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Abstract 

Titel: Det sitter i väggarna - En fallstudie om hur kontorsinteriör kommunicerar företags 

identitet  

Författare: Emma Andersson & Hanna Jönsson 

Termin och år: Vårterminen 2019 

Antal ord: 11 657 

Problemformulering och syfte: Genom att utveckla och utforma kontor till mer stimulerande 

och kreativa kan man genom arbetsplatsen uttrycka företagets identitet på ett attraktivt sätt till 

företagets medarbetare. Det är inte bara företagets logotyp som kan användas för att 

kommunicera den visuella identiteten till medarbetarna, utgår man från att all materia är 

kommunikativt kan även interiören inne hos företaget ses som en del av den visuella 

kommunikationen. Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare uppfattar att kontorets 

interiör kommunicerar företagets visuella identitet.  

Metod och material: Studien är en fallstudie. Inledningsvis samlades en teoretisk bas in, 

denna bidrog till en bredare kännedom inom följande områden; visuell kommunikation, 

organisationsidentitet, visuell identitet och diskursiv materialitet. Utifrån teorin utformades 

frågor till enkätundersökningen samt informantintervjun. För att samla in det empiriska 

materialet skickades enkätundersökningen ut till medarbetare på uppsatsens studieobjekt 

Åkestam Holst som bidrog till en förståelse hur medarbetarna såg på hur kontoret 

kommunicerade den visuella identiteten. Samt en informantintervju som bidrog till förståelse 

till vilka Åkestam Holst är. 

Huvudresultat: Studiens resultat visar på att interiören är en viktig del för att kommunicera 

den visuella identiteten och att den uppfattats som en del av företagets identitet även om det 

inte är syftet. Vidare visar resultatet att interiören som en del av den visuella 

kommunikationen är viktig för att medarbetarna ska inspireras till kreativa lösningar i sitt 

arbete. 

Nyckelord: Visuell kommunikation, Visuell identitet, Diskursiv materialitet, Medarbetare & 

Kontor. 
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1. Inledning 

Genom att utveckla och utforma kontor på ett stimulerande och kreativt sätt kan man genom 

arbetsplatsen uttrycka företagets identitet på ett attraktivt sätt till företagets medarbetare, 

vilket genererar en mer positiv bild av företaget och ger motiverade medarbetare (Heather, 

2003). Utformningen hjälper till att forma ett företags organisationskultur samt underlättar 

kommunikationen, samarbetet och kreativiteten (ibid). Det ger även utrymme för innovation 

som skapar en mer interaktiv och attraktiv arbetsplats för medarbetarna (Kanter & Goldberg, 

2000). 

 

Tidigare studier som gjorts visar på vikten att utforska ämnet ytterligare. Ageborg & Voung 

(2017) studie gällande värdet av den visuella identitet visar på att de Tech startups som ingick 

i studien uttryckte vikten av den visuella identiteten. Samt menade att de i ett tidigt skede 

aktivt arbetat med företagets visuella identitet. Haug & Münster (2017) genomförde en studie 

av hur klädbutiker påverkar kunderna genom att butikens identitet kommuniceras genom 

butiksmiljön. Resultatet påvisade att butiken genom interiören kunde fånga kundens 

uppmärksamhet, samt att den inspirerade dem till köp (ibid). Det är av intresse att se om 

kontorsmiljö kan motivera och inspirera medarbetarna på samma sätt som klädbutikens miljö 

motiverar kunderna till köp. 

 

Modern Psykologi (2017) tar upp vikten av att inreda rätt för att få idéerna att flöda under 

arbetstid. De hävdar att det är en självklarhet att lokalerna är en viktig del av hur ett företag 

uppfattas, men de nämner också att trots den självklarheten har de flesta arbetsplatser långt 

kvar när det gäller att inreda på ett sätt som positivt påverkar medarbetarnas kreativitet. De 

menar att man måste se över varje del av arbetsplatsen och noggrant tänka ut vilken funktion 

varje rum och dess inredning ska ha för att skapa en arbetsplats som uppmuntrar till kreativa 

beteenden. Detta kan vara ett hjälpmedel till att skapa ett välbefinnande hos sina medarbetare. 

Det är inte bara ett funktionellt kontor man söker, det är även en kreativ eller inspirerande 

arbetsmiljö man vill arbeta i för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Byggföretaget NCC (2015) talar också om hur kontoret påverkar företagets identitet och 

varumärke. NCC menar att företagets identitet och varumärke påverkas av lokalerna man 

arbetar i, och att det därför är viktigt att se över kontorets utformning, inredning och funktion. 



Mittuniversitetet  
Sundsvall 

2 
 

De nämner också att ett kontor kan ha möjlighet till att stärka företagets identitet om detta är 

genomtänkt. Kulturen och känslan för företaget ska medarbetaren få uppleva när denne sätter 

sin fot i kontoret. 

 

Många tror att företagsidentitet och företagskultur bara innebär att ha en igenkännbar logotyp 

som representerar företagets kvalitet och värderingar. Logotypen är en liten del bland flera 

som tillsammans skapar en stark företagsidentitet och en stark och tydlig visuell identitet. I sin 

tur förmedlar det ett företags personlighet, värderingar samt företagets gemensamma kultur 

(Wrona, 2015). Företagskultur innebär att företag fokuserar på den gemenskap som finns eller 

är tänkt att finnas bland medarbetarna. Även yttre företeelser som den fysiska miljön på 

kontoret, inredningsdetaljer och konstnärlig utsmyckning kan avspegla kulturen (Företagande, 

2015).  

 

Företag har under en lång tid använt sig av bland annat logotyp, reklamskyltar, text och bild 

vid kommunikation av företagsidentitet (Van den Bosch, Elving & De Jong, 2006). Ett 

företags varumärket är inte bara namnet på ett företaget utan det är den vision som ligger 

bakom företaget. Det är kärnan av företaget och dess värderingar som skapar identiteten 

(Kapferer, 2008). Den visuella kommunikationen hjälper till att skapa igenkänning och 

företagets önskvärda associationer till dem (Schmidt & Ohlsson, 2016). Hur de väljer att 

kommunicera är den viktiga länken mellan företagets identitet och image (Gray & Balmer, 

1998). 

 

All materia i sig, kan i likhet med språk, betraktas som kommunikativt (Barad, 2003). Det 

anses därför vara av intresse att utforska hur interiören betraktas som en del av ett företags 

visuella kommunikation. Företag lägger stora resurser på varumärkesarbete i hopp om att nå 

en stark image och identitet för att skilja sig från andra företag, syftet är inte bara för att synas 

utan även för att framställas på ett önskvärt sätt (Van den Bosch, Elving & De Jong, 2006). 

Det är inte endast företagets logotyp som används för att kommunicera den visuella 

identiteten till medarbetarna, utgår man från att all materia är kommunikativt ses även 

interiören inne hos företaget som en del av den visuella kommunikationen (Barad, 2003).  

 

Hur den visuella kommunikationen av interiören kommunicerar internt är relativt outforskat 

ur medie- och kommunikationsvetenskapens perspektiv. Andersen & Nilsson (2014) 

genomförde en studie inom detta ämne med extern fokus, där de undersökte hur ett företag 
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använde sig av interiören för att kommunicera sitt varumärke. Studien fokuserade på den 

externa kommunikationen av varumärket och utförde en enkätundersökning bland företagets 

kunder för att besvara frågeställningen. De kom fram till att interiören är kommunikativ och 

har betydelse för hur varumärket uppfattas även om det inte funnits en tanke bakom dess 

utformning. 

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare uppfattar att kontorets interiör kommunicerar 

företagets visuella identitet.  

 

Studien ämnar att besvara följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse har företagets visuella kommunikation i form av interiör för 

medarbetarna hos Åkestam Holst? 

• Hur uppfattar medarbetarna att interiören är relaterad till företagets identitet? 

 

1.2 Åkestam Holst 

Studien är en fallstudie och studieobjektet har varit reklambyrån Åkestam Holst. Byrån 

grundades 1998 med syftet att kombinera en hållbar arbetskultur med kreativt arbete i 

världsklass (Åkestam Holst, 2019). De erbjuder bland annat strategier för att stärka 

varumärke, marknadsföring och strategier för sociala medier. I dagsläget är de en av Sveriges 

största och mest prisbelönta byråer, de har bland annat fått pris för att vara en hållbar och 

jämställd arbetsplats. Åkestam Holst har sitt kontor i centrala Stockholm med 70 anställda 

med rollerna kommunikatör, projektledare, art directors, copywriters, produktionsledare och 

strateger (ibid). 2018 och 2019 var de den byrå som fick flest nomineringar och vann flest 

priser i tävlingen för kommunikativa lösningar (Guldägget, 2019). 
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1.3 Begreppsförklaring 

Under detta avsnitt förklaras begrepp som anses vara viktiga för att 

få en god förståelse för studien. Nedanstående begrepp har följande betydelse i denna 

studie. 

Visuell identitet - det visuella språket som man kopplar till företaget som företagsnamn, 

logotyp, färger, interiör, arbetsuniform och byggnader  

Materia - objekt, utrymmen. 

Interiör - de fysiska detaljer som omger oss i en inomhusmiljö, som exempelvis möbler. 

Enhet - En grupp bestående av individer som är representativa för exempelvis ett företag. 

 

1.4 Disposition 

Studien är indelad i fem delar och dessa är inledning, teori och tidigare forskning, 

metod och material, resultat och analys, slutsats och diskussion samt sammanfattning. I slutet 

kommer även förslag på fortsatt forskning att presenteras. 
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2. Teori & tidigare forskning 

Under följande avsnitt presenteras de valda teorier som studien utgår från samt 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Teorierna som kommer presenteras är visuell 

kommunikation, färger och dess betydelse, organisationsidentitet, företagskultur, visuell 

identitet, kreativa team samt diskursiv materialitet. Dessa teorier valdes då de anses som 

lämpliga när syftet är att undersöka materia som kommunicerar samt hur det kan kopplas ihop 

med ett företags visuella identitet.  

 

2.1 Visuell kommunikation 

Enligt Bo Bergström (2015:267) är visuell kommunikation ett övergripande arbete för att nå 

fram med ett budskap till en tilltänkt mottagare i ett arrangemang där text, bild, form, och färg 

är avgörande. Visuell kommunikation är en central del av människors liv och till stor del sker 

den indirekt genom olika symboliska verktyg (Berger, 2011). Visuell kommunikation baseras 

på vad som händer hos människan när hen betraktar former, färger och bilder (Jamiesson, 

2007). Mårtensson (2009) skriver att visuell kommunikation är ett mer mångtydigt språk som 

tillåter betraktaren att tolka in de budskap som de anser vara av betydelse för just dem. 

 

Visuell kommunikation berör tre olika arbetsområden, varav formgivning är en av dem 

(Bergström, 2015:15). Förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon har ett 

budskap att förmedla. Genom att forma budskapet kan sändaren beröra, motivera eller 

informera (ibid). Formen varieras beroende på syftet med budskapet och formens främsta 

uppgift är att attrahera och orientera (Bergström, 2015:247). Det är fördelaktigt för företag att 

arbeta med synintryck då visualiseringar av företagets värderingar tydliggör deras 

varumärkesidentitet, vilket skapar engagemang hos medarbetarna (Hultén et al., 2011).  

 

2.1.1 Färger och dess betydelse 

Ett sätt att kommunicera visuellt är att använda sig av olika färger. På så sätt har man 

möjlighet att väcka känslor och skapa avtryck hos mottagaren samt ge uttryck för varumärkets 

personlighet (Wrona, 2015). Färg är en stor del av ett företags kultur och identitet, och har 

stor betydelse för hur ett varumärke uppfattas (Bergström, 2015:256). Ett exempel på detta är 
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färgerna gul och blås betydelse för IKEA’s identitet samt varumärke. Olika färger har olika 

betydelser och representerar därav olika värderingar.  

