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Abstract 

This is the result of my examination report for Malardalens University in cooperation 

whit Iggesund Paperboard AB. The purpose with this work was to see how important a 

guesthouse is for a company but also how they are designed to work for this type of 

activity. 

A guesthouse can be seen to be important for a company´s representation. The house 

can be used as a technique to sale the companies goods and services but it is also a god 

method to tie strong band with the customer as well as between the company’s own 

employees. 

The reason that the study was made was that the company saw it as a need to look over 

if this type of guesthouse is important to keep and expand in the future. An 

investigation was their forth made through visits and comparison to three different 

guesthouses activity and design to see how important this type of house was seen to be 

for a company. As a result a proposal of a design for better work environment was 

made for Hedvigsfors farm. This proposal was a wish from Iggesund Paperboard AB 

after that the increased activities at this guesthouse have led to a bad work environment.  
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Abstract 

Det här är resultatet av ett examensarbete utfört vid Mälardalens högskola i samarbete med 

Iggesund Paperboard AB. Syftet med examensarbetet var att se om det är viktigt för ett 

företag att ha tillgången till en gästgård men även till hur de är utformade för att fungera för 

den typen av verksamhet.  

En gästgård kan ses vara viktig för ett företags representation. Gården används främst som ett 

tillvägagångssätt för att sälja företagets varor och tjänster men ger också en god möjlighet till 

att knyta starkare band mellan kunder såväl som mellan företagets egna arbetstagare.  

Anledningen till att det här examensarbetet utfördes var för att företaget såg det som ett behov 

att se över om dessa gästgårdar var värda att bevara och utveckla i framtiden. En utredning 

gjordes därför genom besök och jämförelse av tre olika gästgårdars verksamhet och 

utformning för att se hur viktig en sådan gård kan anses vara för ett företag. Som ett resultat 

av denna utredning har därefter ett förslag till en utformning av en bättre fungerande 

arbetsmiljö vid Hedvigsfors Herrgård tagits fram. Förslaget var ett önskemål från Iggesund 

Paperboard AB då denna gästgård fått en utökad verksamhet vilket lett till dåligt fungerande 

personalutrymmen.  

 

 

Nyckelord  

Byggnadsplanering, utformning, gästhus, herrgård, varsam ändring av byggnad, 

arbetsmiljö, tillgänglighet. 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Förord 
 

Den här rapporten är resultatet av det examensarbetet motsvarande 15 högskolepoäng 

som utfördes vid Mälardalens högskola i samarbete med Iggesund Paperboard AB. 

Examensarbetet är en del av min treåriga utbildning till att bli Byggnadsingenjör. 
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Dessutom vill jag passa på att tacka all närvarande personal vid de besökta gästgårdarna 

för att ni tagit er tid att ta emot mig och ställt upp i mina intervjuer. 

 

Jag vill dessutom tacka min examinator Lisbeth Dahlbäck vid Mälardalens Högskola 

för visat intresse och ledning i rätt riktning för att nå mitt resultat. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

En gästgård kan ses vara viktig för ett företags representation, den används främst som en 

försäljningsteknik för företagets varor och tjänster men gästgården är även ett bra sätt att 

knyta starkare band mellan kunder såväl som mellan företagets egna arbetstagare.  

För att utforma den önskade verksamheten vid en gästgård bör gården i sig ha en fungerande 

utformning men den bör även ge ett visst intryck och en trivsam känsla för de besökande. Att 

ett företag har tillgång till en sådan gästgård kan vara både för- och nackdelar. En fördel med 

gårdarna är att de är en otroligt bra metod att presentera ett företag på genom en lugn och 

rogivande miljö medan en nackdel är att det kostar ett företag stora summor pengar att 

förvalta och driva detta. 

Hedvigsfors Herrgård är en av de gästgårdar som ägs och brukas av ett företag. 

Herrgården byggdes år 1775 och med den förändring av verksamhet som skett i 

byggnaden följer en hel rad med utformningsproblem, bland annat så är verksamheten 

vid gården idag alldeles för stor för att fungera för den personal som arbetar vid platsen. 

Att förändra verksamheten i en äldre byggnad kan ställa till med stora problem, dels så 

kan byggnadens karaktär försvinna och dels så kan de utformningskrav som finns idag 

förändra för mycket i byggnadens utformning. I den här rapporten redovisas vad som är 

relevant för just verksamheten vid en gästgård och vilka utrymmen som kan behövas 

för att ge en tillräckligt bred och bra användning för den typen av byggnad. Som ett 

resultat av undersökningen har ett förslag för omdisponering och utbyggnad av 

personalutrymmen tagits fram för just Hedvigsfors Herrgård. 

 

Intresset för ämnet byggnadsplanering och arbetsmiljö väcktes då jag gick kursen 

”Byggnadsplanering med visualisering” vid Mälardalens Högskola. Under kursens gång 

gjordes två projektarbeten varav den ena handlade om kontorsutformning vilket ledde till att 

tankesättet kring hur en byggnad är utformad för att fungera som en bra arbetsplats satte fart. 

Idén till examensarbetet kom då jag fick som förslag från Iggesund Paperboard AB att ta fram 

en utformning för en ombyggnad och omdisponering vid Hedvigsfors Herrgård. Med 

utformningen av det vetenskapliga i examensarbetet fick jag stor hjälp från min examinator 

vid Mälardalens högskola.
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1.2. Problemformulering 

 

 Vad är en gästgård och vilken typ av verksamhet bedrivs på platsen? 

 Varför kan en gästgård anses vara en viktig tillgång för ett företag? 

 Vilka för- och nackdelar finns med att ett företag har tillgången till en gästgård av 

äldre bebyggelse? 

 Hur bör en gästgård vara utformad för den önskade verksamheten gällande behovet av 

ytor och arbetsmiljö? 

1.3. Syfte 

Syftet med det här examensarbetet var att studera användandet av gästgårdar inom ett 

företag. Studien syftade även till att se över hur byggnaden var utformad och hur denna 

fungerade och upplevdes som en arbetsplats.  

1.4. Mål 

Målet med detta examensarbete var att definiera de för- och nackdelar som finns för ett 

företag att ha tillgång till en företagsintern gästgård. Målet var också att ta fram 

förbättringar för framtida utformning av gäst/-kursgårdar.  

1.5. Avgränsning 

Utredningen är avgränsad till äldre företagsinterna gästgårdar.  
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2. Metod 

2.1. Informationssökning 

Information har tagits fram genom sökning efter litteratur i Högskolans bibliotek och 

Västerås Stadsbibliotek, en del litteratur har även lånats från företagets egen 

boksamling. Litteratur som lagar och föreskrifter har hämtats från Internet. 

Information har även fåtts genom intervjuer med tillgänglig personal och ansvarig vid 

gästgårdarna, underlaget för intervjuerna finns i bilaga 2.  

2.2. Rapportens disposition 

I rapporten redovisas först den litteratursammanställning som har gjorts, där står skrivet vilka 

krav och bestämmelser som finns gällande ändring och utformning av en byggnad. Därefter 

redovisas en kort sammanställning av byggnadshistoria, fastighetsförvaltning, varsam ändring 

och tillgänglighet. Vad en gästgård är definieras varpå en utrymmesbehovsbeskrivning följer 

innehållande de krav som gäller för dessa ytor.  

Efterföljande kapitel benämns undersökning och omfattar resultatet av den utredning som 

gjorts genom besök och intervjuer vid samtliga gästgårdar, bland annat så beskrivs 

byggnadernas användning, kort historia och hur dessa är utformade men även hur 

verksamheten kan utvecklas. I rapportens slut redovisas ett resultat med en diskussion. 
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3. Litteraturstudie 

3.1. Krav och bestämmelser vid utformning och ändring av en 
byggnad 

 

Idag finns Plan- och bygglagen, PBL, som är ett regelverk som alltid måste följas vid 

byggande, denna innehåller:  

 Kommunernas planläggning av mark och vatten 

 Bygglov, rivningslov och marklov 

 Tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten 

 

Byggnadsverkslagen, BVL, är den lag som bland annat behandlar tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, byggprodukter och funktionskontroll.  

