

 

8.2 Källkritik 

Normanns teori om grundläggande organisationsmodell tar inte upp att olika avdelningar 

behöver olika system, eller arbetsmiljö som denna studie behandlade. Till exempel behöver en 

ekonomiavdelning kanske mer avskärmning till de andra avdelningarna, då de kan ha mycket 

enskilda arbetsuppgifter. Teorin tar inte upp begreppet anpassad arbetsplats, som här var 

målvariabel.  
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Teorierna om fysisk layout tar inte upp en mycket viktig mötesplats – nämligen där skrivare 

och kopiatorer är placerade. Jacobsen & Thorsvik snuddar vid ämnet, men det var inte 

tillräckligt för att anses vara viktig i denna undersökning.  

 

8.3 Validitet och reliabilitet 

I denna studie fanns olika störande faktorer. Att kommunikationen gynnas, kan komma från 

andra delsystem i organisationsstrukturen än den fysiska layouten. Ljussättning, ljudnivå eller 

kultur kan vara andra delar i en organisations struktur som stimulerar kommunikationen och 

kan göra att utformningen av den fysiska layouten blir mindre viktig.  

 

8.4 Framtida forskning 

Undersökningen skulle kunna utökas till att omfatta alla faktorer i arbetsmiljön, såsom 

ljussättning, ljudnivå och färgval. Detta skulle kunna göras för att visa hur man som helhet 

skulle kunna anpassa miljön efter önskat resultat. Studien skulle också kunna omfatta andra 

typer av företag, då inte nödvändigtvis kreativa företag.  
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BILAGA 1 – Intervjuformulär 

 
Intervjustruktur med ansvarig personal (VD eller liknande). 
 

Affärsidé och styrning 
Vilken är er affärsidé? Vilken är er marknad? Hur ser ni till att leda er nisch? 

Vilka ser ni som era konkurrenter? 

Hur ser er organisation ut? Avdelningar och tyngdpunkt (vilka finns det flest av)? 

Hur får kunder reda på er existens?  

Har ni fått någon uppmärksamhet för er framgång? På vilket sätt, vi såg att ni har fått många priser? 

Hur skulle ni uppskatta er marknadsposition idag? Motivera 

 

Nytänkande och lärande 
Hur tänker ni när ni ska introducera något nytt? 

Är det viktigt att vara först? Exempel på hur det har gått tidigare? 

Är det viktigt att vara nyskapande? Trendskapande?  

Hur ser innovationsprocessen ut? Hur arbetar ni mot omvärlden för att komma med nya idéer? 

 

Kommunikation  
Vilka kommunikativa medel finns på företaget? IT, telefoner, meddelandesystem mm? 

Hur stort är behovet av att snabbt (omedelbart) kunna sprida arbetsrelaterad information inom gruppen (t ex 

något nytt man fått reda på eller kommit på)? Hur gör ni? 

 

Fysisk struktur 
Hur är personalen placerad? 

Finns det någon tanke bakom placeringen? Hur tänkte ni? 

Har layouten ändrat något den senaste tiden? Varför? 

Hur träffas personalen? Fikarum? Lunchrestaurang?  

Vilka samlingsutrymmen finns det på arbetsplatsen; sammanträdesrum, fikarum, lunchrum?  

 

Visning av kontorsutrymmen  
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BILAGA 2 - Enkät 

 
Enkät till personalen, kvantitativ undersökning: 
 

Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
Denna enkät gäller den fysiska miljön och all kommunikation, privat som arbetsrelaterad, på din arbetsplats.  
 
 
 
1. Min egna arbetsplats är utformad på följande sätt: 
 

   Eget rum     Delar rum med 2-3 andra personer 
  

    Öppet kontorslandskap     Annat, t ex byter skrivbord ofta 
 
 
2. Mitt arbete fördelar sig enligt följande: (summan ska vara 100%) 
 
……… Enskilt självständigt arbete utan kontakt med andra 
 
……… Kontakter med kollegor som en del i enskilt arbetet (få/ge hjälp/råd/instruktioner mm.) 
 