 

Färgupplevelsen är en viktig del av hur ett rum uppfattas (Bergström, 2015:256). 

Dekorationen i kontorslandskapet bör reflektera företagets färger för att gestalta dess identitet 

(Wrona, 2015). Olika färger genererar olika sorters färgupplevelse, till exempel kan färger 

påverka arbetsinsatsen genom att verka lugnande eller stressande (Bergström, 2015:256). 

Färger kommunicerar psykologiskt genom att skapa en mental association hos respondenten. 

De finns funktionella och icke-funktionella, beroende på hur kommunikativa färgerna är. En 

funktionell färg används för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 

pedagogisera. En icke-funktionell färg fungerar endast som ett förskönande tillägg (ibid).  

 

I följande figur (figur 1) beskrivs det olika färgernas betydelse utifrån västerländsk kultur 

(Bergström, 2015:257-258).  

Vit Ungdomlig, oskuldsfull och renlighet 

Svart Negativ, olycka, död, sjukdom, tomhet, natt och sorg 

Blå Positiv, kyla, vatten, svalka, sanning. Fungerar lugnande, främjar kreativitet och 

kommunikation. Kungligheternas färg 

Röd Stimulerar kropp och själ, kärlekens färg, ger fysisk energi och styrka. Uttrycker 

passion, aggression och ilska 

Grön Positiv, lugn, harmoniskt, liv, natur och avundsjuka 

Brun Allvarlig, jordnära och lugn 

Orange Positiv, känns upplyftande, uttrycker lycka och glädje. Varm och vänlig. 

Lila Kungligt, mognad, vishet och mystik 

Rosa Positiv, femininitet och lycka 

Gul Intellekt, kommunikation, glädje, lycka, värme, stimulerande (skapar hunger), 

stärkande och ökar koncentration. 
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Grå Makt och Status 

Figur 1. Färgernas betydelse ur Bo Bergström  

 

Genom att kombinera olika färger kan formgivaren skapa olika sorters uttryck. Bergström 

(2015:262) skriver att genom att kombinera kulörer som går i samma ton, bildas ett 

harmoniskt uttryck och färgerna viskar till varandra. Färger som står i kontrast till varandra 

ger ett mer livligt intryck och det ses som att färgerna talar till varandra. Skarpa färgkontraster 

ger ett skrikigt intryck men de kan också förmedla det visuella budskapet på ett tydligt sätt. 

De komplementfärger som finns är rött och grönt, blått och orange samt lila och gult (ibid).  

 

2.1.2 Kreativa team 

Bo Bergström (2015:42) skriver att de team av personer som arbetar med att skapa koncept, 

utveckla idéer och formar kommersiella budskap är så kallade kreatörer. De kreatörer 

Bergström hänvisar till är de olika yrkesroller som finns på en kommunikationsbyrå. Bland 

annat finns de art directors och copywriters som tillsammans arbetar fram bild och textidéer. 

De som arbetar som grafiska designers är specialiserade på formgivning av exempelvis 

förpackningar. Det finns även de som arbetar som projektledare, de ansvarar för det praktiska 

arbetet och administrerar projekten som genomförs på byrån (ibid).  

 

Ett välfungerande team är gynnsamt för organisationen då de bland annat tar mindre tid för 

dem att bli klar med sina arbetsuppgifter, samt bidrar till större avkastning för företaget 

(Wheelan, 2017:21). En viktig faktor för att ett team ska bli effektivt handlar om att bygga 

relation mellan medlemmarna (Wheelan, 2017:145). På så sätt förstärks tilliten, samarbetet 

förbättras och engagemanget för arbetsuppgifterna ökar (ibid).  

 

2.2 Organisationsidentitet  

För att skapa en uppfattning kring hur ett företags visuella identitet skapas har vi tittat på vad 

som ligger till grund samt vad som definierar en organisationsidentitet.  

 

Organisationsidentitet refererar till hur en enhet uttrycker intressen och nyckelord som delas 

mellan dess interna och externa intressenter (Christensen et al., 2008). Organisationer och 
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individer upplever, både medvetet och omedvetet, igenkänning till symboler när de söker efter 

identifikation (ibid). Vidare identifierar individer, grupper och organisationer sig med 

varandra och utifrån hur andra individer, grupper och organisationer positionerar sig. 

Beroende på hur de identifierar sig skapas olika värden och värdeord, dessa skapar en stark 

och emotionell sammanhållning (Mouffe, 1999).  

 

Cheney & Christensen (2001) diskuterar kommunikationens betydelse för den process som 

sker inom organisationer för att skapa och förmedla mening. Ett sätt som individer och 

organisationer lyckas skapa och förmedla mening är genom identifikation (ibid). 

Kommunikationen ses även som ett verktyg för att övertyga intressenter, detta då det 

uppmuntrar till reflektion av de subtila retoriska och strategiska processerna med inriktning på 

symboler och människor. Identifikation beskrivs som interaktivt, komplext och dynamiskt 

(Burke, 1969).  

 

Arbetet med organisationsidentitet och identifikation kontrolleras bara från ledningens sida, 

vilket ibland skapar ifrågasättande hos medarbetarna (Alvesson & Wilmott, 2002). En uttalad 

organisationsidentitet är utmanande för alla organisationens medlemmar, exempelvis då det 

finns möjlighet för ledningen att försöka påverka hur medarbetarna identifierar företaget 

genom att använda sig av diverse strategier, medan medarbetarna i sin tur kan motsätta sig 

sådana försök (ibid). I ett sådant fall finns det möjlighet att det uppstår en oenighet mellan 

ledningen och medarbetarna gällande hur organisationens identitet uppfattas (Elsbach & 

Bhattacharya, 2001). 

 

2.2.1 Företagskultur 

Detta teoriområde har valts utifrån att det diskuterar hur värderingar skapas inom en 

organisation och hos medarbetare, samt vilken betydelse det har. Utifrån den teoretiska 

vetenskapen som presenteras anses det som att företagskulturen är en del av och påverkar 

organisationens identitet. Det är på grund av att medarbetare identifierar sig med och känner 

tillhörighet till de värderingar som finns inom kulturen som organisationsidentiteten skapas 

till det den är. 
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Företagskultur är de gemensamma värderingar, beteenden, åsikter och normer som ett företag 

eller organisation framhåller (Philipson, 2004). Företagskultur skapas när den förstås och 

delas av de människor som ingår i en organisation eller i ett företag (Martin, 2002). 

 

Edgar Schein (2004) utvecklade tre nivåer för att förklara kulturen i organisationen och 

företag. De tre nivåerna berör artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Schein 

definierar artefakter som arkitektur, teknologi, konst, arbetsplatsen, klädkoder samt synliga 

eller hörbara beteendemönster. Dessa anses vara de mest observerbara delarna av 

företagskulturen och gestaltar de värderingar och grundläggande antagande som 

företagskulturen bygger på. Värderingar beskrivs som ett ställningstagande som godtas som 

en lösning av en grupp och sedermera fungerar som en riktlinje för beteende och handling. 

Grundläggande antagande är något som sker mer eller mindre omedvetet, och styr 

gruppmedlemmarnas sätt att reagera och uppfatta saker (ibid).  

 

2.3 Visuell identitet 

Det teoretiska perspektivet rörande visuell identitet samt organisationsidentitet är väsentligt 

för denna studie då det definierar begreppen, skapar förståelse för dess syfte och nytta. Vidare 

syftar studiens frågeställningar till att undersöka hur medarbetare uppfattar att kontorets 

interiör kommunicerar företagets visuella identitet, vilket innebär att detta teoretiska 

perspektiv är av stor vikt för att kunna skapa undersökningsmaterialet samt analysera 

resultatet. Bland de olika elementen av den visuella identiteten har fokuset till stor del legat 

på artefakternas betydelse, detta då de står i centrum för studiens syfte och frågeställning. 

 

Van den Bosch, Elving & De Jong (2006) anser att företags visuell identitet spelar en stor roll 

för hur organisationen presenterar sig själv för sina medarbetare. Företagets visuella identitet 

hör samman med attityd och beteende inom organisationen, utöver det är identiteten kopplad 

till hur den kommunicerar med miljön (Wrona, 2015). Den visuella identiteten är en del av det 

visuella språket, något man kan se och ta på, vilket kommunicerar med mottagarna genom hur 

de uppfattar olika färger, former, typografi, sammansättning och rörelse. Det visuella språket 

bidrar till att mottagarna snabbt känner igen sig och associerar det utformade systemet med 

exempelvis företagets identitet (Wrona, 2015) 
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Nyckelelementen för den visuella identiteten är företagsnamn, logotyp och färger men även 

interiör, arbetsuniform och byggnader (Van den Bosch, Elving & De Jong, 2006). Ett korrekt 

designat system för en visuell identitet ska stämma överens med företagets karaktär och stil, 

detta görs genom att utforma en grafisk designmall för företaget med specifika färger, former 

och typsnitt. För att lyckas med den grafiska designen är det viktigt att den är lätt att upptäcka 

och skapar associationer som är sammankopplade med företagets karaktär (Wrona, 2015).   

 

Visuell identitet delas in i fyra olika grupper varav en av dem berör företagets kontor. I många 

fall spelar arkitekturen stor roll för företagets visuella identitet. Ett företag kan sticka ut ur 

mängden och attrahera nya anställda genom att skapa en unikt designad interiör som 

representerar varumärket och är tilltalande för medarbetarna (Van den Bosch, Elving & De 

Jong, 2006). För att lyckas med att förmedla den visuella identiteten genom interiören i 

kontorslandskapet är det fördelaktigt att använda sig av professionell personal som skapar en 

eftertraktad atmosfär genom färg, form, proportion, storlek, ljus och vissa fall ljud, rörelse och 

doft. Detta bidrar till att miljön upplevs bekväm vilket ökar motivationen hos medarbetarna, 

som bidrar till att de levererar med högre kvalitet och i högre tempo (Wrona, 2015).  

 

Ett problem som kan uppstå med den visuella identiteten är ett så kallat grafiskt kaos, vilket 

innebär att det inte finns en gemensam visuell grafik och design för företagets identitet. Det 

bidrar till att kommunikationen mellan företaget och intressenterna, exempelvis medarbetarna, 

försvagas. Detta leder till en försämrad tillit i relationen mellan parterna, vilket påverkar 

medarbetarnas effektivitet och kvalitét (Wrona, 2015).  

 

Tidigare studier som gjorts inom ämnet visuell identitet är bland annat en studie om Tech 

startups och huruvida de har någon uppfattning kring värdet av den visuella identiteten. 

Samtliga respondenter i deras studie uttryckte sig att den visuella identiteten är viktig och 

menade att de aktivt har arbetat med företagets visuella identitet i ett tidigt skede (Ageborg & 

Voung, 2017). Det krävs således en tydlig visuell identitet som speglar företagets 

varumärkesposition (Lensun, 2010). Wheeler (2012) menar att en tydlig visuell identitet kan 

hjälpa medvetenheten om företaget och företagets styrkor. Resultatet från denna studie tyder 

på att deltagarna delade samma uppfattning med Wheeler då samtliga respondenter betonade 

den visuella identitetens betydelse för företaget. Den generella uppfattningen, från de 

respondenter som intervjuades i deras studie, var att den visuella identiteten underlättar när 
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det kommer till att sälja eller presentera sig och hjälpte till att bygga upp ett varumärke 

(Ageborg & Voung, 2017). 