Byggnadsverksförordningen, BVF, innehåller föreskrifter som finns tillämpade i BVL. BVL 

och BVF tillämpas vid ändring av en byggnad (Uno Nordstrand, 2008). 

 

Idag gäller även arbetsmiljölagen, AML, som är en ramlag vilken innehåller juridiskt bundna 

föreskrifter gällande arbetsmiljö. I den finns bland annat föreskriften arbetsplatsens 

utformning samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (Arbetsmiljöverket, 

http://www.arbetsmiljöverket.se/). 

 

Boverket är en myndighet som tar upp frågor om byggd miljö och hushållning med 

mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse 

och boendefrågor (Boverket, http://www.boverket.se/).  

Under Boverkets byggregler ligger allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, som 

ger råd som bör men inte måste följas vid ändring av en byggnad.  

I BÄR står även det som gäller för hantering av varsam ändring av en byggnad. 

 

http://www.arbetsmiljöverket.se/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/
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3.2. Byggnadshistoria 

Under detta kapitel finns en övergripande beskrivning av den stilhistoria som var typisk 

under den tid som de besökta gästgårdarna i rapporten uppfördes. Det här kapitlet är 

baserat på Cecilia Björks och Laila Reppens bok ”Så byggdes staden” (2006). 

 

Rokoko är stilen som kom under 1700-talets första hälft och har sitt ursprung i naturen. 

Inspiration hämtades framför allt från vittrade klippformationer som var täckta med 

snäckor men även från motiv som vetenskapsmannen Carl von Linnés blommor och 

stjälkar. I stilen blev asymmetrin den viktigaste detaljen. 

 

Den gustavianska stilen kom under 1770-talet och var en upplösning mot den tidigare 

epoken rokokos överdrivna former och motiv. I inredningen eftersträvades en enkelhet 

och en lätthet i rummen. Stilens namn kommer från Kung Gustav III som var väldigt 

intresserad av just arkitektur och inredning under den tiden.  

 

Arkitekturstilar från 1800-talet och tidigare hade rikligt dekorativa fasader och 

komplicerade byggnadsdetaljer vilket dessutom speglade sig i stilen på inredningen och 

gav ett helhetsintryck för byggnaden. Inredning som väggpaneler, taklister och dörrar är 

några av de typiskt dekorerade delarna inomhus men även möbler och dekorativa 

föremål som belysningen anpassades efter stilen på byggnaden.  

 

Under 1890-talet kom det som kallades för Nystilar som är en utveckling av den 

tidigare stilen Klassicism (1880-tal). Typiskt för den här stilen var att fokus hamnade 

på taken då de utformades med asymmetri och fantasifullhet. Nu började det dessutom 

istället att väljas ett ”äkta” material på fasaderna, ofta slätt tegel eller natursten, istället 

för den tidigare stenimiterande arkitekturen. Inredningen och möbleringen förblev 

ungefär densamma som klassicismen med skillnaden att det istället blev ljusare och 

luftigare.  
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3.3. Att förvalta en byggnad 

Fastighetsförvaltning är det skede som inleds då en byggnad är utförd och har tagits i 

bruk.  

Den traditionella fastighetsförvaltningen är uppdelad i grenarna teknisk, administrativ 

och ekonomisk förvaltning. 

Den tekniska förvaltningen är därefter uppdelad i drift, underhåll och ändring.   

Med begreppet drift menas att en byggnad bland annat ska vara försörjd med vatten, 

elektricitet, energi för uppvärmning och har en fungerande ventilation.  

Begreppet underhåll innebär byte och reparation av komponenter som inte fungerar. 

Exempel på underhåll är förebyggande underhållsåtgärder som målning, utbyte av 

maskiner, rensning av takrännor och mycket mer som förlänger byggnadens livstid. 

Begreppet ändring är också ett begrepp som ingår under den tekniska förvaltningen, 

med ändring menas tillbyggnad och annan ändring. Begreppet ändring beskrivs mer 

under kapitel 3.4. Varsam ändring av byggnad. 

Den administrativa förvaltningen är sådant som hyresdebitering och kontakt med 

brukarna medan den ekonomiska redogör för budgetering, uppföljning och redovisning 

av verksamhetens ekonomi. (Uno Nordstrand, 2008) 

Om en byggnad är kulturmärkt måste underhållet av byggnaden skötas så att det 

bevarar och levandegör kulturarvet utan att äventyra det estetiska och historiska med 

byggnaden (Statens offentliga utredningar SOU, 1991). 

 I fastighetsskötsel ingår både invändig och utvändig skötsel. Utvändig skötsel är sådant 

som snöröjning, renhållning av ytor, gräsklippning och plantering av blommor och 

buskar. Invändig skötsel är sådant som tillsyn och skötsel med mindre reparationer, 

städning av gemensamma utrymmen och idag också miljötänkandet som sopsortering. 

(Uno Nordstrand, 2008).  

En fastighetsägare har i första hand som ansvar att köpa in de tjänster och varor som 

behövs för att upprätthålla skötsel av en fastighet (Ingmar Danielson, 1986).  

Fastighetsförvaltning är viktig i det avseende att förlänga en fastighets livstid, utan 

förvaltningen så förfaller byggnaden och till slut kan den inte längre vara i bruk. En 

byggnad ska förvaltas så att byggnadens karaktär inte förändras, detta är extra viktigt 

vid kulturmärkta byggnader. 
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3.4. Varsam ändring av byggnad 

Idag används begreppet ändring som står för tillbyggnad och annan ändring av en 

byggnad. En åtgärd vilken ändrar en byggnads konstruktion, funktion eller utseende. 

Med tillbyggnad ökas byggnaden i volym och med annan ändring menas allt som inte 

är tillbyggnad eller underhåll. Annan ändring kan som exempel vara ändring av 

planlösning eller installationer (Boverket, 2009, http://www.boverket.se).  

Ett ändringsprojekt innehåller till stort sätt samma skeden som vid en vanlig 

projektering. Skillnaden är att det redan från början finns en byggnad som måste tas till 

vara vid projekteringen. Vid ändring av en byggnad ska Byggnadsverkslagen, BVL, 

och Byggnadsverksförordningen, BVF, tillämpas (Uno Nordstrand, 2008). 

Enligt Plan och bygglagen, PBL, (Lag 1998:805, http://www.sfv.se/), ska en ändring av 

en byggnad utföras varsamt för att behålla byggnadens karaktärsdrag, 

byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

Med den här varsamma ändringen menas bland annat att välja och placera en 

kompletterande inredning och utrustning så det harmoniserar mot det gamla, att bevara 

husets karaktär genom att ta vara på det som fungerar och att göra en fortsatt varsamhet 

möjlig. Varsam ändring är inte att flytta väggar och dela av rum eller att byta ut 

befintliga delar och komponenter som kan lagas eller förbättras. 

Vid tillbyggnad kan ett bygglov komma att behövas om området har planbestämmelser, 

i det fall där rivning krävs behövs dessutom ett rivningslov. 

I vissa fall kan miljöfarligt ämne finnas i konstruktionen vid rivning, därför kan även en 

inventering bli tvunget att göras (Uno Nordstrand, 2008). 

 

 

 

 

  

http://www.boverket.se/
http://www.sfv.se/
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3.5. Tillgänglighetskrav i en befintlig bebyggelse 

Vid planering av en bostad eller planering av en plats i samhället ställs idag kravet på 

tillgänglighet. Detta innebär att en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 

kunna vistas och röra sig fritt på platsen.  