……… Gemensamt arbete med kollegor (planerade/oplanerade möten, planering, presentation) 
 
 
3. Personerna på min arbetsplats som jag arbetar dagligen med sitter: (kryssa i ett eller flera alternativ) 
 

 Vid ett skrivbord nära mig, i samma rum  I samma kontorslandskap, men en bit bort 
 

 Nära, i ett angränsande rum  I ett annat rum, men en bit bort 
 
 
4. Jag kommunicerar mest med mina arbetskamrater på arbetsplatsen via:  
(rangordna 1-3, där 1 är det mest förekommande)  
 
……… Telefon  ……… E-mail  ……… Ansikte mot ansikte 
  
……… Memo/Lappar  ……… Annat sätt 
 
 
5. När vi kommunicerar, ansikte mot ansikte på arbetsplatsen, sker detta oftast i: 
(rangordna 1-3, där 1 är det mest förekommande)  
 
……… Korridoren ……… Lunch-/fikarummet ………Vid skrivborden 
 
……… Dam-/Herrummet ……… Receptionen ……… Annat ställe 
 
Om annat, vilket? ………………………………………… 
 
 



Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
 
 
6. Att kunna få tag på den person jag behöver prata med ansikte mot ansikte, inom arbetsplatsen, 

lyckas: 
 

 Aldrig  Mycket sällan   Sällan   Ofta   Mycket ofta  Alltid  
 

 
 
7. Att få tag på lämpligt utrymme för kommunikation, diskussion och möten, ansikte mot ansikte, är: 

(behöver ej vara avskärmning) 
 

 Mycket svårt   Svårt   Ganska svårt   Ganska lätt   Lätt  Mycket lätt 
 
 
 
8. Jag tycker att samarbetet inom arbetsplatsen, vad gäller kontakter ansikte mot ansikte, skulle kunna 

ske: 
 

 Mycket mer sällan   Mer sällan   I samma kvantitet   Oftare   Mycket oftare 
 
 
 
9. Att vid behov få tillgång till tyst miljö/tysta rum för avkoppling är: 
 

 Mycket svårt   Svårt   Ganska svårt      Ganska lätt   Lätt  Mycket lätt 
 
 
 
10. Att snabbt gruppera om personer och göra fysiska omflyttningar i kontorsmiljön upplever jag som: 
 

 Mycket svårt   Svårt   Ganska svårt      Ganska lätt   Lätt  Mycket lätt 
 

 
 
11. Kommunikationen mellan mig och mina arbetskamrater upplever jag fungerar: 
 

 Mycket dåligt   Dåligt  Mindre bra  Ganska bra  Bra   Mycket bra 
 

 
 
12. Jag upplever att kunskaps- och informationsspridning som helhet inom arbetsplatsen fungerar: 
 

 Mycket dåligt   Dåligt  Mindre bra  Ganska bra  Bra   Mycket bra 
 

 
 
13. Genom mina arbetskamrater lär jag mig de saker jag behöver för att kunna utföra mitt arbete:  
 

 I mycket liten utsträckning   I liten utsträckning  I ganska liten utsträckning 
  

 I ganska stor utsträckning  I stor utsträckning  I mycket stor utsträckning 
 
 
 



Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 

BILAGA 3 – Enkätresultat 

 
FILIPPA K AB 

 
Arbetsplatsens utformning  
 
Öppet kontorslandskap 

 
87 % 

Delar rum med 1-3 andra personer 13 % 
Eget rum  0 % 
Annat 0 % 

  
Fördelning av arbete Genomsnitt 
 
Gemensamt arbete  

 
39 % 

Enskilt  31 % 
Kontakt med kollegor som del i enskilt 30 % 

  
Arbetskollegors placering  
 
Vid ett skrivbord nära mig, i samma rum 

 
52 % 

I ett annat rum, en bit bort 26 % 
I samma kontorslandskap, men en bit bort 13 % 
Nära i ett angränsande rum  9 % 