 

I klädbutiker påverkas kunderna av att butikens identitet kommuniceras genom butiksmiljön, 

då interiören fångar kundens uppmärksamhet och inspirerar dem till köp (Haug & Münster, 

2017). På samma sätt som klädbutikens miljö motiverar kunderna till köp så uppmuntrar 

kontorsmiljö till en kreativare arbetsplats där medarbetarna får utrymme att leverera sitt 

arbete. Avsikten med denna studie är att applicera detta tankesätt och strategi i fler branscher 

som exempelvis medie- och kommunikationsbranschen. Såsom en butiksmiljö uppmuntrar 

och inspirerar till köp ska kontorsmiljön uppmuntra och inspirera medarbetare till ett kreativt 

arbete. Kontorets identitet bör därför kommuniceras så att medarbetarna förknippar det med 

företagets varumärke. Det är svårt att få till en kreativ och inspirerande kontorsmiljö, men 

vilket enligt Haug och Münster (2017) skapar ett helhetskoncept. Det är något som görs 

genom val av material, belysning och specialdesignad inredning (ibid). 

 

Corporate visual identity är ett annat begrepp för företags visuella identitet och har delats in i 

tre olika forskningsområden; strategisk, operationell och design (Van den Bosch et al., 2004). 

Den strategiska delen fokuserar på forskning rörande identitet, varumärke och internationella 

aspekter, samt vilka mål organisationen har med den visuella identiteten. Den operationella 

delen fokuserar på hur organisationen går tillväga för att förmedla sin identitet visuellt, på ett 

sätt som sammanhängande, konsekvent och effektivt sätt. Delen som berör design fokuserar 

på funktionaliteten och effektiviteten i de olika elementen av den visuella identiteten som 

exempelvis logotypen, färger och typografi (ibid).  

 

Dowling (1994) diskuterar fyra olika element av visuell identitet - företagsnamn, logotyper 

och symboler, färger och typsnitt. Han hävdar att visuell identitet är viktigt för företag då det 

är lika viktigt som vad en organisation gör, vilka produkter eller tjänster de erbjuder och hur 

man kommunicerar med intressenter. 
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2.4 Kommunikativ materia 

Under följande kapitel kommer den kommunikativa materian att beskrivas och förklaras samt 

en beskrivning av de fyra olika synsätten att se på materia. Diskursiv materialitet kommer att 

diskuteras utifrån ett represtionalistiskt perspektiv där man anser att föremål får sin betydelse i 

relation till andra ting (Barad, 2003).  

 

2.4.1 Diskursiv materialitet 

Barad (2003) skriver att all materia i sig kan, i likhet med språk, anses vara kommunikativ 

och representativt för kulturer. Diskursiv materialitet handlar om på vilket sätt materiella ting 

kan vara kommunikativa. Det kan även användas för att visa hur människor uppfattar och 

tolkar materia (Orlikowski, 2015), vilket möjliggör en insikt i hur materia påverkar 

människors uppfattning av verkligheten (ibid). Detta teoretiska perspektiv är relevant för 

studien då det förklarar vad materia är och på vilket sätt det är kommunikativt. Det är av vikt 

att ha förståelse inför när studiens resultat ska bearbetas och analyseras.  

 

Maguire & Hardy (2013) argumenterar för att materia och samtal hör samman, samt att den 

identitet de antar beror på i vilken situation samtalet sker. De menar att de objekt vi tror att vi 

ser är tankeskapelser som förverkligas genom att objektets utformning tillskrivs en specifik 

betydelse. Det är en process där objektets mening framträder utifrån ett skapande snarare än 

att dess mening avslöjas (ibid). Samtal ger således mening till materiella ting utifrån hur de 

särskiljer sig, namn, märken, klassificeringar och kategorier, och därigenom produceras 

igenkännliga objekt (Chia, 2000). Ett exempel på detta är skillnaden mellan ett matbord och 

ett skrivbord. Till synes är det utformade på samma sätt men har olika betydelse genom att de 

delats in i kategorier samt figurerar i olika situationer och miljöer.  

 

Hardy & Phillips (2004) skriver att objekt i sig inte beskriver världen utan att de utgör den 

genom att ge liv till fenomen genom att finnas till, kategoriseras och skapa mening. Det vill 

säga ett kontor skiljer sig från ett vardagsrum genom att det inreds med olika objekt som 

innehar olika sorters betydelse (ibid). Det argumenteras för att kommunikation inte enbart är 

förverkligande genom att det representeras i text eller kunskap, utan också i förhållande till 

principer och agerande i institutioner (Hook, 2007:179). Kommunikation förverkligas även 
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genom handlingar som sker dagligen och i faktiska materiella arrangemang som exempelvis 

arkitektur (ibid).  

 

2.4.2 De fyra olika sätten att se på materia 

Hardy & Thomas (2015) applicerar teorin om diskursiv materialitet på organisationer och 

undersöker relationen mellan materia och samtal för att skapa insikt i hur det påverkar 

maktbalansen i en organisation. De illustrerar detta genom att undersöka hur samtal står i 

relation till fyra olika sätt att se på materia - kroppar, utrymmen, objekt och utförande.  

 

En kropp anses vara en bestämd beståndsdel men även en föränderlig form som påverkas av 

olika historiska och politiska institutioner (Hook, 2007:156). Kroppar är de synliga och 

standardiserade beståndsdelarna som genererar ett visst typ av ämne (ibid).   

 

Rum är både ett medel för att utföra handlingar samt ett resultat av dessa handlingar 

(Kornberger & Clegg, 2004). Exempelvis är ett kontor ett rum där en viss aktivitet sker 

samtidigt som det är ett rum för att utföra dessa aktiviteter. Plats och tid innehar en specifik 

mening, denna uppstår genom att de samspelar med de diskursiva och materiella 

förhållandena samt påverkar dess mening ut av den situation man befinner sig i (Hardy & 

Thomas, 2015). Organisationer och arbetare befinner sig på specifika platser, som exempelvis 

i ett kontor, samtidigt som de bidrar till konstruktionen av dessa platser och rum (Halford & 

Leonard, 2006:11). Vi ser hur rum skapar relation genom att kroppar, objekt, handling och 

samtal är sammankopplade (Hardy & Thomas, 2015). Beroende på hur sammankopplingen 

gestaltas skapas möjlighet för ledare och medarbetare att utöva makt (ibid). Det vill säga att 

arkitektur, arbetsplatsutformning och arbetsmiljö spelar en stor roll i att skapa och 

upprätthålla maktrelationer (Ainsworth et al., 2009).  

 

Det vanliga materiella objektet definieras som en icke levande individ som upptar tid och rum 

samt är kapabel till att interagera med människor (Harré, 2002:23). Organisationer blir mer 

framgångsrika och ledare mer påverkans kraftiga genom att skapa nya organisatoriska 

arrangemang med hjälp av arkitektur, teknologisk information samt andra materiella objekt 

(Kornberger and Clegg, 2004). Detta effektiviserar exempelvis arbetsrutiner och motiverar 

medarbetare. Harré (2002) skriver att materia, estetiska och teknologiska föremål inte är 

grundläggande delar med bestämd mening. Deras mening är istället varierande och 
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mångtydig, objektets mening uppstår i relation mellan olika organisationsmedlemmar (ibid). 

Det vill säga en soffa anses vara en mötesplats utifrån att medarbetare väljer att träffas där för 

att samtala. Soffan får en annan mening beroende på hur medarbetarna interagerar med den. 

Sammanfattningsvis fungerar objekt som kroppar, de skapar identitet och mening i 

återkommande relationer mellan objekt och individer (Hardy & Thomas, 2015). 

 

Handling förklaras som en rutin där kroppar flyttas, objekt hanteras, saker beskrivs och 

förståelse för världen skapas (Reckwitz, 2002:250). Det är den här sammanslagningen av 

diskurs och materia som genererar en makteffekt i samtal och tillåter förändring att ske, eller 

hindrar den från att ske. Det är genom handling som kroppar, rymd och objekt skapar mening 

och blir synliga (Hardy & Thomas, 2015).  

 

Tidigare studier som gjorts inom ämnet är bland annat en studie som handlar om hur design 

förmedlar varumärkesidentiteten. Syftet med deras studie var att skapa en ökad förståelse för 

hur svenska kommunikationsbyråer arbetar med sin egen marknadsföring och 

varumärkesidentitet genom design. Den studien undersöker hur kommunikationsbyråer 

använder sig av webbplats och interiörens design för att särskilja sig från konkurrenter, öka 

sin legitimitet och skapa kundlojalitet. Resultatet visade att svenska kommunikationsbyråers 

inställning till sin egen varumärkesidentitet varierar samt att de undersökta 

kommunikationsbyråerna inte lyckas med att skapa ett sammanhängande budskap i sin design 

av hemsida och interiör (Fryxell & Sundell, 2018).  

 

Orlikowski & Scott (2015) skrev om materias roll i organisationsforskning med syfte att bidra 

till forskningen med utgång från Hardy & Thomas (2015) syn på diskursiv materialitet. De 

utforskade relationen mellan materia och samtal genom en studie av utvärdering av hotell i 

besöksnäringen (Orlikowski & Scott, 2015). Resultatet av deras studie sammanfattas som att 

de objekt de använde sig utav som kommunikationsmedel skapade ett intimare budskap, 

vilket också anses bero på det rum objekten befann sig i samt hur de hanterades. 

Sammanfattningsvis visade studien att ett budskaps betydelse påverkas av hur det förmedlas, 

dvs av objekt, rum och handling.   
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3 Metod och material 

Avsnittet ämnar att belysa den metodologiska ansatsen, vilka delar den består av och 

motivering till valen som gjorts. Först presenteras forskningsdesignen sedan urval av 

studieobjekt vidare redovisas tillvägagångssättet av informantintervjun med intervjumanual 

samt urval av företagsrepresentanter. Vidare presenteras genomförandet av 

enkätundersökningen och dess urval, bortfallsanalys, hur bearbetning av resultatet gått till, 

metodologiska problem samt diskussion angående tillförlitlighet och kvalitét. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Studien är en kvalitativ fallstudie som innefattar en undersökning av en specifik organisation. 

Den anses vara kvalitativ då den syftar till att undersöka respondenternas åsikter och attityder 

kring det specifika ämnet (Svensson & Ahrne, 2015:12). Målet med denna typ av studie är 

inte att förklara utgången utan att få en djupare förståelse för interiörens roll av företagets 

visuella identitet (Ekström & Larsson, 2010:18-19). Frågeställningarna som används i studien 

har en deskriptiv strävan dvs att det som undersöks beskriver snarare än förklarar det fall som 

undersökts. Analysens upplägg är avgörande för undersökningen och forskningsfrågorna. Den 

deskriptiva delen innefattar ämnesfrågor som tex visuell identitet, medarbetare och Åkestam 

Holst (Ekström & Larsson, 2010:127-128). 

 

3.2 Urval av empiriskt objekt - Åkestam Holst 

Det första steget i denna studie var att genomföra ett urval av empiriskt objekt. Urvalet bygger 

på vilken organisation som anses vara representativ för den sociala miljön som är av intresse 

att undersöka (Svensson & Ahrne, 2015:22). I det här fallet har en organisation vars 

produktion sker i ett kontorslandskap och som dagligen arbetar med kommunikativa tjänster 

valts, för att undersöka om branschen är kreativ på fler sätt än i utförandet av arbetsuppgifter. 

 

Då studien syftar till att samla kunskap och skapa förståelse har vi valt att använda oss av ett 

Strategiskt Urval. Det strategiska urvalet är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att det 

inte är slumpmässigt och inte generaliserbart på den valda populationen (Esaiasson et al., 

2017:159). Vi har valt att genomföra det strategiska urvalet utifrån att det fall man väljer är 
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mest lik de teoretiska föreställningarna, skulle resultatet inte få stöd av teorin är det inte 

sannolikt att resultatet får stöd någon annanstans (Esaiasson et al., 2017:161). 

