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ABSTRACT 

A work place is a condition for a job to be executed but depending on the business the work 

place formations are different. A work can be executed at home, at office or on some com-

pletely different place thanks to today's many flexible ways of working. Yet the office is the 

most common place to perform the work, which with its many different layouts promotes 

well being, health, space efficiency and productivity in different ways. In this thesis a study 

considering different office types is made but most of the work focuses on the activity based 

working. The activity based working means that employees have no fixed workplaces and the 

work is ruled by the activity. The purpose and question formulations in this thesis are interre-

lated and intend to investigate why a company chooses to implement the activity based work-

ing and how they execute this change. To answer this purpose and question formulations a 

literature study and a case study have been made. To make the study more concrete a com-

pany named Vasakronan were studied in the case study and the results are based on 

Vasakronans process to implement the activity based working. In the discussion the thoughts 

on future work appears and the author's own opinions about the optimal workplace is shown. 

Technical aspects of how sound, ventilation and electricity in the office works are also de-

scribed in this thesis.  

Keywords:  Office, office type, workplace, activity based working, implement, space effi-

ciency. 

  



SAMMANFATTNING  

En arbetsplats är en förutsättning för att ett arbete ska kunna utföras men beroende på verk-

samhet ser dagens arbetsplatser olika ut. Ett arbete kan bedrivas i hemmet, på kontoret, på 

tåget eller på någon helt annan plats tack vare dagens många flexibla arbetssätt. Kontorets 

planlösningar utformas på olika sätt och främjar därmed trivsel, hälsa, yteffektivitet och pro-

duktivitet på olika sätt.  

I detta examensarbete har en studie kring olika kontorstyper utförts med fokus på det relativt 

nya kontorskonceptet; det aktivitetsbaserade kontoret. För att förstå innebörden av vad ett 

aktivitetsbaserat kontor är har en litteraturstudie utförts för att sedan göra en fallstudie på 

företaget Vasakronan. Vasakronan var först i Sverige med att implementera detta kontors-

koncept och fallstudien ämnar ta reda på varför företaget implementerade detta nya arbets-

sätt och hur processen gick till när de bytte kontorstyp. För att kunna besvara arbetets fråge-

ställningar har en intervju med arbetsplatsstrategen Henrik Eriksson på Vasakronan utförts.  

Problemet handlar idag om att många kontor inte är optimalt utformade för den verksamhet 

som bedrivs. Det kan handla om att många medarbetare känner sig stressade och inte kan få 

ut tillräckligt av den kompetens de besitter just för att arbetsplatsen inte är utformad på bäs-

ta sätt. I det aktivitetsbaserade kontoret saknar medarbetarna en fast arbetsplats och de styrs 

utifrån vilken aktivitet de ska utföra just för tillfället. Syfte och frågeställningar i arbetet är 

kopplade till varandra och ämnar undersöka varför Vasakronan valde att implementera det 

aktivitetsbaserade kontoret samt hur förändringsprocessen gick till.  

Examensarbetet belyser förutom det aktivitetsbaserade kontoret även andra kontorsmiljöer 

såsom cellkontor, delat kontor, kontorslandskap, kombikontor och flexkontor. En jämförelse 

mellan de olika kontorstyperna utförs för att skapa en uppfattning om vad det finns för förde-

lar och nackdelar med varje kontorstyp. Tekniska aspekter kring hur ljud, ventilation och el i 

ett kontor fungerar beskrivs även under arbetets gång.  

Resultatet är baserat på den litteratur- och fallstudie som utförts även om resultatet mesta-

dels är inriktat på Vasakronans kontor. Vasarkonan ville skapa en mer flexibel organisation 

som fokuserade på samverkan och kreativitet och detta kunde uppfyllas bättre i ett aktivi-

tetsbaserat kontor än i ett kontorslandskap som de tidigare arbetade i. Processen för att im-

plementera det nya aktivitetsbaserade arbetssättet och kontoret har varit lång och en ständig 

kommunikation mellan ledning och medarbetare har varit avgörande för att kunna skapa en 

ny fungerande arbetsplats.  

 



I diskussionen tas funderingar upp angående huruvida det aktivitetsbaserade kontoret är ett 

framtida arbetssätt eller inte. Författaren förmodar att det aktivitetsbaserade arbetssättet kan 

bli framtidens sätt att arbeta på.  

Nyckelord: Kontor, kontorstyp, arbetsplats, aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsbaserat ar-

betssätt, implementera, yteffektivisering.  
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BEGREPPSFÖRKLARING 

ABW    Activity Based Working, det aktivitetsbaserade arbetssät-

tet innebär fria arbetsplatser där arbetsplatsen styrs ut-

ifrån aktiviteten som ska utföras just för tillfället (Hurtigh 

Grabe, 2012). 

Akustik   Läran om ljudet (Akustikmiljö, u.å. a). 

A2    A2 är en svensk tolkning av ABW men innebörden är den-

samma (Rydberg, 2013a).  

Beläggningsgrad    Den tid i procent mätt som en medarbetare spenderar vid 

sitt skrivbord under en dag. Hit räknas alltså inte tiden du 

är iväg på möten, är på toaletten eller fikar i personal-

rummet (Hurtigh Grabe, 2012). 

Buller   Oönskat ljud, kan vara ljud som är störande eller skadligt 

för hörseln (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

Decibel, dB   Enhet som mäter ljudtrycksnivån (Arbetsmiljöverket, 

2014b). 

Efterklangstid   Den tid det tar för ljudtrycksnivån att avta 60 dB efter det 

att ljudkällan stängts av (Johansson, 2002). 

Ljudtrycksnivå   Ett mått på hur starkt ett ljud är (Arbetsmiljöverket, 

2014b). 

LOA    Lokalarea, vilket är den hyresgrundande arean i en bygg-

nad (Christiansson & Eiserman, 1998). 

Luftljud   Ljud som utbreder sig i luft (Johansson, 2002). 

Stomljud   Ljud som fortplantar sig via byggnadsstommen. Till ex-

empel ljudet från hissar, fläktar eller en dörr som stängs 

(Jonsson, 2009).  

Tyst rum    Ett tyst rum i ett kontor är till för att skapa bättre ljudnivå 

i kontoret. Här kan till exempel telefonsamtal som stör 

andra medarbetare hållas (Hurtigh Grabe, 2012). 

Vätskeljud   Ljud som fortplantar sig i en vätska (Johansson, 2002). 



Åtgångstal    Åtgångstalet visar på hur stor yta i kvadratmeter per per-

son som en anställd har tillgång till i kontorsbyggnaden 

(Hurtigh Grabe, 2012). 
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1 INLEDNING 

Ett kontor är ett relativt subjektivt uttryck eftersom det troligtvis ger olika uppfattning kring 

vad som är synonymt med just ett kontor. Kontoret kan från person till person kopplas till 

olika arbetsmiljöer och troligtvis till just den miljö som medarbetaren själv utför sitt arbete i. 

Det kan vara en stressig miljö, en miljö som bidrar till kreativitet eller kanske en väldigt lugn 

miljö; allt beroende på vilken verksamhet som utförs inom företaget. Idag finns det många 

olika varianter på hur ett kontors planlösning utformas, alla med olika för- och nackdelar. 

Beroende på kontorets utformning främjas olika egenskaper. Kanske gynnas effektivitet, 

produktivitet och kreativitet genom en väl planerad planlösning och god design eller så gyn-

nas hälsan genom en satsning på att minimera stress i kontoret. Ett kontor behöver inte alltid 

vara en bra arbetsplats för den organisation som vistas i lokalen. För att skapa en god ar-

betsmiljö för medarbetarna i kontoret krävs en ständig kommunikation inom organisationen 

som visar på om det finns behov till förändring för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö 

(Hurtigh Grabe, 2012). I detta examensarbete kommer Vasakronans kontor i centrala Stock-

holm att studeras för att bland annat ta reda på hur de löst vanliga frågor kring effektivitet, 

kreativitet och samverkan för att skapa en bra arbetsplats utefter det aktivitetsbaserade kon-

toret.  

1.1 Bakgrund 

Under det senaste seklet har en ständig förändring kring utformning av kontor skett. Tidigt 

1900-tal arbetade många människor i något som skulle kunna liknas vid dagens kontorsland-

skap, de så kallade trälhaven. Skillnaden var då att hundratals kontorister arbetade längs 

löpande band i stora lagerlokaler där cheferna ofta hade enskilda rum (Eldh, 2009). Efter 

krigstiden tänkte man om och ville satsa mer på individualitet och hälsa och skapade en-

mansrum, det som idag kallas cellkontor (Christiansson & Eiserman, 1998).  Det har sedan 

skiftat mellan kontorslandskap och cellkontor men under de senaste årtiondena har antalet 

företag som valt att gå från det klassiska cellkontoret till kontorslandskap ökat (Björk Bovin 

& Ståhl, 2009). Idag råder delade meningar om vad som är den bästa kontorsmiljön att arbe-

ta i. Säkert är att beroende på kontorsmiljö främjas olika arbetssätt, framförallt gällande kon-

centrerat arbete och kommunikation mellan kollegor.  
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Utveckling och forskning kring den optimala arbetsplatsen sker ständigt men frågan är om 

det finns någon sådan arbetsplats. Det senaste kontorskonceptet, det aktivitetsbaserade kon-

toret, skulle kunna vara en sådan plats om man får tro Jonas Hurtigh Grabe som tillsammans 

med Jonas Falk tagit fram konceptet A2 - den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Här saknar 

medarbetarna en fast arbetsplats och tanken är att arbetsplatsen styrs utifrån vilken aktivitet 

som ska utföras just för tillfället (Hurtigh Grabe, 2012).  