  
Vanligaste kommunikationssättet  
 
Ansikte mot ansikte  

 
48 %  

E-mail 28 % 
Telefon 23 % 
Memo/ Lappar 1% 

 
Vanligaste kommunikationsstället  
 
Vid skrivborden  

 
50 % 

Korridoren  24 % 
Lunch-/fikarummet 14 % 
Annat ställe, mötes-/konferensrum 11 % 
Receptionen 1 % 

  
Få tag på en person lyckas  
 
Aldrig 

 
0 % 

Mycket sällan 0 % 
Sällan 0 % 
Ofta 40 % 
Mycket ofta 60 % 
Alltid 0 % 

  
Få tag på lämpligt utrymme  
 
Mycket svårt 

 
0 % 

Svårt 0 % 
Ganska svårt 7 % 
Ganska lätt 73 % 
Lätt 20 % 
Mycket lätt 0 % 
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Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
FILIPPA K AB 

  
Samarbetet skulle kunna ske  
 
Mycket mer sällan 

 
0 % 

Mer sällan 0 % 
I samma kvantitet 80 % 
Oftare 20 % 
Mycket oftare 0% 

   
Tillgång till tyst miljö/ tysta rum  
 
Mycket svårt 

 
27 % 

Svårt 20 % 
Ganska svårt 27 % 
Ganska lätt 20 % 
Lätt 6 % 
Mycket lätt 0 % 

  
Fysiska omflyttningar är   
 
Mycket svårt 

 
7 % 

Svårt 27 % 
Ganska svårt 40 % 
Ganska lätt 13 % 
Lätt 13 % 
Mycket lätt 0 % 

  
Kommunikationen fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 0 % 
Mindre bra 0 % 
Ganska bra 20 % 
Bra 33 % 
Mycket bra 47 % 

  
Kunskaps- och infospridning fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 0 % 
Mindre bra 13,5 % 
Ganska bra 53% 
Bra 20 % 
Mycket bra 13,5 % 

  
Lära sig från sina medarbetare  
 
I mycket liten utsträckning 

 
7 % 

I liten utsträckning 7 % 
I ganska liten utsträckning 0 % 
I ganska stor utsträckning 33 % 
I stor utsträckning 33 % 
I mycket stor utsträckning 20 % 
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Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
OGILVY GROUP SWEDEN AB 

 
Arbetsplatsens utformning  
 
Öppet kontorslandskap 

 
100 % 

Eget rum 0 % 
Delar rum med 1-3 andra personer 0 % 
Annat 0 % 

  
 

Fördelning av arbete Genomsnitt 
 
Enskilt 

 
40 % 

Kontakt med kollegor som del i enskilt 31 % 
Gemensamt arbete 29 % 

 
Nära arbetskollegors placering  
 
I samma kontorslandskap, men en bit bort 

 
35 % 

Vid ett skrivbord nära mig, i samma rum  29 % 
I ett annat rum, en bit bort 25 % 
Nära i ett angränsande rum 1 % 

 
Vanligaste kommunikationssättet  
 
Ansikte mot ansikte  

 
45 % 

E-mail 35 % 
Telefon 17 % 
Annat 2 % 
Memo/ Lappar 1 % 

 
Vanligaste kommunikationsstället  
 
Vid skrivborden 

 
47 % 

Korridoren  25 % 
Lunch-/fikarummet 14 % 
Annat ställe mötes-/konferensrum 14 % 

 
Få tag på en person lyckas  
 
Aldrig 

 
0 % 

Mycket sällan 0 % 
Sällan 11 % 
Ofta 33 % 
Mycket ofta 45 % 
Alltid 11 % 

 
Få tag på lämpligt utrymme  
 
Mycket svårt 

 
0 % 

Svårt 11 % 
Ganska svårt 33 % 
Ganska lätt 45 % 
Lätt 5,5 % 
Mycket lätt 5,5 % 
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Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
OGILVY GROUP SWEDEN AB 