 

Vi valde att utföra studien hos Åkestam Holst, vilket var den reklambyrå som fick flest 

nomineringar och vann flest priser på Guldägget i år samt föregående år. Guldägget syftar till 

att lyfta fram Sveriges mest kreativa och bästa kommunikationslösningar, samt föra svensk 

kommunikation framåt (Guldägget, 2019). Vårt val av empiriskt objekt motiveras ytterligare 

genom att Åkestam Holst bedöms ha hög expertis och erfarenhet inom kommunikation vilket 

gör dem till ett gynnsamt fall att undersöka.  

 

3.3 Informantintervju 

Informantintervju valdes som metod för att genomföra en del av studiens undersökning, detta 

då intervjuer är en väl användbar metod för att fram information (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015:35). Informantintervju som metod skapar en överblickbarhet av företagets 

värderingar och identitet samt genererar en god bild av hur kontorslandskapet är utformat och 

varför (Esaiasson et al., 2017:271). Ytterligare en fördel med informantintervju är att 

informanten, genom sina svar, gestaltar hur verkligheten ser ut utan egna tolkningar eller 

värderingar (Erikssson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53-54), detta är beroende på vilken typ av 

information som informanten ska ge upplysning om. 

 

Informantintervjun genomförde vi genom att upprätta ett videosamtal med två informanter 

från Åkestam Holst. Vi upplevde att det endast behövdes en intervju för att införskaffa den 

kunskap vi eftersökte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Resultatet från intervjun 

användes som stöd för att analysera och dra slutsatser utifrån enkätundersökningens resultat.   

 

3.3.1 Intervjumanual 

Inför informantintervjun skapade vi en intervjumanual med inspiration från Esaiasson et al 

(2017:275) genom att dela upp frågorna tematiskt. Intervjumanualen (se bilaga 3) är 

uppbyggd med ett par inledande frågor om företaget för att skapa kontakt med informanten 

(Esaiasson et al., 2017:174). Därefter följer de tematiska frågorna med tillhörande 

uppföljningsfrågor. De olika teman som frågorna delats in i är bakgrundsinformation, visuell 
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identitet samt interiör och kontorslandskap. Frågorna är skapade utifrån den teoretiska 

bakgrund som studien bygger på. Intervjuguiden avslutas med en öppen fråga där informanten 

har möjlighet att göra egna tillägg eller utveckla ett ytterligare resonemang (Esaiasson et al., 

2017:174). 

 

Syftet med frågorna var att få tillgång till information gällande organisationen och dess 

värderingar, den visuella identiteten samt kontorslandskapets utformning. Vilket innebär att 

frågorna har en mer direkt och teknisk utformning än frågor i exempelvis en 

respondentintervju, där syftet kan vara att få en insyn i hur en individ upplever en specifik 

situation (Esaiasson et al., 2017:262). Informantintervjun genomfördes efter att 

enkätundersökningen påbörjats. 

    

3.3.2 Urval av informanter 

Adam Reuterskiöld och Barbro Herrmann som är anställda hos Åkestam Holst, valdes som 

informanter till intervjun då de besitter kompetens och kunskap gällande organisationens 

visuella kommunikation samt kontorslandskapets utformning. Urvalet skedde genom ett 

tvåstegsurval, vilket är vanligt förekommande gällande samhällsvetenskapliga 

frågeställningar som ofta berör organisationer i likhet med denna studie (Eriksson - 

Zetterquist & Ahrne, 2015:40). Det första urvalet skedde genom val av organisation, som vi 

redovisat för tidigare. Det andra steget i urvalsprocessen gick ut på att välja vilka av 

organisationens medarbetare som skulle intervjuas. Även i det här fallet har ett strategiskt 

urval gjorts, på grund ut av att intervjun syftar till att generera en specifik information. Det 

innebär att urvalet baseras på vilken källa vi uppfattade hade den kunskap vi vill ta del av 

(Esaiasson et al., 2017:267). 

 

3.4 Enkätundersökning  

En enkätundersökning bland Åkestam Holst medarbetare har valts som metod för att besvara 

studiens frågeställningar. Syftet var att få en insikt i hur respondenterna tycker och tänker 

angående interiören i kontorslandskapet samt hur den visuella identiteten kommuniceras. 

Valet av metod gjordes även för att få en överblick av vilka svar och åsikter som är de mest 

vanligt förekommande bland medarbetarna (Esaiasson et al., 2017:236-237). 



Mittuniversitetet  
Sundsvall 

18 
 

 

Frågorna till enkätundersökningen utformades genom en operationalisering (se bilaga 2) av de 

valda teorierna genom att vi brutit ned studiens frågeställningar till mätbara variabler, för att 

sedan kunna lyfta fram vad som ska mätas och hur det ska mätas (Ejlertsson, 2014). Det 

resulterade i begreppen kontorsmiljö och visuell identitet som genererade de mätbara 

variablerna interiör, kommunikation, värde och kultur. Formuläret (se bilaga 1) till 

undersökningen bestod av 14 frågor. De tre inledande frågorna mättes i nominalskala medan 

de 10 huvudfrågorna mättes i ordinalskala för att förenkla analysen av åsikter och attityder 

(Esaisasson et al., 2017:251). Respondenterna besvarade enkäten i digital eller fysisk form. 

Till vardera fråga fanns tre eller fler i förväg bestämda svarsalternativ som de ombads att 

kryssa i. Formuläret avslutades med en öppen fråga där den svarande hade möjlighet att 

förtydliga eller lägga till en åsikt.  

 

Efter ett test av enkätens funktionalitet kontaktade vi vår interna kontakt på Åkestam Holst 

som därefter skickade ut enkäten till samtliga medarbetare på företaget via mail. För att 

minimera risken för låg svarsfrekvens bad vi vår kontakt att skicka påminnelsemail till 

medarbetarna (Esaiasson et al., 2017:242). När svaren till enkätundersökningen stannade av 

på endast 15 respondenter besökte vi Åkestam Holst och delade personligen ut enkäten till 

medarbetarna. Detta genererade ytterligare 35 svar vilket ledde till en högre svarsfrekvens i 

enkätundersökningen.  

 

3.4.1 Urval av medarbetare på Åkestam Holst 

Alla 68 medarbetare som arbetar i produktionen hos Åkestam Holst valdes för att genomföra 

enkätundersökningen. Det vill säga ett totalurval av undersökningens population (Esaiasson et 

al., 2017:171), för att lättare kunna generalisera resultatet på populationen samt att urvalet ger 

lägsta möjliga statistiska felmarginal (ibid).  

 

3.5 Bortfallsanalys 

Sammanlagt skickades 68 enkäter ut varav 50 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 

73,53 %, som enligt Denscombe (2016) genererar ett tillräckligt stort material att arbeta med. 

För att undersöka huruvida svarspersonerna var representativa för populationen genomförde 
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vi en bortfallsanalys (Esaiasson et al., 2017:187). Det gjordes genom en sammanställning av 

yrkesroller, åldrar och könsfördelningen bland svarspersonerna och jämförde sedan med 

samtliga medarbetare hos Åkestam Holst. Resultatet som framkom var att könsfördelningen 

stämde till 88%, åldrarna till 84% och yrkesrollerna till 79%, vilket gör svarspersonerna 

representativa för populationen (Denscombe, 2016). 

 

3.6 Sammanställning av resultat  

När transkriberingen av intervjun var färdigställd och enkätundersökningen avslutad 

sorterades och reducerades materialet för att få det mer överskådligt och kunna upptäcka nya 

saker (Rennstam & Wästerfors, 2015:234-235). Vi eftersökte samvariationer i 

respondenternas svar som vi sedan sammanställde för att få en bild av deras attityder och 

åsikter som var vanligast förekommande. Resultatet från enkätundersökningen redovisas med 

hjälp av cirkel- och stapeldiagram för att tydliggöra vilka åsikter som var mest vanligt 

förekommande bland respondenterna. Därefter argumenteras resultatet, det vill säga att det 

jämfördes med de normativa teoribildningarna inom respektive område som presenterats 

tidigare i den här uppsatsen (ibid). Vidare analyserades den empiriska datan från intervjun och 

enkäterna för att besvara uppsatsens två frågeställningar.  

 

3.7 Metodologiska problem 

Låg svarsfrekvens är något som Esaiasson et al (2017:242) lyfter som en nackdel med 

enkätundersökningar. Det beror på låg nivå av kontroll över svarssituationen, till skillnad från 

exempelvis en samtalsintervju (ibid). Under den första fasen av enkätundersökningens 

genomförde uppstod just det metodologiska problemet. Vilket berodde på att respondenterna 

valde att prioriterat sina arbetsuppgifter, dvs att de hade mycket att göra på jobbet och glömde 

bort, alternativt valde bort att svara på enkäten (ibid). Detta påverkade dock inte studiens 

resultat då enkätundersökningen slutligen genererade ett tillfredsställande stort material. 

 

3.8 Tillförlitlighet och kvalitet 

Studien är en kvalitativ fallstudie vilket innebär att den inte anses vara representativ i 

statistisk mening (Esaiasson et al., 2017:159). Vi har inte haft några ambitioner att 
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generalisera resultatet från vår undersökning till andra fall. I bästa fall har vi eftersträvat en 

teoretisk generaliserbarhet (ibid), vilket vi anser att resultatet från enkätundersökningen kan 

påvisa. Vi är medvetna om att det finns en del svagheter med enkätundersökning som metod, 

vilket vi fick erfara i och med att undersökningen hade till en början en låg svarsfrekvens 

(Esaiasson et al., 2017:242). Likaväl anser vi att resultatet som samlats in överensstämmer 

med teoretiska föreställningar (Esaiasson et al., 2017:159), vilket vi betraktar stärker studiens 

kvalitet. Ytterligare faktorer som vi kan tycka talar för god tillförlitlighet och kvalitet är att vi 

försökt vara transparenta med hur vi gått tillväga för att genomföra studien (Esaiasson et al., 

2012:26). Samt att resultaten från enkätundersökningen möjliggjort för oss att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, utifrån det har vi dragit slutsater som är välgrundade och 

inom ramen för studien (Esaiasson et al., 2012:58).  
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4 Resultat & analys 

I detta kapitel kommer resultatet från den genomförda undersökningen att presenteras samt att 

analyseras. Kapitlet är uppbyggt utifrån studiens metoder, informantintervju samt 

enkätundersökning. Resultatet av enkätundersökningen presenteras i koppling till teorierna 

och kommer att diskuteras med stöd av informationen från informantintervjun. 

 

4.1 Beskrivning av Åkestam Holsts kontor 

Informanterna beskriver att Åkestam Holst kontor har en öppen planlösning och består av tre 

stora rum. Kontoret är inrett mestadels i färgerna grått och vitt, med ett enkelt och nedtonat 

formspråk. Inne på kontoret finns tio stycken formella mötesplatser som är inredda med bord 

och stolar. Det finns även fyra till fem informella mötesplatser i form av sitt-och soffgrupper. 

Ytterligare är kontoret inrett med projektorer och högtalare. Kontorets inredning är 

genomtänk och syftar till att skapa en öppen atmosfär samt inge en känsla av professionalism, 

högt i tak och gemytlighet. Interiören är utformad för medarbetarna ska inspireras till att vara 

kreativa i sitt arbete och för att kunderna ska känna förtroende för företaget.  

 

4.2 Redovisning av resultat 

De respondenter som svarat är kvinnor och män mellan 26-50+ år, en övervägande majoritet 

av respondenterna är mellan 46-50 år gamla. Flertalet av de svarande arbetar som 

projektledare eller copywriter, någon enstaka svarande arbetar som art director eller annat. 