1.2 Problemformulering 

När ett företag väljer att byta kontorskoncept krävs noggranna förberedelser för att den nya 

miljön ska skapa trivsel och effektivitet i arbetet. I och med att förutsättningar för arbetslivet 

ändras mot mer digitalisering av arbetet väljer fler företag att arbeta mer aktivitetsstyrt än 

tidigare. Problemet ligger i hur man ska lyckas skapa den optimala arbetsplatsen utifrån det 

aktivitetsbaserade kontoret. Hur ser processen ut och är detta en bra arbetsplats för medar-

betarna? 

1.2.1 Vad är en optimal arbetsplats? 

Ordet ”optimal arbetsplats” är egentligen ett väldigt komplext uttryck. Det har såklart olika 

betydelse från person till person vilket gör att det är svårt att använda sig av uttrycket. Hur 

ska något kunna uppnås som anses vara optimalt för varenda individ på ett och samma stäl-

le? Det som egentligen borde diskuteras mer är hur kontorets miljöer ska anpassas till att ett 

så bra arbete som möjligt kan utföras samtidigt som medarbetarna trivs på arbetsplatsen.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på varför Vasakronan valt att implementera koncep-

tet kring det aktivitetsbaserade kontoret och hur det gick till när ett de utförde förändringen. 

Som en del i arbetet har en jämförelse mellan olika kontorstyper utförts samt en utredning av 

tekniska frågor kring ventilation, ljud och el behandlats.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Varför valde Vasakronan att implementera det aktivitetsbaserade kontoret? 
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- Hur såg Vasakronans förändringsprocess ut då de implementerade det aktivitetsbase-

rade kontoret? 

- Hur anpassas ventilationen beroende på hur många människor som vistas i kontors-

lokalen? 

- Hur arbetar man med ljud och akustik i de aktivitetsbaserade kontoren? 

- Hur tänker man med elförsörjning i byggnaden? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet är koncentrerat kring aktivitetsbaserade kontor även om andra kontorstyper 

kommer tas upp och jämföras för att få en större förståelse för hela arbetet. Den tidsepok 

som framförallt kommer att beskrivas är 1980-tal och framåt även om största delen av arbe-

tet kommer att fokusera på nutid och dagens aktivitetsbaserade kontor.  
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2 METOD 

Nedan beskrivs de metoder som använts genom hela examensarbetet samt varför dessa me-

toder har valts. Examensarbetets upplägg har dels bestått av en litteraturstudie och dels en 

fallstudie. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har gjorts i syfte att ta reda på befintlig kunskap och information inom det 

valda ämnet samt för att kunna bygga vidare på den befintliga kunskapen (Höst, Regnell & 

Runesson, 2006). För att litteraturstudien skulle kunna genomföras krävdes en littera-

tursökning. Denna litteratursökning har grundat sig på informationssökning i både tryckt- 

och digitalt material. Materialet som har använts är artiklar, rapporter, böcker samt informa-

tionssökning av aktuella nyckelord på Mälardalens Högskolas databas. Många av de källor 

som används i detta examensarbete kommer från olika företag. Huvudkällan som används 

genom hela arbetet kommer från Kinnarps och den trendrapport de publicerade år 2014. I 

och med att det förekommer källor från företag måste författaren vara uppmärksam på att 

det kan förekomma vinklingar från i detta fall Kinnarps sida för att gynna dem själva som 

företag. Detta är något som har granskats kritiskt genom arbetets gång. Studien har lett till 

att en jämförelse mellan olika kontorstyper har kunnat genomföras men fokus genom hela 

arbetet har legat på det aktivitetsbaserade kontoret.  

2.2 Fallstudie 

Den andra delen har bestått av en fallstudie. En fallstudie kan till exempel göras i en organi-

sation för att lättare förstå hur arbetet utförs eller hur det ser ut inom organisationen. Fall-

studien ska fördjupa sig inom ett specifikt fall (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Anledning-

en till att en fallstudie har genomförts är för att kolla på en liten del av ett stort förlopp (Ejve-

gård, 2003) och på så sätt förstå hur ett aktivitetsbaserat kontor skulle kunna se ut i verklig-

heten. Därför har fallstudien använts för att beskriva ett verkligt fall som har begränsat sig till 

att kolla på ett företag som har implementerat det aktivitetsbaserade arbetssättet. I detta fall 

har Vasakronan studerats genom ett platsbesök på deras kontor i Stockholm. I samband med 

platsbesöket utfördes en öppen intervju med arbetsplatsstrategen Henrik Eriksson för att ta 

reda på hur de tänkte med de vanligaste tekniska lösningarna kring ventilation, ljud och el då 

kontoret utformades. Andra frågor som togs upp var hur Vasakronans implementationspro-

cess för det nya aktivitetsbaserade kontoret såg ut samt varför de ville byta till denna kon-
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torstyp. Det genomfördes även en rundvandring för att se hur planlösningen såg ut. I fallstu-

dien används det insamlade materialet i form av intervju och bilder som grund för kapitlet. 

Material har även kompletterats med information från Vasakronans hemsida.  
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3 DE VANLIGASTE KONTORSTYPERNA 

I detta kapitel gås den litteraturstudie som genomförts igenom. Information har studerats 

från tryckta källor i form av böcker och artiklar samt från elektroniska källor i form av artik-

lar och informationssökning på skolans databas. Nedan kommer de fem vanligaste kontors-

typerna att tas upp; cellkontor, delat kontor, kontorslandskap, kombikontor och flexkontor.  

3.1 Cellkontor 

I Sverige tycks kontor vara synonymt med ett eget rum (Christiansson & Eiserman, 1998) och 

en allmän uppfattning är att cellkontor är den kontorslösning som är vanligast i Sverige idag. 

En kontorsbyggnad med cellkontor är den typ av byggnad där medarbetarna sitter i enskilda 

rum och arbetar. För att varje rum ska få tillgång till solljus placeras ofta rummen längs med 

byggnadens fasad (Bodin Danielsson, 2014). Vanligt är att rummen ligger vägg i vägg med 

varandra och kan avskiljas på fasadens två sidor av en mittgående korridor. Storleken på 

rummen varierar givetvis från olika byggnader men säkert är att cellkontoret är den kontors-

typ som kräver mest yta per person. Det blir stora ytor som sällan utnyttjas vilket leder till att 

hyreskostnaderna är höga jämfört med utnyttjad yta i byggnaden. Gemensamma utrymmen 

som finns i dessa kontorsbyggnader är ofta någon form av konferensrum, något rum med 

plats för kopieringsmaskiner och ett fikarum (Christiansson & Eiserman, 1998). I Figur 1 

visas en planlösning för ett cellkontor med kontorsrum längs med byggnadens fasader och 

gemensamma utrymmen i mitten av lokalen.  

 

Figur 1: Planlösning för ett cellkontor (Garnisonsfastigheter, u.å.) 
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3.2 Delat kontor 

Det delade kontoret skulle kunna liknas vid en cellkontorsbyggnad men skillnaden är att det i 

varje rum sitter 2-3 medarbetare. Arbetsplatserna kan vara fritt placerade i rummet och de 

som delar på rummet får även dela på det fönster som ger rummet dagsljus. Ibland placeras 

avskiljande skärmar mellan medarbetarnas kontorsbord. Personerna som delar rum har van-

ligtvis liknande arbetsuppgifter och delningen av rummet kan vara en konsekvens av brist på 

kontorsytor (Bodin Danielsson, 2014).  

3.3 Kontorslandskap 

Ett kontorslandskap definieras genom att det har en öppen planlösning (Seddigh, 2013). 

Storlek varierar från kontor till kontor men en generell indelning kan göras i små-, mellan-

stora-, och stora kontorslandskap beroende på hur många som arbetar i landskapet. Ett rum 

med arbetsplatser för 4-9 personer anses vara ett litet kontorslandskap. I mellanstora kon-

torslandskap arbetar 10-24 personer och i stora kontorslandskap ska det finnas plats för 25 

personer eller fler (Bodin Danielsson, 2010a). I Sverige är den vanligaste typen det mellan-

stora kontorslandskapet. Liksom storleken varierar även utformningen på kontoren. Bord 

kan exempelvis placeras och sammankopplas i rader eller öar och det finns ofta fristående 

avskiljande väggar som kan placeras mellan borden för att ge medarbetaren känslan av en 

något mer privat arbetsplats. Det som idag kallas för de moderna kontorslandskapen kom-

mer från Tyskland och implementerades i Sverige redan på slutet av 1950-talet (Christians-

son & Eiserman, 1998). Förvaring av kontorsmaterial finns ofta på gemensamma platser eller 

i skåp placerade bakom sitt bord. I Figur 2 visas en planlösning för ett kontorslandskap där 

borden är grupperade fyra och fyra.  
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Figur 2: Planlösning för ett kontorslandskap (NCC, u.å.) 

3.4 Kombikontor 

Ett kombikontor är en kombination mellan cellkontor och kontorslandskap. Här är tanken 

att kombinera de fördelar som ges i respektive kontorsmiljö – cellkontoret med sin avskild-

het och kontorslandskapet med sin öppenhet och samarbetsfrämjande miljö. Planlösningen 

kan vara utformad så att det finns ett gemensamt öppet rum där medarbetarna kan mötas 

och diskutera uppgifter samtidigt som det finns små enskilda rum, ofta med glasväggar för 

att skapa en känsla av ett och samma rum. Den främsta anledningen till att denna kombina-

tion väljs är för att spara ytor och få ner åtgångsarean per arbetsplats men då krävs att ytorna 

utnyttjas på rätt sätt (Christiansson & Eiserman, 1998). 

