
...till dagens situation, där skogen 
brukas industriellt av ett fåtal, och för 
flertalet av oss endast är en rekreation-
splats dit vi flyr våra trista arbetsplats-
er... 

...men nya ekonomiska förutsät-
tningar ger allt fler möjlighet att 
fritt välja både arbetstid och 
arbetsplats. Teknologiska fram-
steg gör det möjligt att arbeta 
ifrån i stort sett var som helst.
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Gestaltningsförslag: Två enkla och vädertåliga 
utemöbler av en oväntad typ, som ger skogsbesöka-
ren en fråga om vilka aktiviteter som platsen medger.

I en nära framtid består en stor andel av 
arbetskraften av egenanställda företagare 
i den s.k gig-ekonomin. De ger sig själva 
stor frihet i val av arbetstider och 
arbetsplats. Avgörande för deras arbete är 
deras kognitiva förmågor.

Det finns flera studier som visar på att 
utomhusvistelser kan höja kreativitet, 
konentration samt sänka stressnivåer. Att 
använda stadsnära skogar som komple-
ment till co-working spaces eller loungiga 
caféer kommer att vara naturligt för vissa, 
för att uppnå ett maximalt fokus utan dis-
traktioner under intensiva arbetsperioder 
eller för att andas frisk luft och låta tanken 
flyga högt under det gröna taket ovan.

Under utvecklingen av vårt förslag utgick 
vi från bokskogen i Torup utanför Malmö. 
Det är en lättillgänglig bokskog, en skog-
styp som har unika rumsliga kvaliteter och 
som är typisk för södra Sverige. Vi upplev-
de en atmosfär av upphöjd stillhet under 
de stora träden och vårt förslag är en 
mycket enkel installation avsedd att få en 
betraktare att överväga sin egen relation 
till skogen och dess användning. 

Skogen har alltid spelat en cen-
tral roll i svensk ekonomi. Från 
småskaligt skogsbruk i ett jord-
brukssamhälle...
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Läge #1:
Bokskogen är typisk för 
södra Sverige, och 
speciellt för Skåne.

Bokskogen har en mycket stark 
rumslighet på grund av trädens täta 
lövverk som beränsar undervegeta-
tionen samt skapar ett markant tak. 
Det öppna, stora rum som bildas har 
en unik stämning av ro och fokus. 
Många människor använder skogen 
för rekreation och återhämtning, men 
samma stämning skulle kunna 
understödja kognitiva arbeten.

I en 340 hektar bokskog så finns all-
tid möjligheten att finna en avskiljd 
plats utan att stänga in sig, för att 
finna den avskärming som blir allt 
mer sällsynt i dagens öppna plan-
lösningar.

I takt med att arbetet blir mer individ-
anpassat kommer vi att ha större 
möjligheter att välja att arbeta i mil-
jöer där vi känner oss kreativa, lugna 
och harmoniska. Detta gäller inte 
enbart det traditionella skrivbords-
arbetet, utan kan omfatta möten, 
terapier, seminarium, etc. Vårt 
förslag syftar till att ifrågasätta den 
uppdelning mellan inomhus/utom-
hus som fortfarande råder inom 
arbetslivet, när uppdelningen mellan 
arbete och fritid allt mer tunnas ut.

Läge #2:
I Skåne är en stor del av 
befolkningen koncen-
trerad till området kring 
Malmö-Lund.

Läge #3:
Torups bokskog är 340 
hektar och den närmaste 
bokskogen från Malmö 
stad. Den nås med buss 
148 på 15 minuter.

Inspiration #2:
Starbucks har blivit en 
symbol för den informella 
arbetsplatsen bland 
frilansare och andra i gig-
ekonomin.
foto: Starbucks

Inspiration #3:
Apple planterar skog på 
både in- och utsida av sitt 
nya kontor för medarbe-
tarnas välbefinnande.
foto: Apple

Inspiration #1:
Fernando Abellanas 
byggde sin egen studio 
under en bro för att få 
arbetsro.
foto: F Abellanas/
J.M. Pedrajas

Bokskogen Torup

Stick Ut! är ett projekt som handlar 
om att utveckla ett mer innovativt 
och hållbart arbetsliv genom att 
utforska olika former för att arbeta 

utomhus, med fokus på sådant arbete som van-
ligtvis bedrivs inomhus, på kontorsarbetsplatser. 
Projektet är ett sambete mellan Malmö stad och 
Malmö högskola. Vi tänker oss att det skulle fin-
nas möjlighet att utveckla vårt förlag tillsammans 
med Stick Ut!, eller dra nytta av den kunskap som 
ackumulerats inom projektet för att föra idén vi-
dare.
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