Tillgänglighetskraven berör byggnader som alla bostäder förutom fritidshus med högst två 

bostäder, arbetslokaler och allmänna lokaler. Den gäller även för tomter som tas i anspråk för 

bebyggelse. (Boverket, http://www.boverket.se) 

Vid planerande av en byggnad ska hänsyn tas till såväl det tillfälliga behovet så som det 

konstanta behovet.  

Lagen om tillgänglighet kom inte förrän i Svensk byggnorm, SBN, 1980 och gäller inte 

byggnader som byggdes innan lagen utfärdades (Boverket, http://www.boverket.se).  

  

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
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3.6. Utformning av byggnad 

I det här kapitlet redovisas vilka utrymmen som är av behov och önskas finnas i en 

gästgård samt vilka utrymmeskrav som finns för dessa. Beskrivning av 

utrymmesbehovet är baserat på besöken vid de senare nämnda gästgårdarna. Mått 

medtagna i detta kapitel är baserad på information från böckerna Bostadsbestämmelser 

(2008) och Arkitektens handbok (2008), figurerna är ritade i dator. 

 

Vid utformning av en gästgård behövs minst en tillgänglig och inbjudande entré. Entrén 

ska vara väl belyst och vägen dit ska vara tydlig. För att utforma en entré bör hänsyn tas 

till behovet av tillgänglighet, hur en person med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga skall kunna ta sig in och ut ur byggnaden men också hur det ser ut 

estetiskt mot byggnaden bör diskuteras. För att en rullstolsbunden person ska kunna 

röra sig fritt i en byggnad krävs en öppning i dörrar vid entré och dörrar i korridorer på 

minst 0,8 m, se Figur 3.6.1. Minsta dörrmått för rullstolsbunden. Utöver det behöver en 

rullstolsbunden person en area som en cirkel med diametern 1,3 meter, se figur 3.6.2. 

Diameter vändyta rullstolsbunden, för att kunna vända i exempelvis en korridor 

inomhus. Utomhus ligger denna vändyta på 1,5 meter i diameter.  

 

    

Figur 3.6.1 Minsta dörrmått för  Figur 3.6.2. Diameter vändyta 

rullstolsbunden rullstolsbunden 
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 I många fall kan en ramp behövas för att tillgodose behovet av en tillgänglig entré, en 

ramp kan vara nödvändlig såväl inomhus som utomhus. Vid utformning av en ramp får 

lutningen som max ligga på 1:12 (4,8°) eller 1:20 (2,9°) för att inte bli för brant. Är 

rampen längre än 6 meter krävs ett viloplan på minst 2 meter vilken gör det möjligt för 

en rullstolsbunden att vända. Se mått i figur 3.6.3. Rampmått. 

 

Figur 3.6.3. Rampmått 

Med närhet till entrén behövs ett kapprum, helst placerad på ett sådant sätt att risken för stöld 

minskas. Detta kan göras genom att placera kapprummet i ett avskilt rum. Krokar i 

kapprummet bör placeras på två olika höjder för att vara tillgänglig även för en person som 

sitter i rullstol. Vid kapprummet bör även WC finnas, helst anpassad efter att fungera för en 

rullstolsbunden. WC och hygienutrymme behövs även då gästgården har möjlighet till 

övernattning. Förutom hygienutrymmen för besökande krävs att personalen på en plats där 

smutsande eller svettdrivande arbete utförs har tillgång till dusch (Boverket, 2009, BÄR § 

100). Vid utformning av ett hygienutrymme där WC och handfat placeras vid samma vägg 

krävs ett avstånd på 0,8 m mellan dessa, se Figur 3.6.4. till 3.6.7. nedan för mått på handfat, 

WC och duschplats samt förslag för kombination mellan dessa.   

    

      Figur 3.6.4. WC-stol Figur 3.6.5. Handfat  
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Figur 3.6.6. Duschplats Figur 3.6.7. exempel hygienutrustning mot  

 samma vägg 

 

Vid utformning av sovrum ska rummen dimensioneras efter det antal sovplatser som 

ska rymmas i lokalen. Det som räknas som utgångsmåttet för en sovplats är 0,9 x 2,1 

meter, se figur 3.6.8. sovplats, för mått. Förutom sängens mått läggs därefter ett 

funktionsmått på för möjlighet till passage in till sängen och för lättare möjlighet till 

städning. 

 

 

Figur 3.6.8. Sovplats 
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Vid en gästgård är det viktigt att det finns minst ett konferensrum. Vid bestämning av 

yta för ett konferensrum ska hänsyn tas till det antal personer som maximalt skall kunna 

vistas i lokalen samtidigt. I konferensrummet ska dessutom den rätta utrustningen 

finnas tillgänglig för brukaren. Vid en gästgård med fast personal kan ett mindre kontor 

vara nödvändigt för lättare kontorsarbete.  

För yta vid skrivbordsarbetsplats finns ett mått på skrivbordets djup för 

datoranvändande på 0,95 m och ett mått på 0,6 m för skriv- och läsarbete, se figur 

3.6.9. för arbete vid dator och figur 3.6.10. för läs- och skrivarbete.  

Vid bestämning av rumsstorlek för ett kontor finns inget bestämt krav, ofta ligger ett 

fullt fungerande kontorsrum för en person på 8-10 kvadratmeter. I snitt räknas totalt 25 

kvadratmeter i lokalyta per arbetsplats inklusive utrymmen som mötesrum, förråd, 

korridorer och personalutrymmen (Arbetsmiljöverket, rumshöjd, http://www.av.se/).  

 

   

Figur 3.6.9. Arbetsplats för  Figur 3.6.10. Arbetsplats för läs- och 

datorarbete    skrivarbete 

 

 

 

  

http://www.av.se/
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Om det vid gästgården finns fast personal som har som uppgift att hålla i matlagning 

behövs ett kök, ofta i en större storlek med viss restaurangutrustning. I anslutning till 

köket behövs därmed också en matsal för servering, se mått för matplats i figur 3.6.11.

 

Figur 3.6.11. Matplats 

 

I anslutning till köket kan det dessutom vara lämpligt med en mindre varumottagning, 

plats för diskning och plats för sopsortering. Köket för den här typen av verksamhet 

behöver också ett tillräckligt stort förrådsutrymme, tillräckligt med kylar och frysar 

samt plats för förvaring av linne och städutrustning.   

Vid planering av en varumottagning bör hänsyn tas till att leverantören ska kunna ta sig till 

platsen utan risk för att skada sig, därför är lämpligast placering av denna i närhet till lager 

eller förråd. Helst ska leverantören kunna köra varorna hela vägen fram till varumottagningen 

(Bra arbetsmiljö på din restaurang, http://www.av.se). 

En av de största olyckorna som händer i ett storkök är brännskador, för att få en 

tillfredsställande arbetsmiljö ska därför ytorna vara utformade så att de inte upplevs som 

trånga eller stressiga miljöer. Förutom tillräckligt stora ytor och bra material på arbetsplatsen 

bör arbetstagaren vara tillräckligt utrustad med rätt typ av arbetskläder och skor (Bra 

arbetsmiljö på din restaurang, http://www.av.se).  

 

http://www.av.se/
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Är verksamheten tillräckligt stor behövs personalutrymmen. Det ska finnas möjlighet 

till omklädning, sköta sin hygien och i vissa fall någonstans att äta sin mat. Vid en 

gästgård kan matsalen utnyttjas av personalen mellan gästernas måltider.  

En arbetstagare ska ha tillgång till utrymme för förvaring av privata kläder och 

arbetskläder vid en arbetsplats där ombyte sker, i de fall där kläderna utsätts för smuts 

som exempelvis matos kan två skåp per person vara lämplig för att separera 

arbetskläderna från de privata kläderna. I ett omklädningsrum ska förutom platsen för 

förvaring av kläder även finnas tillräcklig plats för ombyte och plats för det antal 

arbetstagare kan komma att vistas där samtidigt, en golvyta för denna typ av 

användning bör räknas med ca 1 m
2
 per person. (Arbetsskyddsnämnden, 1992). Ett 

klädskåp för privata kläder skall dessutom vara låsbart för att minska risken för stöld av 

personalens privata ägodelar (arbetsplatsens utformning § 93).  