3.5 Flexkontor 

I ett flexkontor saknar medarbetarna fasta arbetsplatser. Precis som i kontorslandskapen är 

det en öppen planlösning och tanken är att en hög kontakt mellan medarbetarna ska skapas. 

Christiansson och Eiserman (1998) menar att det som kännetecknar flexkontoret är att 

de anställda förflyttar sig till platser som passar den typ av arbete de ska utföra för tillfäl-

let. Flexkontoret kännetecknas enligt Bodin Danielsson (2010b) av lagarbete och gemen-

sam användning av gemensamma utrymmen. Kontoret dimensioneras inte för att alla 

medarbetare är på kontoret samtidigt. Istället räknas det med att en del är iväg på möten, 
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vissa kanske är sjuka och att en del arbetar hemifrån. Denna siffra varierar beroende på 

verksamhet från kontor till kontor men vanligt är att flexkontoren dimensioneras för att 

70-75 procent av arbetsstyrkan är på kontoret samtidigt (Bodin Danielsson, 2010b). Tack 

vare detta kan en besparing av lokaler ske. För att hela konceptet kring flexkontoren ska 

fungera är det viktigt att det finns tysta rum där längre telefonsamtal kan hållas.  
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4 DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET 

Medarbetarna på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen saknar en fast plats att sitta vid för att 

utföra sitt arbete, precis som i flexkontoren. Arbetsplatsen styrs utifrån den aktivitet som 

medarbetaren utför just för tillfället och tanken är att en indelning av kontoret görs i olika 

avdelningar och zoner där varje avdelning eller zon används till en specifik aktivitet (MER, 

2013). Det ligger stort fokus på att skapa nytänkande kring design och möblering för att arbe-

tet ska bli så kreativt som möjligt i de olika zonerna. Det är viktigt att förstå att det inte bara 

går att välja snygga möbler då ett företag väljer att implementera det aktivitetsbaserade kon-

toret – det är inget inredningsprojekt utan en grundläggande undersökning kring företagets 

behov är avgörande för att det ska bli så lyckat som möjligt (Hurtig Grabe, 2012). 

För många kan det aktivitetsbaserade kontoret vara ett helt nytt begrepp. Tanken på ett kon-

tor kanske ger en bild av ett kontorslandskap eller ett cellkontor. Faktum är att detta koncept 

introducerades redan under slutet av 90-talet vilket betyder att arbetet för att implementera 

detta arbetssätt har pågått i snart 20 år på olika arbetsplatser världen över. Konceptet ut-

vecklades i Nederländerna på konsultföretaget Veldhoen + Company BV och man valde att 

kalla det ”Activity Based Working” (ABW) (Rydberg, 2013a). I Sverige uppmärksammades 

dock kontorskonceptet senare under 2000-talet vilket skulle kunna vara anledningen till att 

många idag inte känner igen själva konceptet. Då var det Jonas Hurtigh Grabe som tillsam-

mans med Jonas Falk gjorde en svensk tolkning av ABW som de kallade A2. Innebörden är 

precis densamma och i det fortsätta arbetet kommer begreppet aktivitetsbaserat kontor eller 

aktivitetsbaserat arbetssätt att användas istället för A2.    

4.1 Aktiviteter under en arbetsdag 

När man talar om aktiviteter som utförs under en arbetsdag menas de moment som en ar-

betsdag kan innehålla. Idag är det inte lika vanligt att medarbetarna kommer till arbetet och 

får en arbetsuppgift tilldelad sig utan det utförs en rad olika aktiviteter och uppgifter varje 

dag (Kinnarps, 2014). Det kan till exempel vara stillasittande arbete framför datorn, samtal i 

telefonen, deltagande i möten eller workshops, informationssökning, mailkonversationer, 

fika i personalrummet, läsning av texter och mycket mer. Många av dessa aktiviteter kan ut-

föras vid ett vanligt skrivbord men frågan är om det är optimalt och ger största produktivite-

ten. Med det aktivitetsbaserade kontoret vill man att det ska finnas fler valmöjligheter att 

utföra de olika aktiviteterna på olika ställen (Hurtigh Grabe, 2012). Möjligheten ges att kan-

ske sitta framför datorn och skicka mail vid ett traditionellt skrivbord, prata i telefon i ett tyst 

rum, delta i möten i någon soffgrupp eller vid ett ”touch down-bord”, fika och ta en paus i ett 

stimulerande personalrum och läsa texter i ett rum där fokus ligger på koncentration.  
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4.2 Nya arbetsförhållanden kräver nya arbetssätt 

Det aktivitetsbaserade kontoret främjar nya arbetssätt och arbetsförhållanden ändras i takt 

med att teknik, värderingar och krav utvecklas. Ett generationsutbyte har inletts och genera-

tionen som nu tar fart har inte någon anledning att förhålla sig till samma arbetssätt som 

tidigare funnits inom organisationer. Att den nya generationen är självständig och ifrågasät-

tande leder till att nya krav ställs på organisationen i sig. Att arbeta i ett företag som har en 

god samverkan mellan medarbetarna skapar drivkrafter som tar fäste i de yngre generatio-

nernas grundvärderingar (Lyttkens, 1993).  

Tack vare bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor har vi idag möjlighet att arbeta var 

som helst och när som helst. Vi arbetar på helt nya sätt för att vi helt enkelt har de möjlighe-

terna och styrs inte längre av fasta platser och klockslag; arbetet håller på att bli en naturlig 

del av vår vardag (Kinnarps, 2014). Tanken med det aktivitetsbaserade kontoret är att alla 

anställda ska arbeta utan att vara bunden till en plats och därigenom att de ska kunna arbeta 

hemifrån, på kontoret eller på någon annan plats som passar utifrån den situation de befin-

ner sig i. Resultatet blir särskilda arbetsplaster för särskilda uppgifter, mindre och effektivare 

kontorsytor samt ökad produktivitet och kreativitet. Många kanske nu ställer sig frågan om 

kontoret är på väg att försvinna helt men det handlar mer om att kontoren håller på att an-

passa sig till nya arbetssätt (Kinnarps, 2014). Hurtigh Grabe (2012)  menar under en webbin-

spelad föreläsning på Malmö Högskola att det finns fyra utstickande trender som har påver-

kan på hur vi kommer att arbeta i framtiden: allt blir trådlöst, från arbetsplats till mötesplat-

ser, flexiblare organisationer, från uppgift till projekt. 

4.2.1  Allt blir trådlöst 

Det kommer att ges en enorm tillgång till trådlösa nätverk i framtiden och viktigt är att före-

tagen satsar på utvecklade IT-system. Medarbetarna ska kunna arbeta var som helst i kon-

torsbyggnaden utan att behöva oroa sig för att tekniken inte ska fungera, det måste exempel-

vis finnas internetanslutning till alla datorer som är igång samtidigt.  

Inom fem år kommer bandbredden att vara så stor att vi inte kommer att dra några datorkab-

lar i husen längre. Det är en stor, stor förändring… En förändring som innebär att tekniken 

inte längre kommer att vara ett problem.  

Martin Cook, chef för Interior and Graphic Design Group, BDP Storbritannien (Kinnarps, 

2014) 

Citatet ovan menar att tekniken inte kommer vara ett problem inom bara några år men vägen 

dit behöver inte vara problemlös. Teknikens utveckling går fort framåt och företag som arbe-

tar trådlöst kommer troligtvis infinna sig inom en snar framtid. Detta menar Tim Oldman 

som i ett citat säger att: 
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År 2020 tror jag faktiskt att vi kommer se flera helt trådlösa företag, och vid samma tidpunkt 

tror jag att det kommer att finnas så försvinnande få fasta enheter att de blir helt försumbara. 

Tim Oldman, VD, Leesman Index (Kinnarps, 2014) 

4.2.2  Från arbetsplatser till mötesplatser  

I det aktivitetsbaserade kontoret ska det finnas gott om mötesplatser för medarbetarna. Hur-

tigh Grabe (2012) menar att det är i mötet mellan människor som vi skapar värde för organi-

sationer, det är inte vid skrivborden längre. Det bör ske en ständig dialog mellan kollegor och 

detta ska främjas i de olika zonerna i det aktivitetsbaserade kontoret. Kontoret ska bli en vik-

tig plats för social samvaro och inspirera medarbetarna till att göra ett bra arbete. Mötesplat-

serna måste vara väl genomtänkta utifrån företagets behov men en viktig del i arbetet är även 

att lägga ner resurser på en bra design. På så sätt föds nya idéer och sätter igång tankearbetet 

bland medarbetarna (Kinnarps, 2014). 

4.2.3 Flexiblare organisationer 

Det är viktigt att företaget kan arbeta flexibelt och ha möjlighet att ställa om sin verksamhet 

snabbt. I dagens samhälle och arbetsliv lever människor i ett rasande tempo, det är mycket 

som ska hinnas med och gärna på en och samma gång. Däremot är det största problemet inte 

att farten är för hög utan det är att färdriktningen hela tiden ändras (Miller 1993); i och med 

detta måste vi kunna arbeta flexibelt. Vidare menar Miller (1993) att trots att vi känner oss 

stressade och pressade av sociala och tekniska förändringar har människan en stor förmåga 

att med en viss ansträngning anpassa sig. Det gäller bara att arbeta med de värderingar man 

har och träna upp sin förändringstolerans.  