Enkätundersökningen innehöll fjorton frågor som kommer att diskuteras samt kopplas ihop 

med tidigare nämnda teorier. 

 

Resultatet berör samtliga tre forskningsområden inom corporate visual identity (Van den 

Bosch et al., 2004). Från det strategiska området berör undersökningen identitet och resultatet 

från den operationella delen fokuserar på hur organisationen går tillväga för att förmedla sin 

identitet visuellt, på ett sätt som sammanhängande, konsekvent och effektivt sätt. Från 

designområdet presenteras resultat med fokus på funktionaliteten och effektiviteten i de olika 

elementen av den visuella identiteten som exempelvis logotypen, färger och typografi (ibid). 
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Figur 3.1: Enkätundersökning - Yrkesroll 

 

11 personer av de anställda som ställde upp på medarbetarundersökningen jobbar som 

projektledare på Åkestam Holst. Deras roll som projektledare innefattar ansvar över det 

administrativa arbetet samt att se till att uppdragen byrån fått utförs på bästa sätt (Bergström 

2015:42). Sju stycken av respondenterna arbetar som art director och 10 stycken arbetar som 

copywriter. Dessa arbetar ofta i par och skapar text samt form till diverse kampanjer (ibid). 

Två av respondenterna arbetar som kommunikatörer och 20 stycken med annat. 

Informanterna Reuterskiöld och Herrmann (2019) berättade att de 68 personer som är 

verksamma i produktionen hos Åkestam Holst arbetar som projektledare, art directors, 

copywriters, produktionsledare och strateger. Utifrån det skulle de respondenter som fyllt i att 

de jobbar med annat tänkas arbeta som strateger eller produktionsledare.  
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Figur 3.2: Enkätundersökning - Medarbetarnas uppfattning av företaget 

 

I enkätformuläret fick respondenterna beskriva hur de uppfattar företaget Åkestam Holst med 

tre ord. Kreativt var det ord som var mest återkommande då det nämndes 26 gånger, följt av 

framgångsrikt och ambitiöst som hade 19 respektive 16 svar. 13 stycken respondenter hade 

valt svarsalternativet humant, medan professionellt och trevligt omnämndes 12 gånger. 

Utöver det hade mindre än 10 av de svarande valt roligt, öppet, och vänligt som 

svarsalternativ. Sättet respondenterna besvarat frågan ger en bild av att de anser att Åkestam 

Holst är kreativt, professionellt, öppet, experimentellt, framgångsrikt och ett trevligt företag 

som inkluderar sina medarbetare.   

 

Reuterskiöld (2019) har informerat om att Åkestam Holst värdeord är tekniknyfiken och 

humanitet. Företaget kommunicerar ut värdeorden till medarbetarna på konferenser och 

fredagsmöten, men även dagligen i arbetssituationer eller genom interaktion med andra på 

kontoret.  

 

Resultatet indikerar att endast 13 av respondenterna delar företagets uppfattning om vilket 

värdeord som är förenligt med företaget, dvs humanitet. Det här ses som ett exempel på det 

Alvesson & Wilmott (2002) angående att ledningen bestämmer vilka ord som ska ge uttryck 

för organisationsidentiteten, men att den uppfattningen ibland skiljer sig från medarbetarnas. 

Resultatet visar på att Åkestam Holsts strategier för att förmedla värdeorden inte lyckats fullt 
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ut (ibid). Detta kan däremot bero på att individer omedvetet väljer symboler likt kreativitet för 

att skapa identifikation till exempelvis ett företag (Christensen et al., 2008), i likhet med det 

kan identifikations skapas i att de samtal som förs mellan medarbetarna. Det vill säga att 

samtalen berör kreativitet mer än humanitet och tekniknyfikenhet (Cheney and Christensen, 

2001).  

 

Burke (1969) skriver eftersom identifikation är något interaktivt, komplext och dynamiskt, är 

kommunikation ett fördelaktigt verktyg för att påverka medarbetarnas bild. Detta genom 

retorik och strategi föra samtal som uppmuntrar till reflektion, vilket skapar gemensam syn på 

symboler. Med utgångspunkt i den informationen Reuterskiöld & Herrmann (2019) delgett 

verkar Åkestam Holst i störst utsträckning kommunicerat företagets värderingar genom 

samtal till medarbetarna. Hultén et al., (2011) visar på en annan strategi att förmedla sina 

värdeord till medarbetarna. De menar att det sker mest effektivt genom visuell 

kommunikation, det vill säga att visualisera företagets värderingarna och därigenom skapa 

engagemang hos medarbetarna.  

 

Resultatet påvisar att ingen av respondenterna associerar Åkestam Holst till tekniknyfikenhet. 

Enligt Philipson (2004) ses det som en delning i de gemensamma värderingarna inom 

organisationen, vilket tyder på en oenighet i företagskulturen. Martin (2002) skriver att 

företagskultur skapas när människor har en gemensam bild och förståelse av organisationen, 

där verkar Åkestam Holst ledning ha en annan uppfattning än medarbetarna.  

 

De värdeord som varit mest förekommande var kreativt, framgångsrikt och ambitiöst, och 

enligt Mouffe (1999) skapas värdeord som dessa beroende på hur medarbetarna identifierar 

sig som individ, i grupp och organisation. Hälften av respondenterna hade valt att beskriva 

Åkestam Holst med ordet kreativt vilket utifrån Elsbach & Bhattacharya (2001) teori kan 

tolkas som att det är så pass många att värdeordet blir representativt för 

organisationsidentiteten.  
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Figur 3.3: Enkätundersökning - Beskrivning av interiören 

 

De två ord som flest respondenter uttryckte för att beskriva interiören inne på Åkestam Holsts 

kontor var funktionellt och diskret. De svarsalternativen hade blivit ikryssade 36 respektive 32 

gånger, medan 17 stycken av respondenterna hade valt svarsalternativet bekvämt. Övriga ord 

som inspirerande, nytänkande, lyxigt och kreativt hade fått mindre än 10 svar vardera. Sex 

stycken av respondenterna skrev att företaget relativt nyligen flyttat till nya lokaler och därför 

inte är helt klara med inredningen. Informanterna Reuterskiöld & Herrmann (2019) berättade 

att syftet med interiören syftar var att förmedla en öppen atmosfär, en känsla av 

professionalism och gemytlighet. Åkestam Holst kontor är inrett i färgerna vit och grå, de 

finns arbetsstationer med skrivbord samt sitt- och soffgrupper. Inne i kontoret finns även 

projektorer och högtalare (ibid).  

 

Resultatet visar på att respondenterna skapat sig en uppfattning av interiören i 

kontorslandskapet. Vilket antyder att all materia i sig, i likhet med språk, är kommunikativt 

(Barad, 2003). Hardy & Phillips (2004) skriver att objekt i sig inte beskriver världen utan att 

de ger mening till den genom att finnas till och kategoriseras. Det vill säga att att 

respondenterna upplever kontoret som funktionellt beroende på att de objekt det består av 

kategoriserats som funktionella. Ett exempel är de projektorer som informanterna 

(Reuterskiöld & Herrmann 2019) berättat finns i kontoret. Vilken betydelse ett materiellt ting 

får är beroende på vem som betraktar det (Mårtensson, 2009). Utifrån att två svarsalternativ 

valts markant fler gånger än de övriga kan det tolkas som att de materiella tingen i interiören 

har en enhetlig betydelse för respondenterna. Detta sker enligt Chias (2000) teori om 

diskursiv materialitet, beroende på vilken mening medarbetarna gett de materiella tingen i 

interiören i sina samtal. Harré (2002) skriver att objekt inte har en bestämd mening, utan att 
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deras mening är varierande och uppstår i relation mellan olika organisationsmedlemmar. 

Vilket tolkas som att Åkestam Holsts interiörs betydelse skulle kunna ha en annan betydelse 

för en annan grupp av människor.  

 

Kornberger & Clegg (2004) skriver att sättet respondenterna beskriver interiören på beror på 

att ett rum uppfattas utifrån vilka handlingar som utförs i rummet, samt vilka handlingar som 

kan utföras där. Resultatet pekar därigenom på att medarbetarna uppfattar att interiören 

möjliggör för dem att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Hur en plats uppfattas beror även 

på vilken typ av organisation och medarbetare som befinner sig på platsen (Halford & 

Leonard, 2006:11). Med det menas att de som vistas på platsen bidrar till konstruktionen av 

den. Eftersom att Åkestam Holst är en kommunikationsbyrå och de anställda enligt Bergström 

(2015:42) är kreatörer skulle deras arbetsplats tänkas uppfattas mer kreativ än vad resultatet 

påvisar.  

  

Respondenternas val av svarsalternativ skiljer sig utifrån deras yrkesroller. De som arbetar 

som projektledare har visat på större spridning bland svarsalternativen, de har bland annat 

använt sig av svarsalternativen lyxigt, proffsigt och rörigt för att beskriva interiören. De som 

har mer kreativa yrkesroller har svarat mer likartat och använt sig av svarsalternativen 

inspirerande, funktionellt och diskret. När Bergström (2015:42) skriver om de olika 

yrkesrollerna menar han att projektledare arbetar mer mot resultat, är drivande och har en 

större överblick av produktionen. Medan de med kreativa yrkesroller arbetar med skapande i 

olika former (ibid). Det kan tolkas som att sättet respondenterna i de olika yrkesgrupperna 

svarat beror på att de associerar till olika saker beroende på vilket sorts arbete de utför. Som 

Orlikowski (2015) hävdar skapas människors associationer till olika sorts materia beroende på 

hur de uppfattar sin verklighet.  
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Figur 3.4: Enkätundersökning - Spegling av värderingar 

 

En majoritet bestående av 40 stycken respondenterna upplevde att interiören delvis speglar 

företagets värderingar medan 9 respondenter inte alls ansåg att det. En av respondenterna 

svarade att dennes upplevelse mycket väl stämde överens med frågan. Informanterna 

förmedlade att kontoret inte inrett för att förmedla Åkestam Holsts visuella identitet 

(Reuterskiöld & Herrmann 2019). Kontoret är inrett i färgerna grått och vitt med ett enkelt 

och nedtonat formspråk. Respondenterna har enligt resultatet delvis uppfattat de former och 

färger som finns på kontoret med de värdeord som även är enhetliga med organisationens 

identitet.  

 

Tidigare har respondenternas uppfattning av vilka värdeord Åkestam Holst är förenligt med 

redovisats (se figur 3.2). Där påvisas att respondenterna och ledningen har olika uppfattning i 

och med att tekniknyfikenhet inte förekom i resultatet. Denna oenighet kan delvis förklara att 

de flesta svarat delvis, utifrån att de inte finns en gemensam uppfattning av organisationens 

värdeord (Alvesson & Wilmott, 2002). Ett exempel är att 12 stycken associerade Åkestam 

Holst med ordet professionellt vilket informanterna berätta var hur kontoret syftade till att 

uppfattas.   

 

Resultatet från figur 3.8 visar på att respondenterna associerar färgen grå till Åkestam Holst. 

Det skulle kunna förklara varför de svarat att de delvis uppfattar att interiören förmedlar 

Åkestam Holsts värderingar, eftersom kontoret är inrett med färgen grå. Bergström 
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(2015:256) förklarar detta utifrån hans teori om att färg är en viktig del av ett företags 

identitet. Wrona (2015) skriver att företagets färger ska reflekteras i kontorslandskapet, vilket 

kan betyda att även respondenterna anser det och därför uppfattat den grå interiören som en 

del av den visuella identiteten. Vidare skriver Hultén et al., (2011) att de synintryck som 

medarbetare får inne hos ett företag kan uppfattas som visualiseringar av dess värderingar. 