 

Vid bestämning av ytor finns det krav gällande arbetsmiljö skrivet i Arbetsmiljölagen, 

AML. Under AML finns föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” där det går att läsa 

vad som gäller för att säkerställa en säker och trivsam arbetsplats. 

I AML tas följande viktiga punkter upp vid utformning av en arbetsplats: 

Utrymmen ska finnas för: 

 personlig hygien 

 förtäring 

 vila 

 första hjälpen vid olycksfall eller sjukdom 

(Arbetsmiljölagen Kap 3 § 1 a) 

För att idag uppnå de krav som ställs i Arbetsmiljölagen krävs det att lokalerna 

dessutom är utformade för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.   

 

När det gäller storleken på en arbetsplats beror ytan av det antal arbetstagare som 

arbetar under arbetstiden. I lokalerna får det inte heller finnas någon inredning eller 

föremål, exempelvis maskiner eller material, som försämrar utrymmets funktion.  

Materialvalet ska vara väl genomtänkt, golv och väggar bör vara i ett material som är 

lätt att rengöra och som inte utgör någon risk för halka. Golvet bör dessutom vara 

slitstarkt, beständig mot vatten, rengörningsoljor och liknande för att hålla en längre tid 

och vara lätta att rengöra. Kravet för golvmaterial ökar om byggnaden ska vara 

utformad för användning av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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Färgsättningen av ett personalrum är viktigt i förhållande till rummets läge, form, 

storlek, dagsljusbelysning och färger i omgivningen. (Arbetsskyddsnämnden, 1992) 

I AML 4§ står även att ”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, 

vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.” 

 

Ett personalutrymme ska ha en tillräcklig rumshöjd. Enligt arbetsmiljöverket ska 

rumshöjden ligga på 2,4 meter i ett personalrum men 2,7 meter högt i de lokaler där ett 

större antal personer ska vistas samtidigt (arbetsmiljöverket, http://www.av.se)  

  

http://www.av.se/
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3.7. Gästgård 

En gästgård kan ses ha en liknande verksamhet som en kursgård. Vid en gästgård bedrivs 

bland annat verksamhet som konferenser i det egna företaget. Gästgården ger möjlighet till en 

avkopplad stämning vilken även kan utnyttjas genom att stärka bandet mellan ett företags 

egna arbetstagare såväl som att stärka bandet mellan företaget och dess kunder. Vid en 

gästgård kan aktiviteter bedrivas både dag- och kvällstid och ofta finns möjlighet till 

övernattning. 

Vid en företagsintern gästgård bedrivs en verksamhet med en ambition att skapa ett intressant 

och säljande koncept för att bredda sin kundkrets. Vid gården kan företaget presentera sina 

produkter och tjänster på ett avkopplat sätt samtidigt som den ger den besökande en positiv 

upplevelse. Då ett företag har många utländska kunder kan denna försäljningsteknik styrkas 

genom att gästgården symboliserar den svenska kulturen samt har en historia och anknytning 

till det egna företaget. 
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4. Undersökning 

4.1. Gästgårdarnas användning 

Hedvigsfors Herrgård och Grillska gården ägs båda av Holmens koncern Iggesund 

Paperboard AB som tillverkar högkvalitativ kartong. Företaget har enligt en artikel i 

tidningen Holmen Insikt, Nr 4 2004, en ambition att ha långsiktiga relationer till sina 

kunder. För att uppnå det önskade resultatet används dessa gästgårdar för att ge ett 

trevligt och attraktivt bemötande för besökande gäster. Gästgårdarna används olika då 

herrgården i Hedvigsfors är den av dem båda som till större delen används för att knyta 

starkare band till kunder genom att presentera starten i processen från skog till kartong i 

den miljö där processen startar. Grillska gården ligger i centrala Iggesund och används 

mer som en representation för det egna företaget, en anknytning till bruket men också 

till brukets historiska utveckling.  

 

Hultsbruks gästgård ägs av Holmens koncern Holmen Paper AB som tillverkar papper i 

Braviken utanför Norrköping. Herrgården ligger även den vid en äldre bruksmiljö med 

vacker natur och närhet till Ågelsjön. Den huvudsakliga delen av besöken vid 

gästgården är Holmens styrelse för kortare möten men används även den för att knyta 

band i gruppen genom aktiviteter som middagar på platsen. Herrgården innehåller 

dessutom två bostadslägenheter som båda är bebodda. 

 

Personalansvarig för herrgårdarna i Hedvigsfors och Iggesund anser att Hedvigsfors 

Herrgård och Grillska gården är två unika platser. Hedvigsfors är mer servicekrävande, 

mer rustik men har en mer avslappnande miljö. Vid Grillska gården är besöken 

utformade mer som en hårdkörning med presentationen av företaget medan det vid 

Hedvigsfors herrgård upplevs mer som en mjukstart. Trots skillnaden mellan besöken 

och användningen hör de båda gästgårdarna ihop.  
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För kunderna vid Hedvigsfors och Grillska anpassas besöken så att första dagen och 

natten spenderas vid Hedvigsfors Herrgård och därefter transporteras de som i en kedja 

bort till Grillska gården i Iggesund. Vid transporten mellan gästgårdarna görs ett 

studiebesök vid företagets egen plantskola. Dagen efter besöket på Grillska gården 

presenteras industriområdet och processen för kartongframställningen för kunderna.   

 

Samtliga gästgårdar används som en försäljningsteknik för företagen där samtliga 

gäster får ett trevligt bemötande vilket lockar gästerna till att komma tillbaka. 

Gästgårdarna har dessutom skillnader i utformning, problem och användning. 
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4.2. Hedvigsfors Herrgård 

I artikeln Holmen Insikt, Nr 4 2004, finns en kort historia om Hedvigsfors Herrgård, 

där står bland annat att dess byggnadsår är 1775. Herrgården utökades efter några 

decennier med ett våningsplan upp, med åren har även flera invändiga ombyggnader 

och renoveringar gjorts, läs mer om det under kapitlet 4.2.1. Byggnadens utformning. 

Idag används gården som en gästgård med övernattning. På platsen serveras 

närproducerad mat, för att ge gästerna en smakupplevelse vilket är speciellt uppskattat 

då det kommer gäster från hela världen och besöker gården. Vid gården finns dessutom 

en del aktiviteter så som, bastubad, kast med yxa och kubb. 

Innan gårdens verksamhet gjordes om till en gästgård var den privatägd. Den ändrade 

verksamheten är den bidragande faktorn till de ombyggnader och renoveringar som 

gjorts, men verksamheten på platsen är idag inte fullt fungerande.  

4.2.1. Byggnadens utformning 

Herrgården har tre våningsplan och är byggd i Gustavians stil vilket även speglar sig i 

inredningen. Fasadmaterialet är liggande träpanel på de två nedre planen och stående 

panel på vindsplanet. Fasaden är dessutom smyckad över fönster, dörrar och mellan 

våningsplan i detaljerat trä, se figur 4.2.1.1. Ingång till Hedvigsfors Herrgård, nedan. 

Takmaterialet är falsad plåt som är målad svart.  

 

Figur 4.2.1.1. Ingång till Hedvigsfors Herrgård. Foto: Amanda Jansson 
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Innanför porten möts den besökande av en rymlig hall som knyter ihop allmänna ytor 

och trappan till våningen över. I anslutning till hallen finns ett kapprum och ett litet rum 

med WC. Från hallen finns även ingång till de två konferensrum som finns i 

byggnaden, där finns även en entré in till matsalen. I anslutning till matsalen finns ett 

mindre bufférum där serveringen av mat och kaffe sker. På entréplanet finns en 

utbyggnad från fasaden som innehåller installationsrum, kontor och wc för personalen. 