Idag styrs företagens ekonomi av en ökad konkurrens vilket innebär att det ställs höga krav 

på effektivitet, snabbhet och flexibilitet. Företagen måste ha en målmedvetenhet och kunna 

planera sin verksamhet resurssnålt (Christiansson & Eiserman, 1998). Oavsett arbetsmark-

nad sker en ständig ökning av konkurrensen vilket gör att ledning av verksamheten måste 

anpassa sig efter detta. Det handlar om att företag måste rätta sig efter kundens behov istället 

för att styras av marknaden och det krävs därför en annan ledarstil än tidigare, detta menar 

forskaren Jouko Arvonen. I en intervju med SvD säger Arvonen på tal om förändringar inom 

företaget att: 

[…] mycket handlar om lärande. Vi skall lära oss arbeta i team, vi skall lära oss helt nya arbets-

uppgifter, vi utvecklas bort från specialisering och måste alla lära oss lärandet. 

Jouko Arvonen, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet (Christiansson & Eiser-

man, 1998) 



13 

4.2.4 Från uppgift till projekt  

Hurtigh Grabe (2012) menar att även de mest administrativa arbetsuppgifterna såsom faktu-

reringsfrågor idag går att sköta utan att vara bunden till en plats. Han berättar att på hans 

företag sköts fakturorna digitalt på en dator och helt utan lösa papper. Detta gör det möjligt 

att inte behöva vara fast vid sitt skrivbord för att sköta sådana arbetsuppgifter vilket gör att 

arbetsplatsen får en annan betydelse; man kan jobba projektrelaterat.  

4.3 Implementationen mot ett aktivitetsbaserat kontor  

Hur ska företaget gå tillväga för att implementera det aktivitetsbaserade arbetssättet så att ett 

lyckat resultat ges? En stor del handlar om att ha många diskussioner mellan medarbetare 

och ledning för att på så sätt involvera alla och få alla att känna sig engagerade i förändrings-

processen. Det är ledningen som måste driva förändringen för att få alla att sträva mot sam-

ma mål. En av de viktigaste uppgifterna är att få alla att förstå att förändringen och genomfö-

randet inte är slutmålet utan bara början på en lång process som förhoppningsvis aldrig tar 

slut (Christiansson & Eiserman, 1998).  

Förändringen till framtidens aktivitetsstyrda arbetsmiljö ser jag inte som ett inredningsprojekt 

utan som ett stort förändringsprojekt. Förändringen består av tre delar där alla delar måste 

förändras – den fysiska miljön, den digitala miljön samt organisationen/ledarskapet. Poängen 

med att genomföra förändringen är att medarbetarna får större frihet, men också en mängd 

flexibla funktioner och stimulerande arbetsmiljöer. 

Henrik Axell, Konceptutvecklare aktivitetsbaserad miljö, Kinnarps Sverige (Kinnarps, 2014) 

Förändringen mot ett mer aktivitetsstyrt arbetssätt och kontor består alltså av tre delar: den 

fysiska miljön, den digitala miljön samt organisationen och ledarskapet. 

4.3.1  Den fysiska miljön 

Förändringen av den fysiska miljön kommer variera från kontor till kontor. Beroende på vil-

ket område företaget är verksamt inom kommer behoven att se olika ut och det är därför vik-

tigt att varje företag ser till sina behov och hur de ska utforma just sitt kontor; det finns ingen 

universallösning. Förändringar i den fysiska miljön innebär bland annat att planlösningen 

ändras för att bidra till en bättre arbetsplats för de olika aktiviteter som genomförs i det akti-

vitetsbaserade kontoret.  

4.3.2 Den digitala miljön 

Idag är vi mer eller mindre beroende av den digitala miljön och dess teknik. Det märks 

snabbt om telefonen inte fungerar som den ska, om datorns internetuppkoppling är långsam 
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eller om läsplattans batteri är slut. Detta är inte ohälsosamt utan tvärtom är det en förutsätt-

ning för att vårt samhälle ska hålla ihop (Sandberg, 2014). Vidare menar Sandberg (2014) att 

direkt, tillgänglig och billig kommunikation ökar produktiviteten och stärker sociala band 

människor mellan. För att utveckla den digitala miljön är det av betydelse att i ett tidigt skede 

utbilda medarbetarna i hur arbetet ska skötas digitalt. Skrivbordet med alla dess papper er-

sätts av den bärbara datorn och arbetet mot att använda så lite papper som möjligt är viktigt. 

Den tekniska sidan får inte glömmas bort och som nämnts tidigare ska inte medarbetarna 

behöva vara oroliga för att nätverket inte ska fungera på olika platser i kontorsbyggnaden.  

4.3.3 Organisationen och ledarskapet 

Även ledarskapet inom organisationen bör genomgå en förändringsprocess. De nya metoder-

na inom ledarskapet bör fokusera på smidighet, snabbhet och förtroende till att medarbetar-

na faktiskt utför sitt arbete även de tillfällen de inte arbetar på kontoret (Kinnarps, 2014). 

Cheferna kommer på sätt och vis ha mindre kontroll över medarbetarna och för att skapa en 

fungerande dialog är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan båda parter. Cheferna 

och medarbetarna kommer att behöva söka upp och ta kontakt med varandra på helt nya 

sätt.  

Daniel Pink är en amerikansk föreläsare och författare som har gjort studier för att undersö-

ka vad det är som motiverar människor i arbetslivet. Studierna visar att det bästa inte är att 

ge medarbetarna konkreta belöningar i form av pengar. Det bästa är istället att använda sig 

av abstrakta sporrar där en av de tre delarna som tas upp i studien är självbestämmande. 

Självbestämmandet innebär att varje medarbetare ska motiveras genom att cheferna låter 

dem engagera sig i arbetet. Medarbetarna ska ges en chans att arbeta med en uppgift i fred 

och chefen ska inte detaljstyra arbetet (Kinnarps, 2014). Denna del av studien visar alltså på 

att det krävs tillit från chefen till sina medarbetare vilket kan leda till att motivationen stärks 

och att produktiviteten därmed ökar.   

4.4 Implementationsprocessen 

Processen att gå från ett mer traditionellt arbetssätt, till exempel ett kontorslandskap, till ett 

aktivitetsstyrt arbetssätt kan enkelt delas upp i fem steg som generellt sett kan användas 

inom alla organisationer.  
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Figur 3: Stegen i resan mot det smarta kontoret (Glennegård, u.å.)   

Arbetet börjar med en förstudie som visar på hur nuläget ser ut. I förstudien kan belägg-

ningsgrad, produktivitet och åtgångstal tas upp men här ska även undersökningar som visar 

på vilka aktiviteter som är vanliga hos just dem samt vilka platser som medarbetarna vill ut-

föra aktiviteterna på att utföras – man gör en verksamhetsanalys (Glennegård, u.å.). Som ett 

led i förändringsprocessen måste företaget även komma fram till om det finns en föränd-

ringsvilja bland medarbetarna. Är företaget moget nog att genomföra förändringen och vill 

alla bidra till att förändringen blir så bra som möjligt? För dem som tvivlar är det av betydel-

se att företaget har en klar målsättning med varför de vill förändra den nuvarande miljön. 

Målen bör vara kopplade till företagets affärsidé, affärsmål, personal- och miljöpolicy både på 

kort och på lång sikt (Berns, Klusell & Rosenblad, 1996). En mycket viktig del i processen är 

att utvärdera resultatet (Glennegård, u.å.). I Figur 3 ovan visas exempel på en process för hur 

det skulle kunna gå till då ett företag implementerar det aktivitetsbaserade arbetssättet.   

4.5 En mångfald av arbetsmiljöer 

Många av de anställda känner sig idag både störda och stressade när de är på arbetet och 

vissa kan inte utföra de allra mest koncentrationskrävande arbetsuppgifterna på kontoret 

vilket resulterar i att många går hem och gör det. Om medarbetarna hellre arbetar hemifrån, 

har man inte misslyckats med att skapa en bra arbetsplats då? (Hurtigh Grabe, 2012). Mins-

kad distraktion leder till ökad motivation och det kommer vara avgörande att utforma fram-

tidens arbetsplatser så att medarbetarna kan koncentrera sig och få en ökad produktivitet 

(Kinnarps, 2014). Genom att sätta individen i centrum och fokusera på att skapa miljöer som 

främjar samarbete går det att lyckas. Miljöerna kommer förhoppningsvis att utveckla och 

motivera medarbetarna till att göra ett bra arbete samtidigt som trivseln och välbefinnandet 

ökar. En förändring till ett aktivitetsbaserat kontor kommer leda till att många nya miljöer 

skapas. Istället för att som i exempelvis ett kontorslandskap vistas i tre olika miljöer kommer 

det aktivitetsbaserade arbetssättet bidra till en mångfald av nya miljöer. Hurtigh Grabe 

(2012) menar att genom att implementera det aktivitetsbaserade arbetssättet kommer ”1 typ 

av miljö ersättas av 20 typer av miljöer […] Det man förlorar är sin privata arbetsplats men i 
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utbyte får man så mycket mer”.  Hurtig Grabe (2012) menar vidare att innovation i tankarna 

skapas genom att ställa sig frågan ”På vilken plats ska jag sitta och arbeta idag?”. De anställda 

ges en större möjlighet att i samarbete med andra kunna styra sina dagar själva vilket för-

hoppningsvis gör dem produktiva och nöjda.  Det är viktigt att alla inom organisationen ges 

samma förutsättningar så att inte cheferna har en fast arbetsplats medan medarbetarna cir-

kulerar på olika platser (Rydberg, 2013b). 