 

I och med att alla respondenter utom en upplevde att interiören mer eller mindre speglade 

företagets värderingar, visar det på Van den Bosch, Elving & De Jong (2006) teori om att 

interiören är ett nyckelelement i den visuella identiteten. Berger (2011) förklarar varför 

respondenterna uppfattar interiören som en del av den visuella identiteten även om den inte 

syftar till det i sin teori om visuell kommunikation. Visuell kommunikation sker till stor del 

indirekt genom olika symboliska verktyg (ibid), exempelvis med materiella ting i interiören. 

Det faktum att interiören inte syftar till att förmedla Åkestam Holsts identitet men att 

medarbetarna ändå uppfattar det på det sättet, förklarar Wrona (2015) som ett grafiskt kaos. 

Detta sker när det organisationsmedlemmarna har olika uppfattningar av den visuella grafiken 

och designen för företagets identitet. 

 

 

 

 

 

 



Mittuniversitetet  
Sundsvall 

29 
 

 

Figur 3.5: Enkätundersökning - Kontorsmiljöns påverkan till att kommunicera med kollegor 

 

32 av de svarande upplevde att kontorsmiljön påverkar möjligheten att kommunicera med 

övriga medarbetare, 17 stycken har svarat att de delvis håller med och en person upplever inte 

att möjligheten till samtal med kollegor påverkas av kontorsmiljön. Reuterskiöld & Herrmann 

(2019) informerade om att Åkestam och Holst bedriver sin verksamhet i ett öppet 

kontorslandskap som består av tre stora rum. I kontoret finns arbetsstationer bestående av 

skrivbord och stolar, soffgrupper och mötesrum med stora bord och stolar. Det finns tio 

stycken formella mötesrum och fem stycken informella mötesplatser.  

 

Resultatet påvisar att en majoritet av respondenterna mer eller mindre upplever att 

kontorsmiljön påverkar möjligheten till att kommunicera med kollegorna. Detta är ett 

exempel på att kommunikation inte enbart sker genom handling utan är även beroende av de 

materiella arrangemang de sker i (Hook, 2007:179). Hardy & Thomas (2015) stärker det 

resonemanget då de skriver att rum skapar relation genom att kroppar, objekt, handling och 

samtal är sammankopplade. Beroende på hur den sammankopplingen sker skapas olika grader 

av möjligheter för ledare och medarbetare att kommunicera med varandra (ibid). Det vill säga 

hur olika objekt är placerade i ett utrymme påverkar vilka handlingar medarbetarna kan 

utföra, som i sin tur påverkar möjligheten och kvalitéten i samtal mellan varandra.   

 

Orlikowski (2015) skriver att hur människor uppfattar och tolkar materia påverkar deras 

uppfattningen av verkligheten. Detta ses förenligt med resultatet från informanterna som 



Mittuniversitetet  
Sundsvall 

30 
 

beskrev att det finns sitt-och soffgrupper i kontorslandskapet. Det är något respondenterna kan 

uppfatta påverka möjligheten till att kommunicera med andra medarbetare. Huruvida 

respondenterna upplever att kontorsmiljön främjar eller förhindrar möjligheten till 

kommunikation med kollegorna är inget resultatet förtäljer.  

 

 

Figur 3.6: Enkätundersökning - Kontorsmiljön och interaktion till kollegor 

 

 

33 stycken av respondenterna, vilket är mer än hälften, upplevde att kontorsmiljön endast 

delvis uppmuntrar till interaktion med kollegor medan 13 stycken upplevde att den definitivt 

uppmuntrar till interaktion. Fyra av respondenterna ansåg att kontorsmiljön inte alls 

uppmuntrar till interaktion med kollegorna. En respondent hade ett tillägg gällande denna 

fråga. Hen upplever att de som arbetar inom olika expertisområden är för utspridda och att det 

påverkar möjligheten till relationsbyggandet negativt. Respondenten anser att det är viktigt att 

kunna skapa en relation samt bli vän med sina kollegor. Hen menar att det blir svårare i och 

med att det inte finns möjlighet att sitta bredvid samma personer eller sina teammedlemmar.  

 

En majoritet av respondenterna upplevde att kontorslandskapet mer eller mindre uppmuntrar 

dem till att interagera med deras kollegor. Det pekar på att medarbetarna uppfattar de sitt- och 

soffgrupper som finns på kontoret (Reuterskiöld & Herrmann, 2019) som platser att interagera 

på. Hardy & Thomas (2015) skriver om detta gällande diskursiv materialitet, de förklarar att 

en plats får en specifik mening utifrån vilken materia, exempelvis objekt, som finns och vilka 
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handlingar som utförs. Halford and Leonard (2006:11) beskriver det ytterligare som att 

medarbetarna bidrar till konstruktionen av kontorslandskapet genom att befinna sig där. Det 

tolkas som att sättet medarbetarna agerar inne på kontoret bidrar till om det är en plats öppen 

för interaktion eller ej.  

 

Det öppna svaret från resultatet pekade på Wheelans (2017:145) teori om att det är av stor 

vikt för medlemmar i kreativa team att kunna skapar relationer till varandra. Respondenten 

upplevde att teammedlemmarna satt långt ifrån varandra, vilket enligt Wheelan (2017:145) 

påverkar hur effektivt teamet arbetar med sina uppgifter. Vidare skriver Wheelan att 

teammedlemmarnas engagemang och motivation påverkas av vilken möjlighet de har till att 

skapa relation till varandra. Detta är något som respondenten verkar oroa sig för, men utifrån 

resultatet som redovisas i figur 3.2 upplever respondenterna att Åkestam Holst är roligt, 

passionerat, trevligt och framgångsrikt.  

 

Huruvida kontorsmiljön uppfattas uppmuntra till interaktion har enligt Schein (2004) med 

företagskulturen att göra. Schein menar att interiören är de mest observerbara delarna av 

företagskulturen genom att den gestaltar de värderingar och grundläggande antagande som 

företagskulturen bygger på. De respondenter som uppfattat att kontorsmiljön uppmuntrar till 

interaktion skulle kunna anse att Åkestam Holst företagskultur bygger på värderingar som 

inkluderande och gemytligt, vilket resultatet från figur 3.2 delvis påvisar. De respondenter 

som inte upplever att det finns utrymme för interaktion poneras se företagskulturen som mer 

sluten. 
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Figur 3.7: Enkätundersökning - Kontrorsmiljöns karaktär 

 

39 stycken av respondenterna upplevde att kontorsmiljön är öppen. 9 stycken upplevde 

kontorsmiljön som isolerad, en svarade delvis öppen och ytterligare en respondent svarade att 

kontorsmiljön var öppen men inte inkluderande. Informanterna berättade att Åkestam och 

Holst verkar i ett öppet kontorslandskap som består av tre stora rum. Interiören inne i kontoret 

syftar till att förmedla en öppen atmosfär (Reuterskiöld & Herrmann, 2019).  

 

Resultatet visar på att ett flertal av respondeterna upplever Åkestam Holst kontorsmiljö som 

öppen. Vilket enligt Jamiesson (2007) beror på den känsla som infinner sig hos individerna 

när de betraktar kontorsmiljöns utformning. Respondenternas upplevelse tillsammans med 

materialet från informantintervjun indikerar det som Bergström (2015:15) skriver i sin teori 

om visuell kommunikation. Det vill säga att det visuella språket i kontorsmiljöns utformning 

hos Åkestam Holst lyckas förmedla det budskap som eftersträvades, vilket var en öppen 

atmosfär. Resultatet indikerar även det Orlikowski (2015) skriver gällande hur materia 

påverkar människors uppfattning av verkligheten. Det vill säga att de materia som är vald till 

interiören samt hur de materiella arrangemangen skapats har påverkat respondenternas 

uppfattning av verkligheten dvs att kontorslandskapet är av en öppen karaktär.  

 

Resultatet redogör för att en av respondenterna upplevde kontorsmiljön som öppen men inte 

inkluderande. Det går inte att utesluta att andra respondenter har liknande uppfattning men 

inte förtydligat det i sitt svar. Uppfattningen om att kontorsmiljön inte är inkluderande beror 

enligt Ainsworth et al. (2009) på arbetsplatsutformningen, vilket ses förenligt med det tillägg 

från en av respondenterna som presenterats tidigare. Denne upplevde att arbetsstationerna var 
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placerade för långt ifrån varandra vilket inger en bristande känsla av inkludering. Detta knyter 

an till Maguire & Hardys (2013) teori om att materia och samtal hör samman, det vill säga att 

materian i ett rum påverkar delaktigheten i samtal. Scheins (2004) teori gällande 

företagskultur ger en annan förklaring på hur kontorsmiljön upplevs öppen men inte 

inkluderande. Schein skriver att kontorsmiljön och dess utformning gestaltar de riktlinjer för 

beteende och handling som skapats i samförstånd mellan Åkestam Holsts 

organisationsmedlemmar. Vilket i sådana fall inte uppfattas som inkluderande av alla.  

 

De som arbetade som projektledare skiljde sig från övriga respondenter genom att de ville 

understryka att miljön inte upplevs som öppen på ett inkluderande sätt. Däremot anser de att 

kontorslandskapet har en öppen utformning. Det faktum att de som arbetar som projektledare 

har en uppfattning som skiljer sig från övrigas kan anses bero på deras arbetsuppgifter. I deras 

yrkesroll handlar en del av arbetet om att sätta samman team och få individer att arbeta 

tillsammans på ett effektivt sätt (Bergström, 2015:42). Wheelan (2017:145) skriver att ett sätt 

att få ett team att fungera effektivt är genom att skapa en relation mellan medlemmarna. 

Utifrån det kan det anses som att projektledarna är mer uppmärksammade på hur inkluderande 

utformningen av kontorsmiljön är.  
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Figur 3.8: Enkätundersökning - Färger 

 

De färger som fått flest antal svar är röd, vit och grå. 25 stycken har kryssat för 

svarsalternativen för färgerna grå respektive vit. 22 stycken respondenter associerade 

Åkestam Holst till färgen röd. Vidare fick färgen svart 14 stycken svar och rosa fick 13 

stycken svar. Övriga svarsalternativ fick 10 eller färre svar. Åkestam Holsts grafiska profil 

består av färgerna rosa, vit och vinröd (Reuterskiöld & Herrmann, 2019).  

 

Resultatet redovisar att de färger som flest respondenter associerade till Åkestam Holst var 

röd, vit och grå. Vilket delvis överensstämmer med företagets grafiska profil. Bergström 

(2015:257-258) skriver att färgen grå representerar status och makt i den västerländska 

kulturen vilket utifrån resultatet från figur 3.2 skulle förklara varför respondenterna valt grå 

som svarsalternativ. Detta då 19 respondenter beskrev Åkestam Holst som vinnande och 

framgångsrikt, vilket anses vara synonymt med makt och status. Christensen et al (2008) 

förklarar att människor söker efter symboler, som färger, för att skapa identifikation till 

exempelvis en organisation. Respondenternas val av färgen grå kan förklaras utifrån att 

dekorationen i kontorslandskapet är grå, vilket enligt Wrona (2015) gör att den kan associeras 

till företagets identitet. Det visar på Dowlings (1994) resonemang gällande färgers betydelse 

för hur ett företag uppfattas. Enligt Van den Bosch, Elving & De Jong (2006) är både färg och 

interiör är en stor del av ett företags visuella identitet, vilket skulle förklara varför 

respondenterna kopplat färgen som är återkommande i inredningen till Åkestam Holsts 

värderingar.  
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Två av de färger flest respondenter associerat till Åkestam Holst är en del av deras faktiska 

grafiska profil. Wrona (2015) skriver att om medarbetare som enkelt noterar och associerar 

till färgerna i den grafiska profilen har företaget ett tydligt visuellt system. Det är viktigt för 

företag att ha en tydlig visuell identitet för att kunna positionera sig hos medarbetarna 

(Lensun, 2010). Detta är något resultatet delvis indikerar då 13 stycken av respondenterna valt 

svarsalternativet för färgen rosa, vilket är den tredje färgen i Åkestam Holsts grafiska profil. I 

ett lyckat visuellt system har man tagit fram en designmall som stämmer överens med 

företagets karaktär och stil vilket är viktigt för att kunna kommunicera den visuella identiteten 

(ibid). De färger Åkestam Holst valt till sin grafiska profil stämmer relativt väl överens med 

hur respondenterna beskrivit företaget, vilket visar på Wheelers (2012) teori om att en tydlig 

visuell identitet stärker kännedomen och förståelsen för företaget. Färgen röd beskriver 

Bergström (2015:257-258) som kärlekens färg och energisk samt att den ger uttryck för 

passion. Den vita färgen beskrivs med orden ungdomlig/livfull och ren/stilren. Rosa anses 

vara beskrivande för positivitet och lycka.  