Personalens WC är dessutom idag kombinerad med omklädning, ingen duschplats 

finns. Det som används som kontor är det ursprungliga omklädningsrummet, där det 

även finns förvaringen för linne och drycker. Installationsrummet används även som 

städrum och förvaring av hygienartiklar. Vid bufférummet ligger ett mindre cafékök 

som har en öppning mot byggnadens kök. 

I byggnadens övre våningsplan finns en salong för socialt umgänge, se figur 4.2.1.2. 

Salong våning 2 Hedvigsfors Herrgård, nedan. På detta våningsplan finns dessutom 

flera gästrum med varsitt hygienutrymme. 

Byggnadens tredje plan är en vindsvåning som inte används för någon verksamhet 

förutom att personalen har några frysar på planet på grund av brist på yta i och i 

anslutning till köket. 

 

Figur 4.1.1.2. Salong våning 2 Hedvigsfors Herrgård. Foto: Amanda Jansson 
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Efter sökning i Iggesunds ritningsarkiv har ritningar från 1978 hittats och genom att 

titta på dem syns hur verksamheten har förändrats. I byggnaden finns en del dörrar som 

är flyttade och planlösningen har förändrats. Där det idag finns bufférum och cafékök 

låg förut byggnadens matsal. På det övre planet har gästrummen med tillhörande WC 

byggts till med åren.  

 

Till Hedvigsfors Herrgård finns två sidobyggnader, den ena av dem som ligger efter ån 

och innehåller gästrum för två personer i vardera av rummen. Längre upp mot vägen 

finns dessutom en villa med interna gästrum, dessa rum har en enkel möblering och 

används sällan. 

Efter vattnet finns dessutom en liten stuga som används för förvaring av utrustning för 

aktiviteter, vid stugan ligger även gårdens motordrivna flotte förankrad vilken används 

flitigt sommartid. På andra sidan sjön finns en bastustuga. 

Till fastigheten hör förutom dessa små byggnader även ett garage med utrustning för 

trädgårdsarbete och enklare fastighetsskötsel. Garaget ligger bortanför parkeringen och 

stör därmed inte gårdens trevliga utformning. 
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4.2.2. Intervju vid Hedvigsfors Herrgård 

Personalen vid Hedvigsfors Herrgård upplever sin arbetsplats som en vacker och 

trivsam plats att arbeta vid. Gruppen arbetar bra tillsammans och maten som serveras är 

av hög kvalitet. Dock så upplevs ytorna som sämre platser att arbeta vid eftersom de är 

alldeles för små för verksamheten. Personalen saknar ett ordentligt omklädningsrum 

och bättre förvaring av varor och utrustning, dessa problem beskrevs i det tidigare 

kapitlet 4.2.1. Byggnadens utformning.  

 

Vid intervjun med personalen vid Hedvigsfors Herrgård angående förslagsställande till 

ombyggnad och omdisponering talades det om vad som fungerade mindre bra och vad 

som fungerade bättre i deras arbetsmiljö. Med denna intervju sammanställde personalen 

sina önskemål i en lista vilket resulterade sig som: 

 Avspolningsbara golv med golvbrunnar 

 Stort gammaldags skafferi (2x4 meter) torrförråd med hyllor runt om från golv 

till tak 

 Köksinredning i rostfritt och ugnar i arbetshöjd 

 Värmeskåp i anslutning till fläkt samt värmeslinga över uppläggningsbänk 

 Diskrummet bör placeras långt ifrån matsalen. (buller) 

 Mycket hyllor!! Och överskåp i fullhöjd 

 Djupa stora diskhoar 

 3 stycken stora 90 cm kylar och frysar samt dryckeskyl i full höjd 

 Utrustning som fungerande ismaskin, större degblandare, potatisskalare 

 2 stycken 90 cm garderober till linneskåp 

 Hygienutrymmen för personal  

 Större soprum 

Nytt soprum är ett projekt som redan nu är under planering. Ett större soprum kommer att 

byggas på den sida av tomten där bland annat garaget ligger för att förenkla för 

sophämtningen. Soprummet kommer att innehålla en större möjlighet till sopsortering än den 

som nu finns vid huvudbyggnaden. I förslagsställande behövs därmed en mindre 

sopsorteringsplats i närhet till köket som sedan transporteras ut till det större för upphämtning.  
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4.3. Grillska gården 

Det här kapitlet är förutom intervjuer på platsen även baserat på broschyren, Iggesund 

Paperboard AB (2006), som handlar om gårdens historia. 

 

Herrgården Grillska gården, se Figur 4.3.1. Entrésida Grillska gården, är förknippad 

med Iggesunds bruks utveckling. Företaget Iggesund paperboard AB tog över gården 

på 1960-talet och gjorde en omfattande renovering för att ändra verksamheten till att bli 

företagets gästgård. Grillska gården plundrades och brändes ner år 1721 tillsammans 

med stora delar av Iggesunds samhälle. Själva byggnaden är återuppbyggd 1724 men 

har anor från 1600-talet då den efter branden byggts upp på nytt på den tidigare grund 

för att efterlikna den ursprungliga byggnaden. Byggnadens källarvåning är det enda 

som finns kvar från den ursprungliga byggnaden innan branden 1721. 

Byggnaden har fått namnet Grill efter den familj som kom till Sverige under Gustav III 

Adolfs tid och som sommartid bodde i Herrgården.  

Innan företaget tog över byggnaden på 1960-talet användes byggnaden som en 

tjänstemannamatsal. 

 

 

Figur 4.3.1. Entrésida Grillska gården Foto: Amanda Jansson 

 

I broschyren står bland annat att ”Grillska gården är mer än ett gästhem, den är en del 

av Iggesund Paperboard historia.” Gästgården används idag mest för aktiviteter dag- 

och kvällstid i form av middagar och mindre konferenser men även övernattning 

förekommer. 
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4.3.1. Byggnadens utformning 

När fastigheten togs över av Iggesund Paperboard AB på 1960-talet gjordes en rad 

större renoveringar för att anpassa byggnaden efter den nya verksamheten som blev i 

gästgården. Bland annat så har huvudbyggnaden fått en förlängning som innehåller 

personalutrymmen. 

För att skilja på byggnadens delar gjordes en uppdelning till den allmänna delen, vilken 

är huvudbyggnaden och personalutrymmet, vilket är den utbyggda delen på 

huvudbyggnadens baksida, se figur 4.3.1.1. Baksida Grillska gården, nedan. 

 

Figur 4.3.1.1. Baksida Grillska gården foto: Amanda Jansson 

 

I den allmänna delen möts gästen av ett fint smyckat men enkelt utformad entré, bland annat 

finns en bevarad målning från 1700-talet i taket. Vid entrén finns trappor som leder till det 

övre planet men även ner till källarvåningen. På entréplanet finns två matsalar, ett större och 

ett mindre. Det större med plats för 30 gäster och det mindre med plats för 10 matgäster. 

 Personalutrymmet har två våningsplan där det övre är anknutet till den större matsalen. 

I den övre delen finns ett stort restaurangkök, ett diskrum, kyl och frysrum samt rum för 

bakning, och rensning av varor. Det som ligger i närmast anslutning till matsalen är ett 

mindre cafékök och därefter kommer diskrummet. I planet finns dessutom ett mindre 

kontor och WC för gäster. Vid den bortersta biten av personalutrymmet finns en 

varumottagning och soprum med möjlighet till sortering.  
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I källardelen finns rymliga omklädningsrum, skafferi och installationsrum. En större 

renovering av kök och personalutrymmen gjordes för ca 4 år sedan som pågick i ca 5 

månader.  