Företag som implementerar ett aktivitetsbaserat kontor med en god design kommer kunna 

konkurrera om nya potentiella medarbetare (Kinnarps, 2014). Det är viktigare än man tror 

att ha en välplanerad arbetsplats. Om en ny arbetssökande ställs inför valet mellan två lik-

nande företag kommer den sökande troligtvis välja företaget den fick första bästa intryck av 

vilket lätt skapas genom det visuella och därmed synen på hur arbetsplatsen ser ut.  

Ibland kan till och med kontoren hjälpa oss att tänka. I en studie vid University of Minnesota 

år 2007 upptäckte man att om arbetsplatsen hade högt i tak tänkte de anställda friare och 

mer kreativt, medan kontor med lägre takhöjd var bättre lämpade för kritiskt och konstruk-

tivt tänkande. I framtiden kommer de anställda att kunna behöva tänka på olika sätt, och 

därför behöver vi skapa kontrosmiljöer som kan stimulera de olika sätten att tänka när med-

arbetarna behöver det.  

(Kinnarps, 2014) 

4.5.1 Olika arbetsplatser ger olika arbetsmiljöer 

Generellt sett ger dig dagens traditionella kontor, det vill säga cellkontor, kontorslandskap 

med mera som sagt tillgång till tre olika miljöer. Det är vid ditt skrivbord som på sätt och vis 

är din trygga plats där du alltid utgår från, det är vid ett mötesrum och vid ett fikarum (Hur-

tigh Grabe, 2012). Detta illustreras i Figur 4.  

 

Figur 4: Figur illustrerande ett traditionellt kontor med tre olika miljöer (Falk, u.å.) 
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I ett aktivitetsbaserat kontor kretsar den trygga platsen istället kring ett hemvist där alla 

medarbetare delar på samma yta. Här hänger personalen av sig sina kläder och förvarar 

eventuella värdesaker i ett skåp. Dagen börjar kanske med att medarbetaren i hemvisten fikar 

med sina kollegor, snabbt kollar sin mail och planerar hur dagen ska läggas upp. Kanske har 

man ett viktigt lunchmöte, ska iväg på ett studiebesök eller har en dag med mycket stillasit-

tande arbete framför datorn. Beroende på hur dagen ser ut väljer medarbetaren var arbetet 

ska utföras. Ett koncentrerat arbete kanske bäst utförs i ett kontorsrum vid ett skrivbord men 

kanske trivs du bättre med samma arbete i en soffgrupp eller helt utanför kontorsbyggnaden 

på ett café eller liknande (Hurtigh Grabe, 2012). När arbetsdagen är slut packar medarbeta-

ren ihop sitt kontorsmaterial och lämnar platsen ren från papper, pennor och annat material. 

Policyn är ”clean desks” alltså enkelt översatt rena skrivbordsytor (Futurumstadion, u.å.). I 

Figur 5 visas olika arbetsmiljöer som alla kretsar kring hemvisten.  

 

Figur 5: Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön med en mångfald av miljöer (Falk, u.å.) 

4.6 Problem som kan uppstå vid implementationen 

Att ha en arbetsmiljö som passar alla ”lagom illa” är inte en optimal lösning för ett kontor. 

Det som bör framgå är att det inte finns någon garanti på att det aktivitetsbaserade kontoret 

kommer att lösa alla problem som idag finns kring trivsel, hälsa, yteffektivitet och produktivi-

tet inom företaget. Vissa medarbetare kommer trivas bättre än andra men det är troligtvis 

något man kommer få leva med hela tiden, oavsett kontorsmiljö. Det finns dock undersök-

ningar som visar på att 90 procent av medarbetarna ofta brukar vara nöjda med förändring-

en till ett aktivitetsbaserat kontor (Hernäng, u.å.).  
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Som med de allra flesta förändringar som sker, oavsett vad förändringen innebär, blidas ofta 

en skepticism. Medarbetarna kan känna sig skeptiska till en förändring mot ett mer aktivi-

tetsstyrt arbetssätt eftersom de inte kommer ha en fast plats att sitta vid. Tankar kring att det 

aldrig kommer fungera för just deras företag uppkommer alltid och det som känns allra mest 

motigt är att bli av med sitt eget skrivbord. Andra funderingar som kan komma upp är om 

kontorets arbetsplatser är utformade med hänsyn till ergonomin vilket de i de allra flesta fall 

är. Det finns även andra kritiska delar som måste beaktas vid implementationen av ett aktivi-

tetsbaserat kontor. Hela konceptet kretsar ju kring att det ska finnas många ytor där medar-

betare kan mötas för att samarbeta men lika viktigt är det att det ska finnas tillräckligt många 

tysta rum; rum där fokus ligger på koncentration. Ytterligare ett dilemma kan vara det fak-

tum av att vi är vanemänniskor vilket skulle kunna utgöra ett hot för tanken om fritt flöde i 

kontoret. Om en av medarbetarna väljer att sätta sig på samma arbetsplats varje dag hindras 

flödet och det kan vara början på att fler och fler av medarbetarna även hittar ”egna” platser 

att sitta vid och då har hela konceptet misslyckats (Rydberg, 2013b). 

Det allra viktigaste är att se till att implementationen blir bra genomförd, att ledarskapet hos 

cheferna ändras om behov till det finns samt att medarbetarna måste vara villiga till en för-

ändring. Annars skapas osäkerheter som gör att medarbetarna går tillbaka till gamla vanor 

eller hittar nya mönster som inte överensstämmer med det aktivitetsbaserade arbetssättet 

(Rydberg, 2013b).  

Hur skapas en liknande åsikt kring bästa kontorsmiljö hos medarbetarna på företaget? Som 

sagt handlar det mycket om att låta medarbetarna fundera kring sin nuvarande arbetssitua-

tion. Är miljöerna bra för att utföra de arbetsuppgifter som idag utförs eller skulle miljöerna 

kunna förbättras? På sätt och vis kan denna fråga vara svår att besvara eftersom människor 

kan ha svårt att uttrycka vad de vill ha när de inte vet vad de kan få (Ross, u.å.). Miller (1993) 

menar att människan handlar utifrån ett referenssystem som byggs upp i tidig ålder. Detta 

referenssystem kallas värderingar och det är något som vi människor styrs av dagligen. När 

referenssystemet väl är format har vi svårt att acceptera nya idéer så för att kunna acceptera 

nya idéer och träna upp vår förändringstolerans behöver man alltså jobba med sina vädring-

ar. Vidare menar Miller (1993) att människan har en stor förmåga att med en viss ansträng-

ning anpassa sig till nya miljöer vilket kommer vara något som krävs av medarbetarna vid en 

eventuell implementation mot ett aktivitetsbaserat kontor.   
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5 YTEFFEKTIVISERING AV KONTOR 

Beroende på vilken kontorstyp som infinner sig skiljer sig åtgångstalet. Tidigare har det 

nämnts att cellkontoret är den kontorslösning som kräver mest yta per person, här är alltså 

åtgångstalet störst. På slutet av 80-talet och under början av 90-talet återkom trenden att 

utforma kontorsbyggnader till kontorslandskap (Christiansson & Eiserman, 1998). Det lades 

stort fokus på kvadratmeter per arbetsplats och viljan att få ner hyrorna var stark vilket resul-

terade i att sparsamheten med ytor blev märkbar. Samtidigt som kontorsytorna blev mindre 

skulle fler personer få plats på samma yta. Det finns siffror kring åtgångstal, alltså hur stor 

yta i kvadratmeter per person som en anställd har tillgång till i kontorsbyggnaden. Det varie-

rar från fall till fall men vanligt är att kontorsarean pendlar mellan 16 och 25 kvadratmeter 

per arbetsplats (Christiansson & Eiserman, 1998). Åtgångstalet varierar också beroende på 

hur många personer som arbetar i lokalen, små arbetsplatser med färre anställda har ett hög-

re åtgångstal än större arbetsplatser med fler anställda.  

Hyran på en lokal grundar sig på läge och area (Christiansson & Eiserman, 1998). Hyran är 

högre desto bättre läge en lokal har men det kan däremot vara svårare att se till arean och 

vilken area som egentligen avses för en byggnad. Vissa företag hyr endast en lokal i en fastig-

het medan andra företag äger hela fastigheten. Företaget som hyr en lokal betalar endast för 

arean som erhålls i lokalen, den så kallade lokalarean (LOA). I areabegreppet för företaget 

som äger sin fastighet ingår även utrymmen såsom hisschakt, trapphus och andra tekniska 

installationsutrymmen. Anledningen till att man pratar om åtgångstal och kvadratmeter per 

anställd är för att det kan ge en uppskattning av lokalkostnadens förhållande till personal-

styrkan. Detta är bara ett tal och viktigt att förstå är att det mer beskriver organisationens 

struktur än lokalens egenskaper (Christiansson & Eiserman, 1998). 