 

Sett till resultatet har flertalet färger som inte är en del av Åkestam Holst grafiska profil 

nämnts. Vilket enligt Wrona (2015) ses som att den grafiska designen för den visuella 

identiteten inte är tillräckligt tydlig, eftersom att respondenterna inte helt problemfritt kunna 

identifiera rätt färger. Detta visar även på kommunikationens betydelse för att skapa mening 

och gemensamma värderingar inom en organisation (Cheney & Christensen, 2001). I detta 

fall den visuella kommunikationen, som enligt Mårtensson (2009) är svår att kontrollera till 

fullo då det är ett mångtydigt språk och budskapets betydelse är beroende av vem som är 

betraktaren. Vilket enligt resultatet ses som ett problem för Åkestam Holst när de förmedlat 

färgerna till sin grafiska profil. Bergström (2015:257-258) skriver att alla färger har olika 

betydelser, utifrån det poneras att respondenterna valt de färger med liknande betydelse som 

de värdeord de associerar till Åkestam Holst. 

 

De med kreativa yrken hade valt färre alternativ och majoriteten av dem valde färgen grå. 

Bland projektledarna var det flera olika färger de valt som svarsalternativ. Detta kan anses 

bero på att de med mer kreativa arbetsuppgifter har större vana av att arbeta med färg och 

form, samt kunskap om de olika färgerna och därför associerar till samma färger (Bergström, 

2015:42).  
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Figur 3.9: Enkätundersökning - Genomgående tema på kontorsmiljön 

 

27 stycken, lite mer än hälften av respondenterna, upplevde att interiören delvis hade ett 

genomgående tema. 6 stycken uppfattade inte ett genomgående tema överhuvudtaget och 16 

stycken upplevde att det fanns ett tydligt genomgående tema (se figur 3.9). Informanterna 

Reuterskiöld & Herrmann (2019) berättade att Åkestam Holsts kontor är inrett i färgerna grått 

och vitt, med ett enkelt och nedtonat formspråk. Interiören syftar till att förmedla en öppen 

atmosfär, en känsla av professionalism och gemytlighet.  

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att det mer eller mindre finns ett genomgående tema 

på Åkestam Holst kontor. Haug och Münster (2017) skriver att ett genomgående tema bidrar 

till en kreativ och inspirerande arbetsmiljö. Det enhetliga temat skapas genom val av material, 

belysning och inredning. Enligt Bergström (2015:262) är vit och grå färger som går i samma 

ton vilket ger ett enhetligt och harmoniskt intryck, vilket inger en känsla av ett specifikt tema. 

Det faktum att en stor del av respondenterna inte uppfattat ett tydligt genomgående tema 

skulle kunna bero på att Åkestam Holst inte har haft avsikten till att kommunicera den 

visuella identiteten genom interiören. Enligt Wrona (2015) hade en sådan interiör skapats 

utifrån företagets grafiska designmall med specifika färger, former och typsnitt. Vilket hade 

upplevts mer enhetligt och lättare för betraktaren att upptäcka. Ytterligare en anledning till att 

respondenterna inte upplevt ett gemensamt tema skulle tänkas vara för att de inte använt sig 

av kontrastfärger (Bergström 2015: 262). Utifrån Bergströms (2015:256) teori gällande icke-

funktionella färger skulle Åkestam Holst val av färger till interiören kunnat baserats på estetik 
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istället för budskap, vilket i kombination med ett nedtonat formspråk gör ett tema mindre 

tydligt för betraktaren.  

 

 

Figur 3.10: Enkätundersökning - Utrymme för spontana möten 

 

 

38 stycken svarade att de upplevde att det finns utrymme för spontana möten på kontoret, en 

av dem ansåg att det fanns för få (se figur 3.10). 11 respondenter upplevde att det inte finns 

utrymme för spontana möten och en svarade att den delvis upplevde det så. Enligt 

informanterna Reuterskiöld & Herrmann (2019) finns det fem informella mötesplatser i 

kontorslandskapet.  

 

En majoritet av respondenterna upplevde att det fanns utrymmen för spontana möten på 

kontoret. Harré (2002) förklarar att en plats får sin mening, exempelvis mötesplats, i relation 

mellan olika organisationsmedlemmar. Det anses därför som att vad en respondent uppfattar 

som ett materiellt arrangemang anpassat för möten inte nödvändigtvis behöver vara en delad 

mening bland övriga respondenter. Materia får sin specifika betydelse utifrån vilka 

tankeskapelser människor får av dess utformning (Maguire and Hardy, 2013). Exempelvis kan 

en soffa vara en mötesplats för vissa respondenter medan den ses som en viloplats för andra 

respondenter. Vidare skriver Hardy & Phillips (2004)att objekt i sig inte beskriver världen 

utan gestaltar den genom att finnas till, kategoriseras och skapa mening. Vilket förklarar 

varför respondenterna har olika uppfattning om möjligheten till spontana möten på kontoret. 
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De värderingar som finns inom en organisation och hur medarbetarna beter sig på en specifik 

plast, som exempelvis i ett kontor, bidrar till konstruktionen av den platsen (Halford and 

Leonard, 2006:11). Vilket innebär att företagskulturen hos Åkestam Holst påverkar sättet 

respondenterna besvarat frågan. Enligt Martin (2002) skapas företagskulturen när den förstås 

och delas av människorna som ingår i en organisation. Företagskulturen består av de 

gemensamma värderingar, beteenden, åsikter och normer som ett företag eller organisation 

framhåller (Philipson, 2004). De respondenter som uppfattar Åkestam Holst som ett företag 

med en öppen kultur där en med enkelhet kan möta andra medarbetare kanske även uppfattar 

att det finns möjlighet till spontana möten på kontoret.  

 

Ett spontant möte beskriver Reckwitz (2002:250) som en rutin där kroppar flyttas, objekt 

hanteras, saker beskrivs och förståelse för världen skapas. Det betyder att den specifika 

platsen för att mötet ska ske är oväsentlig. En av respondenterna besvarade frågan med ett 

öppet svar där hen beskrev att hen upplevde ett otillfredsställande antal platser för spontana 

möten på kontoret. Wheelan (2017:145) menar att på en arbetsplats där kreativa team arbetar 

är det viktigt för deras arbetsprestationen att medlemmarna kan interagera med varandra. 

Mouffe (1999) skriver att spontana möten mellan medarbetarna även har betydelse för 

sammanhållningen och möjligheten att skapa gemensamma identifikationer. Dessa skapas 

genom kommunikation och meningsskapande mellan medarbetare (Cheney & Christensen, 

2001). Det faktum att respondenterna upplever att det finns utrymme för spontana möten kan 

därför vara bidragande till de har en relativt gemensam uppfattning av Åkestam Holst (se 

figur 3.2). 
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Figur 3.11: Enkätundersökning - Kreativt arbete 

 

En majoritet bestående av 38 stycken respondenterna ansåg att kontorsmiljöns inredning, 

formspråk, färg- och ljussättning är viktig för kreativiteten i deras arbete, 11 stycken ansåg att 

det delvis var viktigt och för en av dem var det inte av någon vikt alls (se figur 3.11). 

Reuterskiöld & Herrmann (2019) berättar att interiören är utformad för att inge en känsla av 

professionalism och trivsamhet samt skapa en öppen atmosfär. Interiören är gjord för 

Åkestam Holsts medarbetare och kunder. Tanken är att medarbetarna ska inspireras till att 

skapa kreativa lösningar och kampanjer. 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att det är viktigt med kontorsmiljöns utformning för 

att de ska kunna vara kreativa i deras arbete. Bergström (2015:42) skriver att för människor 

med kreativa arbetsuppgifter i sina yrkesroller är kontorsmiljön utformning gällande färg, 

form och ljussättning av större betydelse. Detta gäller både funktionalitet och inspiration för 

medarbetarna. Bergström (2015:256) skriver att olika färger genererar olika sorters 

färgupplevelse och på så sätt påverkar arbetsinsatsen, exempelvis bidra till ökad kreativitet.   

 

Wrona (2015) stärker respondenternas uppfattning när hen skriver att företag kan skapa en 

eftertraktad atmosfär genom färg, form, proportion, storlek, ljus och vissa fall ljud, rörelse och 

doft. Denna atmosfär bidrar till att öka kreativiteten hos medarbetarna, vilket i sin tur bidrar 

till att de levererar med högre kvalitet och i högre tempo (ibid). Vidare skriver Haug & 

Münster (2017) att utforma kontorsmiljön till en kreativ arbetsplats, ge medarbetarna 
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utrymme att utföra sitt arbete på bästa sätt. Detta skulle kunna vara en anledning till att 

Åkestam Holst är en av Sveriges mest framgångsrika kommunikationsbyråer (Guldägget, 

2019).  

 

Vad respondenterna upplever som en kreativ och inspirerande arbetsmiljö beror på deras 

referenser (Mårtensson, 2009). Van den Bosch, Elving & De Jong (2006) menar att om man 

kommunicerar den visuella identiteten genom interiören kan detta leda till ökad kreativitet 

och engagemang. Detta då man använder sig av gemensamma identifikations faktorer i 

utformningen (Mouffe, 1999). Wrona (2015) skriver att färger, former, typografi, 

sammansättningar och rörelse i utformningen av interiören kan skapa engagemang hos 

mottagarna. 
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5 Slutsats och slutdiskussion  

Nedan presenteras studiens frågeställningar samt de syfte som ligger till grund för uppsatsen. 

Därefter tas våra egna reflektioner kring arbetet och vilka problem som kommit upp under 

tidens gång samt förslag på framtida forskning.  

 

5.1 Studiens slutsats 

Två frågeställningar låg till grund för den här studien. Den ena var: 

“Vilken betydelse har företagets visuella kommunikation i form av interiör för 

medarbetarna?” Resultatet i denna studie visar på att interiören har viss betydelse för 

medarbetarna hos Åkestam Holst. Detta då de uttryckt att interiören är viktig för att de ska 

kunna utföra ett kreativt arbete. Ytterligare har interiören betydelse för hur medarbetarna 

identifierar Åkestam Holst. Det här utifrån att medarbetarna delvis förknippat interiören med 

företagets värderingar samt att de delvis uppfattat att delar av kontorets utformning gestaltar 

den visuella identiteten. Resultatet påvisar även att interiören har viss betydelse för de 

kreativa teamens sammanhållning och effektivitet, i och med att de upplever att den påverkar 

möjligheten att kommunicera och skapa relation till andra medarbetare. 