 

Det översta planet i den allmänna delen är endast till för socialt umgänge, där finns ett 

stort sällskapsrum och tre mindre varav ett bibliotek och ett rum kallat ”cigarrummet”. 

På planet finns dessutom ett mindre kök med en spiraltrappa som leder ner till 

entréplanet och det personalutrymmet som finns där.  

I källarplanet vid den allmänna delen finns ett stort konferensrum med ett valvformat 

tegeltak, en vinkällare och en mindre bar. 

 

Till Grillska gården finns två flyglar för övernattning, där finns 9 rum för externa gäster 

och 4 rum för interna gäster. Skillnaden mellan dessa rum är standarden, de externa har 

sina egna badrum och en exklusivare möblering medan de interna har ett gemensamt 

badrum och en enklare möblering. I den södra flygeln finns samtliga interna rum, två av 

de externa rummen och en bastu som är tillgänglig för alla gäster. I den norra flygeln 

finns resten av de externa gästrummen och ett större gemensamt rum för social 

samvaro.   

 

Grillska gården har idag den fungerande verksamheten som företaget strävat efter vid 

de renoveringar som gjorts i byggnaden. 
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4.3.2. Intervju vid Grillska gården 

Personalen vid Grillska gården anser idag sin arbetsplats som ett elegant och fint ställe med 

ett otroligt bra flöde och bra lokaler. De anser att byggnadens verksamhet är väl fungerande. 

Den personal som finns på Grillska gården har i snitt arbetat vid gården i 2 år. 

Antalet gäster är känt då bokning alltid görs i förtid. Gästerna som kommer är endast interna 

gäster och företagets externa kunder.  

 

Personalen anser att verksamheten på gården är viktig för företaget eftersom: 

 Besöken ger en känsla av vad företaget säljer 

 Motiverar kunderna till att välja trä framför plast 

 Ger tillgång till en massa information 

 Ger trovärdighet och en upplevelse för kunderna 

 Att besöket på gästgårdarna är lika kvalitativ som den kartong företaget 

tillverkar. 

 Är ett viktigt utseende för företaget 

 En viktig pusselbit i processen 
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4.4. Hultbruks Herrgård 

Hultbruks Herrgård, se figur 4.4.1. Entrésida Hultbruks Herrgård, och Figur 4.4.2. 

Baksida Hultbruks Herrgård, ägs idag av Holmens koncern Holmen Paper AB. 

Företaget tog över gården 1944 och gjorde om gården till en gästgård runt 1970-talet. 

Byggnaden stod färdig 1901 och inreddes med smakfulla möbler och ting, det mesta 

som pryder insidan är arvgods. Byggnaden byggdes efter ritningar från 

herrgårdsarkitekten prof. I G Clason men färdigställdes av Gunnar Eklund. Idag finns 

två gästrum i byggnaden men ingen övernattning sker. Byggnadens huvudsakliga 

användning är finare middagar och mindre aktiviteter. Den grupp som i huvudsak 

använder sig av byggnaden är Holmens egna ägare och företagets styrelse. 

 

 

Figur 4.4.1. Entrésida Hultsbruks Herrgård. Foto: Amanda Jansson 

 



29 

 

 

Figur 4.4.2. Baksida Hultsbruks Herrgård. Foto: Amanda Jansson 

4.4.1. Byggnadens utformning 

I byggnadens entréplan finns alla rum som används för den sociala samvaron. Här finns 

en stor fint möblerad entréhall, en vackert pyntad salong, se figur 4.4.1.1. Salong 

Hultbruks Herrgård, och en matsal som rymmer 28 middagsgäster. 

I anslutning till entréhallen finns ett kapprum och wc. På det övre våningsplanet finns 

den ena bostadslägenheten men även två konferensrum, ett större och ett mindre.  

Det personalutrymme som finns är en mindre varumottagning med en egen entré och ett 

mindre kök. Matlagningen för tillställningarna sker i en närliggande restaurang och 

maten körs sedan ut till Herrgården där den eventuellt värms på och läggs upp för 

servering till gästerna. Köket har ytan till att steka på maten men inte ytan till att bereda 

och förvara all mat. Restaurangen lagar och serverar olika menyer efter varje 

tillställning, oftast är det vilt som serveras. Det lilla köket ligger i nära anslutning till 

matsalen.  

Byggnaden har även en källarvåning, i den låg förut byggnadens kök men det flyttades 

upp till den plats det har idag för ca 20 år sedan. I källarvåningen finns nu förråd och ett 

arkiv som till större delen innehåller handskrivet material om brukets drift under 

historian.  
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Figur 4.4.1.1. Salongen i Hultsbruks herrgård. Foto: Amanda Jansson 

 

I byggnadens vindsplan finns ännu en bostadslägenhet men även 3 stycken gästrum, 

som idag används av de som bor i byggnaden och inte till det egentliga syftet. 

Extra roligt i utformningen av den här byggnaden är att det finns kaminer i varje rum 

varav de flesta av dem står på fötter för att släppa ut värmen även underifrån. 

Värmekällan har för ca 1 år sedan bytts från oljepanna till en bergvärmepump. 

Inga ändringar eller ombyggnader förutom att köket har flyttats upp en våning och 

värmekällan bytts ut har gjorts i byggnaden.  

 

Vid huvudbyggnaden finns dessutom en mindre förrådsbyggnad nära entrén men också 

ett arkiv och en gammal ladugård en bit bort. Ladugården används även den som ett 

förråd idag.  
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4.4.2. Intervju vid Hults Herrgård 

Vid Hultsbruks Herrgård finns ingen fast personal förutom den värd med sin familj som 

dessutom bor i huvudbyggnaden. Den största delen av byggnaden som används vid 

tillställningar är entréplanet men det förekommer även att de två konferensrummen en 

trappa upp används. 

Eftersom gården inte används mer än i genomsnitt 50 gånger per år för tillställningar så 

fungerar det bra att bo i herrgården, det är en trivsam och elegant byggnad med stora 

ytor på både rummen inomhus och trädgården. Företaget tog över gården 1944 och är 

sedan dess en viktig representation för företaget. Dukning i byggnaden görs lika elegant 

som under 1800-talet. I övrigt uppfattas gården inte som unik, den har den klassiska 

herrgårdskänslan. 

Om verksamheten i byggnaden skulle bli större fanns önskemål om bättre 

personalutrymmen och gästrum som ger möjlighet för övernattning. 
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4.5. Utveckling av verksamheten 

Utveckling av verksamheten vid Hedvigsfors Herrgård pågår ständigt. För att den utveckling 

som sker vid herrgården ska motsvara det önskemål och förväntningarna som företaget har 

måste även byggnadens utformning utvecklas. Idag finns diskussioner att i framtiden utföra en 

liknande utbyggnad på motsvarande gavel för plats av nytt och större konferensrum medan ett 

av de inre rummen kan göras om till ett rum för social samvaro och samtidigt ge plats för fler 

toaletter. Mot byggnadens baksida kan den altan som redan finns byggas ut och sedan glasas 

in för att användas som en förlängning till matsalen sommartid. Den villa som idag innehåller 

de interna gästrummen kan dessutom rustas för att ge plats åt fler sovplatser. 

Eftersom den här gården används mycket till avslappning kan en utveckling även göras av de 

aktiviteter som finns, som exempel kan en boulebana anläggas i trädgården. Gården är 

dessutom rätt så stor så fler promenadgångar kan dras och parkbänkar ställas ut efter dessa. 

 

Grillska gården är den av byggnaderna med den verksamhet som har utvecklas mest under de 

senaste åren och arbetsplatsen anses vara väl fungerande för verksamheten. Det som kan 

utvecklas vid den här gården är att göra i ordningen en större plats utomhus vilken 

uppmuntrar gästerna till att sitta och njuta av miljön utomhus. Efter promenadstråk kan 

dessutom parkbänkar ställas.  

