
Inga fönster

Ryggarna mot varandra, stressande
att inte ha koll på vad som händer
bakom ens rygg i rummet.

Lång korridor utan bra
gemensamma
utrymmen, tvingar folk
att gå in och ut hos
varandra. Man upplever
lätt att man kommer
och stör om man vill
diskutera eller få
feedback.

Fikarum/
kök

Mötesrum. med runt bord där alla kan se varandra. Man känner sig
m~r delaktig och får en annan överblick när man exempelvis ser
minspel s?m ger feedback på vad man säger. Undvik biografsittning
där man tittar varandra i nacken. Kalla färger som blå och grå hjälper
till att hålla fokus.

Tysta rum där man kan gå
avsides för att ha enskilda <,__

samtal, prata i telefon eller
få skriva i fred en stund.

Lunchrum/
kök

Stort, bra ventilerat med
varma färger som lockar till
kreativitet. Bra spontan
mötesplats för att utbyta
jobbtankar.

Kreativa rummet ska
stimulera till ideer.
Varma färger på
väggarna. Här kan
man blanda soffor,
fåtöljer och bord. Med
estetisk känsla kan
man även blanda
50-tals möbler med
mer modern design.

Kreativitets-
rum

Kopierings-
rum

Det kan bli en himla trafik om det
bara finns ett enda fika/lunchrum,
Träffas man efter att ha suttit på sitt
rum hela förmiddagen blir det lätt
jobbsnack. Kan vara störande för den
som vill koppla av på rasten.

Kopieringsrum är en potentiell
samlingsplats för att utbyta
ideer. Tyvärr är den ofta placerad
i en trång vrå utan ljus och bra
ventilation.

Stora fönster
Människan mår bättre av dagsljus, det är en del av vår
biologi. Bra om det finns någon grönska utanför
fönstret och inte bara en husvägg.".-~~~~~'

Kontorsrum
Att sitta vända mot varandra
på kontoret ger bättre
översikt. Man ser vilka som är
i rummet. man stimuleras att
möta varandras blickar. Det är
mer stressande om något
händer bakom ryggen._-- __ d:,
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Ett centralt öppet
fikaiandskap som är nära
och tillgängligt för alla.
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