  

“Uppfattar medarbetarna att interiören förstärker företagets identitet?”.  Resultatet indikerar 

inte att medarbetarna på Åkestam Holst uppfattar att interiören förstärker företagets identitet. 

Däremot påvisar resultatet att de uppfattar interiören som en del av företagets identitet. Det 

här genom att de förknippar färgen i interiören till den grafiska profilen, vilket är en del av 

den visuella identiteten som syftar till att gestalta organisationsidentiteten. Resultatet visar 

även på att Åkestam Holst värdeord och grafiska profil inte är helt befäst hos de medarbetare 

som svarat. Detta då de värdeord de använde för att beskriva företaget inte helt stämde 

överens med de faktiska värdeorden, samt att de associerade till fler eller andra färger än de 

som finns i Åkestam Holst grafiska profil. Ytterligare syftar studiens frågeställningar till att 

undersöka ett företags visuella identitet vilket innebär att detta teoretiska perspektiv är av stor 

vikt för att kunna skapa undersökningsmaterialet samt analysera resultatet. 
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5.2 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om kontorets interiör hos Åkestam Holst kommunicerar 

ut dess visuella identitet samt hur deras medarbetare uppfattar det. Resultatet påvisar att 

medarbetarna uppfattat interiören som en del av den visuella identiteten, även om Åkestam 

Holst inte inrett sitt kontorslandskap för att gestalta den. Detta är förenligt med Van den 

Bosch, Elving & De Jongs (2006) teori om att interiören är ett av nyckelelementen för den 

visuella identiteten. Det här anses bero på att individer medvetet och omedvetet söker 

igenkänning till symboler för att kunna skapa identifikation. Vilket förklarar varför 

medarbetarna associerade den går färgen i interiören till Åkestam Holst. Schein (2004) stärker 

det i sin teori om företagskultur där han beskriver interiören som den mest observerbara delen 

av ett företags kultur genom att den gestaltar de värderingar och grundläggande antagande 

som företagskulturen bygger på. Det faktum att respondenterna gett mening till interiören 

genom att beskriva den visar på Barads (2003) tes om att all materia i sig är kommunikativt.  

 

Även om Åkestam Holst inte använt interiören för att förmedla den visuella identiteten visar 

resultatet att interiören med fördel skulle kunna användas för att kommunicera den till 

medarbetarna. Det här då respondenterna visat på en oenighet kring uppfattningen av 

företagets värdeord och grafiska profil, vilket indikerar att det inte finns en gemensam bild av 

organisationsidentiteten (Elsbach & Bhattacharya, 2001). Den skulle kunna bli tydligare 

genom att den inte enbart kommuniceras via samtal utan även visuellt. Vilket överensstämmer 

med det Wrona (2015) skriver gällande att interiören bör gestalta företagets värderingar 

genom att utformas från företagets grafiska profil. 

 

Andersen & Nilssons (2014) kom fram till att interiören är kommunikativ och har betydelse 

för hur varumärket uppfattas även om det inte funnits en tanke bakom dess utformning. 

Respondenterna i vår studie kopplade samman färgen i interiören till företagets grafiska 

profil, vilket påvisar att interiören lätt förknippas som en del av den visuella identiteten och 

med fördel skulle kunna användas för att kommunicera den till medarbetarna. Det resultat 

denna studie påvisat gällande respondenternas upplevelse av platser är i likhet med det 

Orlikowski & Scott (2015) kom fram till i deras studie. Det vill säga att ett budskaps 

betydelse påverkas av hur det förmedlas, dvs av objekt, rum och handling.  
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Ett stort problem som uppstod under studiens gång var att svarsfrekvensen från 

enkätundersökningen som skickades till medarbetarna på Åkestam Holst var otroligt låg. Så 

låg att det inte var möjligt att dra några slutsatser eller att kunna utföra en analys utifrån de 

svar som kommit in. Vi fick då ta ställning till om vi skulle försöka få in mer svar från 

medarbetarna på Åkestam Holst eller om vi skulle tillföra ett nytt företag från en annan 

bransch och jämföra mellan de två företagen och branscherna hur skillnaderna ser ut utifrån 

det perspektiv vi ville undersöka. När vi ser tillbaka på detta skulle vi tagit till oss mer när vår 

informant tidigt uttryckte sig om att det nog skulle bli en låg svarsfrekvens från 

respondenterna.  

 

I slutskedet av författandet av denna uppsats har en idé om förslag på vidare forskning 

uppkommit. Idén föddes då vi hade problem med svarsfrekvensen och började tänka på nya 

idéer och förslag som skulle kunna göra så att vi fick in ytterligare data till analysen. Förslaget 

är att jämföra flera företag inom samma bransch eller att jämföra med en helt annan bransch. 

Det vore intressant att se om “mindre” kreativa arbetsroller/yrken skulle uppskatta en kreativ 

arbetsplats lika mycket som medarbetarna på Åkestam Holst gör för att kunna utföra sitt 

arbete. Personligen tycker vi att kreativiteten är viktig för inspiration till vardagen, arbetslivet 

samt för att få ett bättre fokus och välmående. Vi anser att en kreativ arbetsplats är av stor vikt 

för alla, oavsett bransch, och det skulle därför vara intressant att undersöka om fler branscher 

tycker detsamma. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

“Kommunikativ interiör 

Hejsan alla kreativa människor på Åkestam Holst, 

Hanna Jönsson och Emma Andersson heter vi och vi läser vårt sista år på PR- & 

kommunikationsprogrammet på Mittuniversitetet. Vi skriver just nu vår C-uppsats där vi 

undersöker materia i form av kontorslandskapets interiör som en del i företagets visuella 

kommunikation ur ett medie- och kommunikationsperspektiv. Vi blev otroligt intresserade av 

er och alla era fina utmärkelser och priser. 

 

Denna enkät kommer att ligga som underlag för vår uppsats metod- och resultatdel. Inga 

uppgifter kommer att förmedlas vidare till en tredjepart. Enkäten är helt anonym. Vi skulle 

vara väldigt tacksamma om Du ville hjälpa oss att fylla i enkäten. Enkäten tar bara några få 

minuter att fylla i och kommer att vara till stor hjälp för oss.  

Tack på förhand!  

Vänligen Hanna & Emma 

 

Om ni har några frågor är det bara att maila: 

Hanna - hajn1601@student.miun.se    

Emma - eman1603@student.miun.se” 

 

Fråga 1. Hur gammal är du? 
19-25 
26 -30 
30-35 
36-40 
40-45 
46-50 
50+ 
 

Fråga 2. Vilket kön identifierar du dig med? 
Man 
Kvinna 
Annat 
 
Fråga 3. Vilken yrkesroll har du? 
Kommunikatör 
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Copy Writer 
Art Director 
Projektledare 
Annat 
 

Fråga 4. Beskriv hur du uppfattar företaget Åkestam Holst med tre ord. 
- 
 

Fråga 5. Upplever du att kontorsmiljön uppmuntrar till interaktion med dina kollegor? 
Inte alls 
Delvis 
Mycket väl 
 

Fråga 6. Hur upplever du kontorsmiljöns karaktär 
Öppen  
Isolerad 
Annat 
Fråga 7. Vilka färger associerar du med företaget Åkestam Holst (flervals alternativ)  
Röd 
Blå 
Grön 
Svart 
Vit 
Rosa 
Lila 
Gil 
Brun 
Orange 
Grå 
 

Fråga 8. Upplever du att kontormiljöns interiör har ett genomgående tema? 
Inte alls 
Delvis 
Mycket väl 
 

Fråga 9. Tycker du att interiören på kontoret speglar Åkestam Holst värderingar ? 
Inte alls 
Delvis 
Mycket väl 
 

Fråga 10. Upplever du att det finns utrymme för spontana möten på kontoret? 
Ja 
Nej 
 

Fråga 11. Är det viktigt för dig med kontorsmiljöns inredning, formspråk, färg- och 
ljussättning för att du ska kunna utföra ett kreativt arbete? 
Inte alls viktigt 
Delvis 
Mycket viktigt 
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Fråga 12. Upplever du att kontorsmiljön påverkar möjligheten att kommunicera med 
dina kollegor? 
Stämmer inte alls 
Stämmer delvis 
Stämmer mycket väl 
 

Fråga 13. Välj de ord du anser bäst beskriver interiören inne på Åkestam Holst kontor 
(flervals alternativ) 
Inspirerande 
Funktionellt 
Diskret 
Nytänkande 
Lyxigt 
Bekvämt 
Kreativt 
Annat 
 

Fråga 14. Har du något mer att tillägga? (frivilligt) 
  

 

Bilaga 2. Operationalisering 

Operationalisering  

 

Kontorsmiljö                                         Visuell identitet 

 

Interiör                                              Värde  

 

1. Jag upplever att kontormiljöns 

interiör har ett genomgående tema 

 

2. Jag upplever att kontormiljöns 

interiör speglar företaget 

 

3. Jag upplever att färgen i interiören 

speglar företaget 

 

4. Jag upplever att kontormiljöns 

inredning, planlösning, formspråk, 

10. Jag är medveten om företagets värden 
 

11. Jag delar företagets värden 
 

12. Jag känner engagemang inom företaget 
 

13. Jag känner att jag bidrar med mina 

färdigheter 
 

14. Jag känner tillit för företaget 
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färg- och ljussättning skapar en 

attraktiv arbetsplats  

 

15. Jag är stolt över att vara anställd på 

företaget 
 

16. Jag upplever rättvisa och moral på 

företaget 

 

Kommunikation Kultur 

 

5. Jag upplever att kontorsmiljön 

uppmuntrar till interaktion mellan 

kollegor 
 

6. Jag upplever att kontorsmiljön 

underlättar för kommunikation mellan 

kollegor 
 

7. Jag upplever att det finns tillgängliga 

ytor för spontana möten i kontorsmiljön 
 

8. Jag upplever att kontorslandskapets 

planlösning är av öppen karaktär 
 

9. Jag upplever att kommunikationen 

inom företaget är transparent 

17. Jag upplever att jag delar företagets 

värderingar 
 

18. Jag upplever gemenskap inom företaget 
 

19. Jag upplever att det finns en tydlig riktlinje 

för vilket beteende som är acceptabelt på min 

arbetsplats 
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Bilaga 3. Intervju 

Vilka är Åkestam Holst? 
• Vad är Åkestam Holst för företag? 

• Hur länge har de funnits? 

• Vilken är deras inriktning? 

• Hur många anställda har de? 

• Vilka yrkesroller innefattar företaget? 

• Med vilka värdeord skulle du beskriva Åkestam Holst? 

• Hur kommuniceras värdeorden ut till de anställda? 
 

Den visuella identiteten  
• Hur skulle du beskriva Åkestam Holst grafiska profil? 

• Vilka färger ingår? 

• Vilket typsnitt? 

• Vilket formspråk? 

• Hur kommuniceras den visuella identiteten till medarbetarna? 
 

Interiör och kontorslandskap 
• Beskriv hur kontorslandskapet är utformat? 

• Vilka konstellationer av olika möbler finns? 

• Vilka färger används inne på kontoret? 

• Vilket formspråk har man använt? 

• Hur många mötesplatser finns? 

• Vilken teknik finns? 

• Är interiören genomtänkt? 

• Vad ville ni skapa för känsla med interiören? 

• Är den utformad för att vara en del av Åkestam Holst visuella kommunikation 

• Vem har ni utformat interiören för?  
 
 

Avslutande fråga 
• Är det något du vill tillägga? 
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Författare:  
  

Emma Andersson & Hanna Jönsson 
  

Mittuniversitetet 

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap 

Information- och PR-programmet 

C-uppsats, vårterminen 2019 

  

Det sitter i väggarna 