 

Hults Herrgård har den byggnaden som kan utvecklas mest av dessa gårdar. Gästgården kan 

utvecklas genom att förstora verksamheten och på så sätt även möjliggöra övernattning för 

gästerna. Ytan för fler gästrum finns då de två bostadslägenheter som finns i byggnaden kan 

göras om helt till gästrum för att ge samtliga gäster en sovplats. En bit bredvid Herrgården 

finns en oanvänd byggnad vilken istället kan göras om till bostadslägenheter. Även köket kan 

förstoras så att matlagningen istället kan ske direkt på platsen.  

Verksamheten kan genom att öka användandet av konferensrummen utöka de grupper som får 

tillgång till byggnaden. Ökas användandet av gården och personal på heltid kan anställas finns 

möjlighet till att bygga personalutrymmen som omklädning i källarplanet, men även kök och 

förvaring behöver då planeras in bättre.  

På Herrgårdens baksida finns en stor oanvänd gräsmatta som skulle kunna nyttjas genom 

dragning av promenadstråk och planteringar för att ge gästerna mer möjlighet till att röra sig 

på gården. 
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6. Resultat och diskussion 

Syftet med det här examensarbetet var att redogöra för användandet av en gästgård inom ett 

företag. Jag ville se hur en gästgård var utformad för att fungera för den typen av verksamhet 

och dessutom vad som kunde göras för att förbättra arbetsmiljön i en sådan. Att besöka dessa 

tre gästgårdar var viktigt för studerandet av användandet då samtliga av gästgårdarna har sin 

egen utformning och fungerar på olika sätt men som strävar efter samma mål. Grillska gården 

är den gård som har den mest fungerande verksamheten av gårdarna med bra 

personalutrymmen och aktiviteter plus gästrum. Hultbruks herrgård är en gästgård där fokus 

lagts på gästerna och inte på personalen men trots det så fungerar det efter den mindre 

verksamhet som bedrivs på platsen. Vid Hedvigsfors Herrgård har verksamheten ökat sedan 

den gjordes om till gästgård. Personalutrymmena på gården har därför inte anpassats efter rätt 

storlek på verksamheten vilket resulterar sig i en dåligt fungerande arbetsmiljö.  

 

En gästgård är ett väldigt bra tillvägagångssätt för att vidga sin kundkrets inom för ett företag. 

En gästgård gynnar dock endast större företag som har ekonomin till att förvalta och driva en 

tillräckligt stor verksamhet på en sådan typ av gård. Om ett större företag har många 

utländska kunder är det extra speciellt om gästgården är en äldre byggnad med svenskt inslag 

i både byggnadsstil och inredning. Att det på platsen serverar svensk mat och visas upp en 

trevlig miljö sammansatt med en bra presentation av företaget på platsen gör att besöket sätter 

sig i kundens minne och denne kan komma att vilja besöka företaget igen.  

Men en gästgård kräver sin förvaltning under drift vilket kan vara en rejäl nackdel då det 

kostar företaget en stor summa pengar varje år. Varje besök som anordnas vid gästgården 

hamnar ekonomiskt på företaget.  

En nackdel med att gästgården är äldre är problemet tillgänglighet, idag är frågan om 

tillgänglighet väldigt viktig och besöken vid just de här gårdarna kan ställa till med stora 

problem främst för en rullstolsbunden då den personen inte ens kan ta sig fram till ytterdörren 

på grund av de grusade gångarna. 

Att gästgården är en äldre byggnad kan dessutom innebära att samma typ av material och 

arbetskraft inte finns idag som fanns då byggnaden först byggdes. Vid renovering krävs därför 

ofta specialdesignade eller annorlunda lösningar mot vad som kan finnas idag. Dessutom kan 

en äldre byggnad innehålla miljöfarligt material vilket gör att byggnaden måste genomgå en 

omfattande renovering.  
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En av de viktigaste frågorna vid mina intervjuer var om gårdarna ansågs vara viktig för 

företaget, det resulterade sig i att de tyckte den var en viktig representation för företaget. Att 

byggnaden representerade företaget på ett positivt sätt och att besöken på platsen var en 

upplevelse för kunderna. Att ta gäster till gästgårdarna var ett sätt att presentera en 

högkvalitativ produkt på ett högkvalitativt sätt. Besöken var på så sätt en metod att skapa 

trovärdighet för kunderna.  

För företaget i sig uppfattas gästgårdarna som en känslomässig tillgång jämfört med om 

företaget tillfälligt skulle hyra en gård. Arbetstagarna inom företaget anser sig vara stolta över 

att deras företag äger och har tillgång till dessa vackra gästgårdar.  

 

För personalen att arbeta på en sådan plats upplevs som väldigt roligt. Arbetet är rätt så fritt 

och i en väldigt vacker och trevlig miljö, men personalutrymmen måste vara väl fungerande 

för att ge den ultimata arbetsplatsen.  

 

Efter utredningen av dessa gästgårdars användning samt utformning har ett resultat i form av 

en förslagshandling tagits fram. Önskemålet vid Hedvigsfors Herrgård var en förbättrad 

arbetsmiljö genom en utbyggnad och omdisponering av personalutrymmen, detta redovisas i 

bilaga 1.  Förslag till ombyggnad och omdisponering personalutrymmen Hedvigsfors 

Herrgård. Vid framtagandet av förslagshandlingen var personalens önskemål en stor 

tyngdpunkt för utformningen. Personalen är en viktig grupp eftersom det är de som vet hur 

byggnaden fungerar men förslag på utformning har också kommit genom studerande av de 

övriga två gästgårdarnas utformning och lösningar.    
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Bilaga 1. Förslag till ombyggnad och omdisponering 

personalutrymmen Hedvigsfors Herrgård 

I den här bilagan finns resultatet av det förslag som tagits fram för omdisponering och 

utbyggnad av personalutrymmen vid Hedvigsfors Herrgård. Förslagets syfte är att förbättra 

arbetsmiljön genom att ge personalen de utrymmen som de behöver för den utökade 

verksamheten. Förslagsställandet har diskuterats och tagits fram efter önskemål från intervjuer 

med personal och ansvarig för gästgården Hedvigsfors Herrgård.  

Samtliga ritningar är ritade i datorprogrammet AutoCAD. 

 

Planlösning 
 

De ytor som idag är av det största behovet för personalen är ett större förvaringsutrymme, ett 

större kontor och utrymme för omklädning. I figur 1. Befintlig planlösning Hedvigsfors 

herrgård, går att se den befintliga planlösningen.   

 

 

Figur 1. Befintlig planlösning Hedvigsfors Herrgård 



  

 

Köksinredningen i förslaget har inte förändrats i hur den ligger i plan. Inredningen däremot är 

tänkt att vara i rostfritt stål och samtliga överskåp är borttagna. Mot ytterväggen kommer det 

istället finnas plats för en stor beredningsyta med vask och plats för beredningsmaskiner som 

degblandare, under bänk finns dessutom plats för placering av ismaskin. Yta för uppläggning 

finns i mitten av rummet med ett underliggande tallriksskåp i rostfritt med skjutdörrar, över 

ytan hängs dessutom värmelampor. Spis och ugn har placerats på samma plats som innan men 

dubbla ugnar har satts in, varav den ena av dem är i arbetshöjd. Tanken med ugnarna är att de 

även ska fungera som värmeskåp och att de har placerats vid samma plats som innan för att 

slippa en ny håltagning för ny spisfläkt. Vid spisens högra sida finns en bänk som 

avställningsyta. En vattenkran är placerad vid bänken för påfyllning av vatten, exempelvis då 

pasta eller potatis ska kokas, vilket är lämpligt vid användandet av stora tunga kokkärl. 

Totalt finns tre frysar och tre kylar varav två av dem är placerade direkt i köket, två frysar i 

skafferiet, och en av vardera i korridoren. Tanken med att ha två av kylarna i köket är att de 

färska varorna ska vara lättare åtkomlig jämfört med de frysta varorna. 