I flexkontor dimensioneras ytan för att 70-75 procent av arbetsstyrkan är på kontoret samti-

digt (Bodin Danielsson, 2010b) och beläggningsgraden vid skrivborden är aldrig högre än 

50 procent (Kinnarps, 2014; Hurtigh Grabe, 2012). När medarbetaren inte sitter vid sitt 

skrivbord sker arbetet på andra ställen, kanske på ett café, i ett konferensrum eller hem-

ifrån. Hälften av tiden står alltså skrivborden tomma vilket gör att lokalkostnaderna är 

onödigt höga i förhållande till hur de utnyttjas. Istället för att som i kontorslandskapen 

ha sitt bord, sin stol och ett skåp som bara utnyttjas hälften av tiden medarbetarna är på 

arbetet kan kontoren planeras om. En förändrad miljö som gör att utrymmen är anpass-

ningsbara efter uppgiften gör att medarbetarna har möjligheten att välja var arbetet ska 

utföras. Behovet av golvyta kan minskas och det resulterar i en billigare lokalkostnad. I 

det aktivitetsbaserade kontoret beräknas det vara möjligt att komma ner mot mellan 5 

och 10 kvadratmeter som åtgångstal (Kinnarps, 2014).  
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 Hur effektivt används fastigheter? Hur ofta är ett skrivbord/mötesrum upptaget? Fastigheten 

är en stor ekonomisk kostnad som inte utnyttjas till sin fulla potential med traditionella inred-

ningslösningar. Mer flexibla inredningslösningar efterfrågas i takt med att lokalhyrorna ökar. 

 Ian Weddell, Commercial Manager, Kinnarps Storbritannien (Kinnarps, 2014) 

Om man ser till beläggningsgraden vid ett skrivbord som tycks ligga runt 50 procent tyder 

detta på att det går att utnyttja ytan betydligt bättre än vad den görs på många kontor idag. 

Hurtigh Grabe (2012) menar på sin föreläsning att vi måste släppa tanken på kvadratmeter 

kopplat till arbetsplats och istället prata om kvadratmeter kopplat till medarbetare. Genom 

att göra det ges en tillgång till mycket mer yta. Han tar upp ett exempel för att enklare få en 

bild av hur ytor kan fördelas och effektiviseras.  

5.1 Ytor i olika kontorsmiljöer 

Tänk det traditionella arbetskontoret utformat som ett kontorslandskap. I exemplet är loka-

len 1500 kvadratmeter och varje medarbetare har 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Det är 

150 medarbetare som alla har varsin arbetsplats vilket leder till 150 arbetsplatser och därmed 

150 skrivbord. I lokalen finns även några pentryn och möteslokaler (se Figur 6). 

 

Figur 6: Traditionellt kontorslandskap (Hurtigh Grabe, 2012) 

Tänk istället ett aktivitetsbaserat kontor. Lokalarean är densamma som tidigare, 1500 kva-

dratmeter och vi tänker nu att beläggningsgraden är full, alltså att 100 procent av medarbe-

tarna är på kontoret. En rimlig fördelning av arbetsplatser skulle kunna se ut som följer: 40 

fasta arbetsplatser, 40 fullstora flexibla arbetsplatser, 40 touch down arbetsplatser, 9 flexibla 

arbetsrum, 34 platser i mötesrum och 50 platser i lounchytor. Det kommer nu att få plats 213 

medarbetare istället för 150 medarbetare vilket ger en åtgångsarea på 7 kvadratmeter per 

person istället för 10 kvadratmeter per person (se Figur 7). 
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Figur 7: Aktivitetsbaserat kontor (Hurtigh Grabe, 2012) 

Om man ser till den verkliga beläggningsgraden som tidigare beskrivits aldrig är högre än 50 

procent skulle detta göra att kontoret hade möjlighet att få in 346 medarbetare. Då skulle 

åtgångstalet ligga strax över 4 kvadratmeter per person och många ställer sig frågan om detta 

är möjligt. Faktum är att snittet för kontorsytor i England är 4 kvadratmeter per person så 

detta är ingen omöjlighet. Från att utforma kontoret som ett kontorslandskap med plats för 

150 medarbetare går det alltså på samma yta att få in mer än dubbelt så många vid utform-

ningen efter det aktivitetsbaserade arbetssättet; och detta utan att det behöver kännas trångt 

(Hurtigh Grabe, 2012). 
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6 TEKNISKA ASPEKTER I ETT KONTOR  

I ett kontor krävs mer än bara en genomtänkt planlösning och god design för att skapa en bra 

arbetsmiljö. Minst lika viktigt är tekniska aspekter som gör att det går att vistas i lokalen med 

hänsyn till temperatur, belysning, ljudnivå, brand, el med mera. I detta avsnitt kommer tre 

viktiga tekniska aspekter att tas upp: ljud och buller, ventilation och termiskt klimat samt el.  

6.1 Ljud och buller 

Störning av ljud och buller har direkt koppling till vilken typ av kontorsmiljö arbetet sker i. 

Ett problem som ofta uppstår är att medarbetarna känner sig störda av ljudnivån som infin-

ner sig i kontorslokalen. Det kan som i de flesta fall handla om att ljudnivån är för hög men 

även att ljudnivån är för låg så att ett konstant sorl bildas. Det som av människan uppfattas 

som ljud är tryckvariationer i luften som sätter trumhinnan i svängning. Ljudet överförs från 

trumhinnan till hörselsnäckan där det omvandlas till signaler som sänds ut till hjärnan. För 

att beskriva hur starkt ett ljud är används ljudtrycksnivån som anges i decibel (dB) (Arbets-

miljöverket, 2014b). Människans öra kan uppfatta ljud inom frekvenserna 20 till 20 000 

Hertz (Hz). Ljud under 20 Hz är lågfrekventa och kallas infraljud. De lågfrekventa ljuden kan 

färdas långa sträckor om de inte absorberas av någon yta. Ljud över 20 000 Hz är i sin tur 

högfrekventa och kallas för ultraljud. Trots att människan inte kan höra dessa ljud kan de 

ändå ge negativa effekter hos personer som utsätts för buller av olika typer (Johansson, 

2002). 

Buller definieras som oönskat ljud; det kan vara både ljud som är störande och ljud som är 

skadligt för hörseln (Arbetsmiljöverket, 2014a). Att under en lång tid utsättas för buller på 

arbetet kan störa koncentrationen och på så sätt skapa stress. Andra negativa effekter kan 

vara försämrat immunförsvar, höjt blodtryck och inlärningssvårigheter (Folkhälsomyndighe-

ten, 2013). Därför bör man beakta hur förebyggandet av buller kan främjas i en kontorsmiljö. 

För att minska risken att buller uppstår och att inte ljudet transporteras för långt finns det 

många lösningar. Detaljer som kan vara avgörande är hur stolsben låter när en stol förflyttas, 

hur skoklackar låter när medarbetarna går på golvet samt hur lätt det är att uppfatta tal med-

arbetare emellan. Förebyggandet av höga ljud kan till exempel främjas genom avskiljande 

skärmar, möbler, heltäckningsmattor, textilier, ljudabsorbenter i tak och att i allmänhet und-

vika att stora ytor är helt kala.  

Det är framförallt tre saker som skapar ljud i kontorslokaler: ljud och buller från trafikmiljön, 

ljud och buller från installationer samt ljud från medarbetare som samtalar med varandra 
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(Norberg, 2013). Dessa ljud kan i sin tur sprida sig på tre olika sätt. Det kan vara genom luft-

ljud, vätskeljud eller stomljud (Johansson, 2002). 

6.1.1 Ljud och buller från trafikmiljö 

Vad som en person upplever som buller är individuellt, vissa personer kan utsättas för högre 

ljud än andra utan att känna sig störda av det. Under en arbetsdag kan medarbetarna påver-

kas på så sätt att det kan bli störda av buller under ett telefonsamtal, då de sitter vid datorn, 

när de ska läsa en rapport eller liknande.  

Enligt siffror från Naturvårdsverket (2013) bor idag nästan 85 procent av befolkningen i tät-

orter och minst lika många arbetar även i tätorter. Trafikbuller är en faktor som många kän-

ner sig störda av både i bostaden och på arbetet och på grund av den ökade befolkningen i 

tätorter är trafikbuller ett problem som inte tycks minska. En arbetsplats läge är det som till 

största del styr hur pass utsatt kontoret är för trafikbuller, en annan faktor kan vara storlek 

på fasadens fönster. Ett kontor inne i centrala Stockholm kommer utsättas för mer buller 

från trafik än ett kontor i någon mindre stad där trafiken inte är lika tät. Vid utformningen av 

byggnader ställs krav på hur hög ljudnivån får vara mot fasaden. Det finns även krav på stor-

lek av fönster eftersom byggnaden måste få in tillräckligt med dagsljus i lokalen (Norberg, 

2013). Problem som uppstår när stora glasade fasader vetter mot en högt trafikerad väg kan 

därmed bli svåra. Idag finns många lösningar för att minimera uppkomsten av buller i bygg-

nader. Det krävs dels en god ljudisolering i väggar men även fönster kan hålla ljud ute genom 

speciella isolerglas. Genom att använda sig av isolerglas kan bullerstörningen i fastigheten 

halveras och bullret kan minska med 5 till 13 dB. En halvering av upplevt buller för männi-

skan ligger runt 3 dB (Grundels, u.å.).  

6.1.2 Ljud och buller från installationer 

En installation är en anordning avsedd att uppfylla byggnadens krav på hygien, miljö och 

tillgänglighet (Akustikmiljö, u.å. b). Exempel på installationer i en byggnad är ventilation, 

hiss, radiatorer men hit kan även maskiner såsom datorer, skrivare och kopieringsmaskiner 

inräknas. Alla dessa komponenter skapar lågmälda ljud, vissa ljud kan tyckas obefintliga men 

faktum är att ljuden som knappt hörs kan skapa en tröttande effekt på personalen i kontoret 

(Norberg, 2013). I och med att ljuden kan vara svåra att uppfatta kan de också vara svåra att 

lokalisera i byggnaden (Akustikmiljö, u.å. b). 