 
Samarbetet skulle kunna ske  
 
Mycket mer sällan 

 
0 % 

Mer sällan 0 % 
I samma kvantitet 50 % 
Oftare 45 % 
Mycket oftare 5 % 

 
Tillgång till tyst miljö/ tysta rum  
 
Mycket svårt 

 
55 % 

Svårt 28 % 
Ganska svårt 17 % 
Ganska lätt 0 % 
Lätt 0 % 
Mycket lätt 0 % 

 
Fysiska omflyttningar är   
 
Mycket svårt 

 
11 % 

Svårt 28 % 
Ganska svårt 11 % 
Ganska lätt 39 % 
Lätt 11 % 
Mycket lätt 0 % 

 
Kommunikationen fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 0 % 
Mindre bra 5,5 % 
Ganska bra 5,5 % 
Bra 72 % 
Mycket bra 17 % 

 
Kunskaps- och infospridning fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 6 % 
Mindre bra 11 % 
Ganska bra 61 % 
Bra 22 % 
Mycket bra 0 % 

 
Lära sig från sina medarbetare  
 
I mycket liten utsträckning 

 
0 % 

I liten utsträckning 0 % 
I ganska liten utsträckning 33 % 
I ganska stor utsträckning 17 % 
I stor utsträckning 50 % 
I mycket stor utsträckning 0 % 

 
 
 

13 

12 

8 

9 

11 

10 



Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
YTTERBORN & FUENTES AB 

 
Arbetsplatsens utformning  
 
Öppet kontorslandskap 

 
80 % 

Delar rum med 1-3 andra personer 20 % 
Eget rum 0 % 
Annat 0 % 

 
Fördelning av arbete Genomsnitt 
 
Enskilt 

 
44 % 

Gemensamt arbete 32 % 
Kontakt med kollegor som del i enskilt 24 % 

 

Arbetskollegors placering  
 
Vid ett skrivbord nära mig, i samma rum 

 
60% 

I samma kontorslandskap, men en bit bort 40% 
Nära i ett angränsande rum 0 % 
I ett annat rum, en bit bort 0 %  

 
Vanligaste kommunikationssättet  
 
Ansikte mot ansikte 50 % 
E-mail 27 % 
Memo/ Lappar 13 % 
Annat 7 % 
Telefon 3 % 

 
Vanligaste kommunikationsstället  
 
Vid skrivborden  

 
50 % 

Annat ställe mötes-/konferensrum 25 % 
Lunch-/fikarummet 21 % 
Receptionen 4 % 

 
Få tag på en person lyckas  
 
Aldrig 

 
0 % 

Mycket sällan 0 % 
Sällan 0 % 
Ofta 0 % 
Mycket ofta 80 % 
Alltid 20 % 

 
Få tag på lämpligt utrymme   
 
Mycket svårt 

 
0 % 

Svårt 0 % 
Ganska svårt 0 % 
Ganska lätt 0 % 
Lätt 80 % 
Mycket lätt 20 % 
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Fysisk struktur som kommunikativt medel 
 
YTTERBORN & FUENTES AB 

 
Samarbetet skulle kunna ske  
 
Mycket mer sällan 

 
0 % 

Mer sällan 0 % 
I samma kvantitet 100 % 
Oftare 0 % 
Mycket oftare 0 % 

 
Tillgång till tyst miljö/ tysta rum  
 
Mycket svårt 

 
0 % 

Svårt 20 % 
Ganska svårt 40 % 
Ganska lätt 20 % 
Lätt 20 % 
Mycket lätt 0 % 

 
Fysiska omflyttningar är   
 
Mycket svårt 

 
0 %) 

Svårt 0 % 
Ganska svårt 0 % 
Ganska lätt 60 % 
Lätt 40 % 
Mycket lätt 0 % 

 
Kommunikationen fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 0 % 
Mindre bra 0 % 
Ganska bra 20 % 
Bra 60 % 
Mycket bra 20 % 

 
Kunskaps- och infospridning fungerar  
 
Mycket dåligt 

 
0 % 

Dåligt 0 % 
Mindre bra 0 % 
Ganska bra 20 % 
Bra 40 % 
Mycket bra 40 % 

 
Lära sig från sina medarbetare  
 
I mycket liten utsträckning 

 
0 % 

I liten utsträckning 0 % 
I ganska liten utsträckning 20 % 
I ganska stor utsträckning 40 % 
I stor utsträckning 40 % 
I mycket stor utsträckning 0 % 
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