I köket har öppningen mot caféköket förstorats för att istället ge plats för en vinklad 

diskutrustning, på inmatningsbänken finnas möjlighet till sköljning. Att diskrummet placerats 

så nära matsal och bufférum trots önskemålet om att placera det långt bort för att minska 

bullret är i arbetsmiljösynpunkt, personalen ska inte behöva bära disken en lång sträcka, med 

placeringen har personalen dessutom nära till att ställa tillbaka porslinet. 

Den yta där det idag finns ett kontor kombinerad med förvaring har i förslaget gjorts till ett 

gammaldags skafferi för förvaring av torra varor och drycker. Dörren som fanns in till WC 

och omklädningsrum har satts igen för att ge mer yta till hyllor. Där den ursprungliga 

personalingången finns har ytan för kyl och frys behållits men i den korridoren finns istället 

en ramp med en lutning på 1:20. Den nya utbyggnaden har en nivåskillnad på ca 150 mm, se 

figur 2. förslag sektion, för att den nya entrén ska komma närmare marken. En till tanke med 

nivåskillnaden är att det ger högt i rumshöjd men yttertaket håller rätt lutning. Om förslaget 

för utbyggnad på motsvarande gavel byggs behövs ingen nivåskillnad finnas i det planet. 

Skulle taket däremot behålla sin form och lutning som den har nu skulle nivåskillnaden 

behöva ökas till 300 mm för att ge rätt takfall. Taket har dessutom höjts så att det hamnar i 

samma höjd som tak över altan för att ge symmetri på fasaden.  



  

 

Figur 2. Förslag sektion 

 

I den ursprungliga delen har det rum som används till WC/omklädningsrum fått dörren flyttad 

så den istället öppnas i installationsrummet som dessutom kommer att fortsätta användas som 

städrum. Med dörrplaceringen i installationsrummet minskas dessutom sträckan personalen 

behöver gå för att bära ut sängkläder till gästrummen i byggnaden. 

I den utbyggda biten finns nu entrén till personalutrymmet där det dessutom finns en yta för 

mottagning av varor och en mindre sopsortering med ingång från den östra fasaden. Varorna 

ska aldrig ställas in direkt i köket utan ska redan i ingången sorteras och läggas in för 

förvaring i kyl, frys eller skafferi. Platsen för sopsorteringen är en enklare variant då soporna 

sedan transporteras till det soprum som planeras vid vägen som gården ansluter till. Från 

entrén finns en korridor som leder till ett nytt kontor och omklädningsrum.  

 

 



 

Omklädningsrummet är dimensionerat för fem personer och två skåp per person, ett skåp för 

privata kläder och ett skåp för arbetskläder. Wc och duschplats finns med ingång från 

omklädningsrummet. För att se det färdiga förslaget för planlösningen på entréplanet se figur 

3. förslag planlösning.  

 

 

 

Figur 3. Förslag planritning 

 



 

 

Situationsplan 
 

Situationsplanen visar sett från ovan var byggnaderna är placerade, för att se den ursprungliga 

situationsplanen se figur 4. befintlig situationsplan. Fasadritningarna är ritade efter handritade 

ritningar gjorda 1986 vilket gör att placeringen av byggnaderna kan skilja mot verkligheten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Befintlig situationsplan. 

 

  



 

 

 I den nya situationsplanen syns förslaget på utbyggnaden, där du även tydligare kan se hur 

takfallet ser ut. Se den nya situationsplanen i figur 5. 

Idag planeras att bygga ett större soprum med sortering vid den väg som gården ligger 

ansluten till men med närhet till garaget.  

 

 

 

 

 

Figur 5. Förslag situationsplan 

 

  



 

 

Fasader 
 

Byggnadens fasadmaterial blir densamma på utbyggnaden som huvudbyggnaden, liggande 

träpanel. Med den skillnaden att, förutom den utökade volymen i sidled att nya fönster har 

tillkommit. Ett nytt fönster på den norra fasaden har tillkommit. På den västra fasaden 

kommer även två fönster och en ytterdörr med fönster att sättas. Fönstret i 

omklädningsrummet är ett blindfönster. I den södra fasaden har dessutom två blindfönster 

satts för att ge ett estetiskt uttryck på fasaden och inte bara en tom vägg. Samtliga fönster har 

samma dekoration och mått som resterande fönster på samma våningsplan, de är även 

placerade på samma höjd. 

Att taket har höjts har inte gjort att fönstren på våning 2 behöver bytas eller flyttas. För att se 

fasader innan ombyggnaden se figur 6. befintlig fasad.  

 

 

Figur 6. Befintlig fasad 

  



 

 

Taktäckningen är som innan av falsad plåt målad i svart för att överrensstämma mot 

resterande tak på byggnaden. Taket har en lutning på ca 6,3 grader och är brutet åt tre håll. 

I figur 7. kan du se de nya fasaderna.

 

Figur 7. Förslag fasad 

 

  



 

 

 

Innemiljö 

 

Innemiljön i byggnaden kommer genom förslaget att förbättras framför allt för personalen. 

Den ökade storleken på ytorna kommer att förbättra arbetsmiljön till det bättre. Det skulle 

dessutom göra att arbetsuppgifterna kan utföras effektivare. 

Att ha en ramp i byggnaden gör dessutom att personalen inte behöver bära varorna i trappa 

vilket är en tyngre belastning för kroppen. Att modernisera personalutrymmen kommer inte 

att störa det estetiska inomhus för kunderna, då möblering och inredning kommer att fortsätta 

vara i samma stil som nu i de sociala utrymmena. 

Tillgängligheten i byggnaden kommer i stort inte att ha förändrats. Rampen och den lägre 

nivån vid personalingången bidrar med en tillfällig entré för en rörelseförhindrad. Den löser 

dock inte det problem som finns vid gården då det fortfarande är svårt för den personen med 

nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram på de grusade gångarna. Att asfaltera eller på annat sätt 

göra gångarna hårdare skulle vara en lösning men det estetiska skulle försvinna. 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Frågor som ställdes vid intervjuer 

 

(OBS, namnet på intervjuaren är endast till för att jag ska kunna kontakta igen vid eventuella 

frågor och kommer inte att publiceras i rapporten!) 

Intervju av:_________________________________________ Datum:  _______________ 

Har jag tillåtelse att publicera dina svar i min rapport (utan namngivning)?      Ja___ Nej__ 

Byggnad:_________________________________________________________________ 

Ort: _____________________________________________________________________ 

Byggnadsår: ______________________________________________________________ 

Antal anställda på platsen: ___________________________________________________ 

1. Vad används byggnaden till för huvudsaklig verksamhet idag? 

2. Vad har byggnaden varit för verksamhet innan företaget tagit över? 

3. Hur länge har företaget ägt gården? (om känt!) 

4. Hur viktig anser du att den här byggnaden är för företaget? 

5. Hur ofta används gården? (per vecka) 

6. Vilka grupper använder sig av gästgården? (kunder, egen personal)  

7. Finns möjlighet för övernattning? Om, för hur många gäster och hur ofta? 

8. Finns det någonting i byggnaden eller i själva verksamheten idag som fungerar mycket bra? 

9. Trivs den inhyrda personalen med sin arbetsplats eller är det något som är mindre eller 

mycket bra? 

10. Finns det något i byggnaden eller med själva verksamheten idag som fungerar mindre bra? 

11. Har ni gjort några ombyggnader för att åtgärda eventuella problem sedan ni tog över 

fastigheten? Om för vilka problem? 

12. Hur tycker du att det fungerar med att bo på din arbetsplats? (endast Hultbruks Herrgård) 

13. Övriga synpunkter, kommentarer, historia på byggnad? 

 

 

  



 

 

 