Den del som är den största bidragande faktorn till buller från installationer är ventilationssy-

stemet. Hur högt ljudet är varierar med hastigheten på flödet i själva kanalsystemet samt 

med ljudalstringen i fläkten (Gustafson & Månsson, 2009). För att minska bullret från venti-
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lationen vill man få ner flödet i ventilationskanalen samtidigt som det gäller att välja rätt 

storlek på kanalerna. Större diameter på kanalen gör att en lägre hastigheter på luftflödet kan 

hållas vilket ger mindre vibrationer och därmed lägre bullernivå. För att minimera ventila-

tionsbuller bör man alltså inte välja för små kanaler, fläktar bör ha ett lågt varvtal och öpp-

ning vid fläktar kan isoleras med mineralull för att dämpa bullret (Gustafson & Månsson, 

2009).  

6.1.3 Ljud från medarbetare 

Ljud och samtal från medarbetare är troligtvis något som aldrig kommer kunna undvikas. 

Samtidigt är det något som inte heller ska undvikas om samtalet är relaterat till det arbete 

som utförs. Aktiviteter som skapar störande ljud för sin omgivning bör istället placeras på 

platser i kontoret där de inte stör (Norberg, 2013). Om medarbetaren vet med sig att man 

ofta störs av ljud från kollegor kanske man bör välja en plats i en tyst zon om detta förekom-

mer i kontoret. Två viktiga faktorer för att minska ljud i lokalen är hög ljudabsorption i tak, 

på golv och väggar samt avskiljande skärmar mellan arbetsplatserna. Viktigt är dock att inte 

ha för många och höga skärmar då detta inkräktar på öppenheten i det aktivitetsbaserade 

kontoret (Boverket, 2008).  

Flytten från ett cellkontor till en öppen planlösning, vare sig det är ett kontorslandskap eller 

ett aktivitetsbaserat kontor kommer innebära att avskildheten inte är densamma som tidiga-

re. Att arbeta i en öppen planlösning kommer leda till att en del av medarbetarna känner sig 

störda av ljud runtomkring sig för att de inte är vana vid den rörelse som främjas i sådana 

kontor. Samtidigt kommer en del inte att störas alls av den ökade ljudnivån (Hurtigh Grabe, 

2012). 

För att akustiken i byggnaden ska vara bra krävs att den så kallade efterklangstiden är god. 

Med efterklangstid menas den tid det tar för ljudtrycksnivån att avta 60 dB efter att ljuskäl-

lan stängts av (Johansson, 2002). För att man lätt ska kunna uppfatta tal i en kontorslokal 

medarbetare emellan bör efterklangstiden vara kort. Ju större en kontorslokal är desto längre 

blir efterklangstiden vilket av medarbetarna kan uppfattas som jobbigt i en kontorsmiljö (Ab-

soflex, 2010). I Boverkets Byggregler (BBR) anges att efterklangstiden i lokaler ska variera 

utifrån syftet med vad som utförs i lokalen. Dimensionering av mängden ljudabsorbenter i en 

kontorslokal bör ske efter till exempel hur tydligt tal måste kunna uppfattas (Boverket, 

2008). Hårda, plana ytor ger en lång efterklangstid medan mjuka ytor ger en kortare efter-

klangstid eftersom ljudet då inte kan studsa lika lätt mellan ytorna; den mjuka ytan absorbe-

rar istället ljudet. Därför kan det vara bra att ha möbler, tak, golv och väggar som absorberar 

ljudet från medarbetarnas tal. Det finns tabeller för godkända efterklangstider i kontorsloka-

ler men det är inget som kommer att gås igenom i detta arbete. För att se tabellvärden för 
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efterklangstrider i kontorslokaler hänvisas till Svensk Standard; SS25268 avsnitt 5.4.3 (Bo-

verket, 2008). 

6.2 Ventilation och termisk komfort 

För att klimatet i kontoret ska tillfredsställa så många som möjligt är både ventilation och 

termisk komfort något som behöver tas hänsyn till. Medarbetarnas prestationsförmåga och 

produktivitet påverkas av ventilationsflödet, luftkvaliteten, temperaturen och som tidigare 

nämnts även av ljudnivån. Forskare har sett samband mellan luftväxlingen och sjukfrånvaron 

bland medarbetarna samtidigt som dåligt inneklimat har kopplats till dålig arbetsprestation 

(Svensk ventilation, u.å. a).  

6.2.1 Allmänt om ventilation 

Ventilation är ett begrepp som sammanfattar hur luftväxling, luftspridning och luftdistribu-

tion i byggnaden går till (Arbetsmiljöverket, 2014c). Enligt (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

har ventilationen framförallt fyra viktiga uppgifter: att tillföra frisk- och föra bort förorenad 

luft, medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden, skapa ett undertryck inomhus och 

i vissa fall värma eller kyla.  

6.2.2 Dålig ventilation påverkar kroppen 

Föroreningar som förekommer i byggnader kan bland annat komma från matlagning, damm, 

emissioner från kontorsmöbler, fukt och koldioxid (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Alla dessa 

källor bidrar till att luften blir förorenad och måste bytas ut för att inte påverka människorna 

på ett negativt sätt. Skulle ventilationen i byggnaden vara dålig så att inte luftväxlingen fun-

gerar kan det påverka medarbetarens koncentration, andning, ögon och därmed produktivi-

teten på arbetet. Det kan leda till sjukskrivningar vilket för ett företag kan bli stora ekono-

miska kostnader. Dålig innemiljö kan leda till högre kostnader för sjukskrivning av persona-

len än själva utgiften för kostnaderna att ha en bra ventilation och innemiljö (Svensk ventila-

tion, u.å. a). Luftväxlingen i byggnaden måste alltså vara god så att föroreningar minskas och 

ge en bra arbetsmiljö för medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2014c). Enligt Energimyndighe-

ten (2012) bör inomhusluften ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme. I en 

öppen arbetsmiljö där många arbetar samtidigt är det svårt att hitta en optimal temperatur 

så att alla blir nöjda med inneklimatet. Allmänt gäller det att anpassa ventilationen till antal 

personer som vistas i lokalen samt hur många datorer och andra elektroniska apparater som 

finns i lokalen (Arbetsmiljöverket, 2014d).  
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6.2.3 Olika ventilationssystem 

För att ventilationen i en byggnad ska fungera behövs ett ventilationssystem. I Sverige finns 

det tre typer av ventilationssystem: självdragssystem, frånluftssystem samt till- och frånlufts-

system både utan och med värmeåtervinning (Warfvinge & Dahlblom 2010).  I dagens kon-

torsbyggnader används varken självdragssystem eller frånluftssystem på grund av att bygg-

naden behöver en mycket bra ventilation samtidigt som energikrav måste uppfyllas. I lokal-

byggnader såsom kontor, skolor, affärer och sjukhus används till- och frånluftssystem. Till- 

och frånluftssystemet kan antingen förekomma med eller utan värmeåtervinning och be-

nämns olika beroende på vilken typ som uppträder. Ett till- och frånluftssystem förkortas FT-

system medan ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning förkortas FTX-system. 

Dessa är balanserande ventilationssystem vilket innebär att det till skillnad från självdrag- 

och frånluftssystemet inte får bildas några tryckskillnader i byggnaden. För att det ska funge-

ra krävs att byggnadens klimatskal är tätt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I detta system 

finns två stycken kanalsystem; ett för tilluft och ett för frånluft. Uteluften tas in högt upp i 

byggnaden genom tilluftskanaler och luften fördelas sedan ut i rummen genom tilluftsdon. 

Frånluftskanalen suger i sin tur ut förorenad luft som kan återvinnas i ett värmeåtervin-

ningsaggregat om systemet har värmeåtervinning av luften. Tack vare värmeåtervinningen av 

luften kan den kalla uteluften värmas upp genom energin i frånluften som bildas i aggregatet. 

Se denna princip i Figur 8. Fördelar med detta system är att energikostnader kan minskas 

tack vare värmeåtervinningen samtidigt som kontroll kan hållas på mängd luft som tas in och 

skickas ut från byggnaden (Svensk ventilation, u.å. b). 

 

Figur 8: FTX-system. Bilden visar principen för hur luften tar sig in och fördelas i rummen. Luften 

passerar värmeåtervinningsaggregatet på tredje våningen i denna figur (Svensk ventilation, u.å.) 
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6.2.4 Olika ventilationsprinciper 

Utöver de olika ventilationssystemen finns det två olika principer för hur luften fördelas i 

byggnadens rum samt var i rummet till- och frånluftsdon ska placeras. Det är dels den om-

blandande ventilationen och dels den deplacerade ventilationen. Idag är omblandande venti-

lation den absolut vanligaste principen som används i kontorsbyggnader, deplacerande venti-

lation förekommer men inte alls i samma utsträckning. Därför tas endast principen för om-

blandande ventilation upp. 

Omblandande ventilation innebär att tilluften tillförs genom tilluftsdon som är placerade i 

takhöjd. Luften tillförs med en hög hastighet men tack vare den höga donplaceringen blidas 

inget märkbart drag i rummet. Den tillförda luften blandar sig med den förorenade luft som 

redan finns i rummet och späder på så sätt ut föroreningarna i rummet så att koncentratio-

nen blir jämn (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I kontor är det vanligt att tilluften kommer 

genom så kallade aktiva kylbafflar som sitter i takhöjd (Tallbom, 2014). En aktiv kylbaffel har 

ett vattenburet system och kan både kyla, värma och ventilera (se Figur 9).  

 

Figur 9: Aktiv kylbaffel (Swegon, u.å.) 

6.2.5 Behovsstyrd ventilation  

Oavsett vilken kontorstyp företaget arbetar i - cellkontor, kontorslandskap eller kanske det 

aktivitetsbaserade kontoret så finns det troligtvis tillgång till ett eller flera konferensrum i 

lokalen. Dessa konferensrum används kanske dagligen men det kan också vara så att de står 

tomma under längre perioder. Då kan det tyckas onödigt att dessa rum ska ventileras som 

resterande kontorslokal för det innebär ju bara ökade energikostnader. Då en del av byggna-

den inte används går det att sänka luftflödet genom så kallad behovsstyrd ventilation (Svensk 

ventilation, u.å. c). Den behovsstyrda ventilationen gör att konferensrummet kan ventileras 

de tillfällen rummet används och vara avstängd resterande tid. Detta är möjligt genom att en 

givare i frånluften mäter koldioxidhalten i rummet och på så sätt känner av om det behövs 

mer ventilation eller inte. Koldioxidhalten i kontor bör ligga runt 800 ppm och när detta 
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överstigs sätts ventilationen igång (Tallbom, 2014). Det går även att behovsstyra ventilation 

via manuella reglage.  

6.2.6 Allmänt om termisk komfort 

Termisk komfort är ett begrepp som definieras som ”[…] det tillstånd då en person är tillfreds 

med temperaturupplevelsen och önskar sig varken en varmare eller kallare omgivning.”  

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Detta innebär att det är svårt att specificera en generell tem-

peratur som ger en god termisk komfort på grund av att det skiljer sig från person till person. 

Det termiska klimatet beror på en rad olika parametrar men kan sammanfattas av klädsel, 

vilken aktivitet som utförs, luftens temperatur och hastighet, omgivande ytors temperatur 

och luftens fuktighet (Warfvinge & Dahlblom, 2010).   

Termisk komfort är något som i ett kontor ses som en självklarhet att uppfylla, personalen 

måste kunna arbeta och må bra i klimatet som finns i lokalen. Det kommer alltid finnas med-

arbetare som inte är nöjda med klimatet och studier visar på att minst 5 procent alltid finner 

något de kan klaga på med komforten (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Det termiska klimatet 

bör tillfredsställa runt 90 procent av medarbetarna som vistas i kontoret samtidigt (Ekberg, 

2006) och kan man dessutom styra inneklimatet personligen genom till exempel behovsstyrd 

ventilation är det en stor fördel.  

När kontor dimensioneras för ventilation och termisk komfort måste man räkna in det passi-

va värmetillskottet som kommer från belysning, datorer och andra maskiner. Det är av stor 

betydelse att arbeta med solavskärmning av byggnaden för att inte kylbehovet ska bli allt för 

stort (Tallbom, 2014).  

6.3 El 

Energibehovet har sedan 70-talet minskat betydligt i kontorslokaler sett till användning av 

värmeenergi. Elens kvot av den totala energianvändningen har däremot ökat vilket beror på 

elkrävande kontorsutrustning, ökad användning av värmepumpar samt elkrävande återvin-

ningsaggregat (Drakenberg & Kjellman, u.å.). El i byggnaden är en förutsättning för att all-

ting ska fungera. Det behövs el till belysning, ventilation, fläktar, köksutrustning, skrivare, 

datorer och till alla andra elektroniska apparater som bidrar till att arbetet kan utföras. Unge-

fär 40 procent av kontorets totala elanvändning går till belysning och datautrustning (Ryd-

qvist, 2010). Elanvändningen delas upp i två olika delar, det är dels verksamhetsel och dels 

fastighetsel. Verksamhetselen omfattas av elförsörjning till belysning, kontorsutrustning och 
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köksutrustning medan fastighetselen är den el som går till ventilation, fläktar, hissar och 

pumpar (Drakenberg & Kjellman, u.å.).  

I det aktivitetsbaserade kontoret måste det finnas gott om eluttag för att underlätta att arbe-

tet ska kunna utföras var som helst i byggnaden. Bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplat-

tor måste kunna laddas oavsett om man sitter i konferenslokalen, vid skrivbordet eller någon 

annanstans i byggnaden. Tillgång på eluttag kan bland annat lösas genom golvuttag, installa-

tionsgolv (se Figur 10) eller nedföringsstavar (se Figur 11). Ett installationsgolv består av 

plattor liggandes på stödben vilket gör att det skapas ett utrymme mellan det ”riktiga” golvet 

och installationsgolvet. Tack vare detta kan installationer såsom elkablar, telekablar, data-

kablar och ventilation döljas i mellanrummet som bildas mellan golv och installationsgolv 

(Tretum, u.å.). Detta underlättar städning av lokalen eftersom golvytorna blir fria från kablar. 

En flexibel användning av lokalen är därmed möjlig och behövs kablar flyttas eller dras om 

utförs detta enkelt utan att behöva bila upp golvet.  

 

Figur 10: Princip för uppbyggnad av installationsgolv (Heri, u.å.) 

En annan lösning som lämnar golvet fritt från kablar är nedföringsstavar. Dessa kan placeras 

både i golv- och taknivå (El-system, u.å.) men vanligast är att de sitter i taket. Elkablarna kan 

då dras och döljas i undertaket samtidigt som nedföringsstavarna lätt går att flytta dit beho-

vet finns.  

 

Figur 11: Nedförningsstav (Hager, u.å.) 
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7 OBJEKTBESKRIVNING 

För att lättare förstå och kunna relatera till en aktivitetsbaserad arbetsplats, dels med tanke 

på hur det ser ut, hur arbetssättet fungerar och dels hur organisationen är uppbyggd har ett 

fall studerats. Fallstudien har gått ut på att studera företaget Vasakronan som arbetar i ett 

aktivitetsbaserat kontor.  

7.1 Vasakronan – Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som ”äger, förvaltar och utvecklar centralt 

belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.” 

(Vasakronan, 2014a). I detta fall har Vasakronans kontor i kvarteret Klara Zenit centralt i 

Stockholm studerats.  

I slutet av 2012 flyttade Vasakronan sitt huvudkontor från Sveavägen 167 till det nuvarande 

kontoret på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. Dagens kontor är 2500 kvadratmeter och 

byggt för 200 medarbetare, däremot är det 110 personer som har det som sitt arbetsställe just 

här. Här bedrivs ett arbetssätt som överensstämmer med det aktivitetsbaserade arbetssättet 

och faktum är att Vasakronan var först med att implementera detta kontorskoncept i Sverige. 

Därför anses Vasakronan vara ett ledande företag inom utvecklingen av det aktivitetsbasera-

de arbetssättet vilket bidrog till att en nyfikenhet på deras kontorsmiljö uppstod. Under 

platsbesöket på Vasakronans kontor intervjuades arbetsplatsstrategen och hyresgästrådgiva-

ren Henrik Eriksson angående frågor om varför och hur just deras företag gick igenom för-

ändringen till det aktivitetsbaserade arbetssättet.  
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8 RESULTAT 

Nedan gås examensarbetets resultat igenom. Resultaten är baserade på den fallstudie som 

har genomförts under platsbesöket på Vasakronans kontor.  

8.1  Vasakronans motivation till förändring 

År 2008 köpte AP Fastigheter upp Vasakronan och det var egentligen redan då tankarna 

kring en ny arbetsplats startade. Utmaningen låg i att skapa en gemensam företagskultur - en 

”community” där fokus låg på många nya miljöer för samverkan och kreativitet. Tidigare satt 

medarbetarna och arbetade i ett kontorslandskap. Det var då en hierarkisk uppdelning av 

personalen, cheferna satt en våning upp i cellkontor medan medarbetarna satt våningen ne-

danför i kontorslandskapet. Eriksson (2014) menar att företaget ville ta bort den hierarkiska 

uppdelningen och bidra till alls lika värde, något som kunde skapas i det aktivitetsbaserade 

kontoret där ingen hade tillgång till en personlig arbetsplats.  

Vasakronan ville skapa en arbetsplats dit medarbetarna skulle vilja komma till och genom att 

satsa mycket på den fysiska miljön var detta möjligt. Den fysiska miljön skapar en upplevelse 

som bidrar till att olika känslor och beteenden utvecklas hos medarbetarna. Då medarbetarna 

ändrat sitt beteende till arbetet går det att genomföra en förändring av kontorsmiljön och 

Eriksson (2014) menar att han idag märker stora förändringar på medarbetarnas beteenden 

på så sätt att de är mer ”taggade” på arbetet och vad som ska utföras. I Figur 12 visas de stra-

tegiska verktyg som Vasakronan arbetat med för att förändra medarbetarnas inställning till 

arbetet.  

 

 

Figur 12: Strategiska verktyg för förändring och utveckling på Vasakronan (Lindqvist, u.å.) 
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För att bygga upp gemenskapen och få nya grunder att förhålla sig till inom företaget utgick 

de från fyra stycken grundpelare: Integritet, ansvar, likvärdighet och äkthet. Integritet hand-

lar om att medarbetarna ska respektera varandra. Ansvar innebär att medarbetaren ska ta 

ansvar för att ett bra arbete utförs genom att välja rätt plats på kontoret. Likvärdighet hand-

lar om att alla medarbetare har lika värde. Sista grundpelaren, äkthet, innebär att det måste 

finnas en äkthet i de vi är och vill vara som personer.  

Andra anledningar till att implementationen av det aktivitetsbaserade kontoret utfördes var 

för att öka flexibiliteten i arbetet, behålla sina medarbetare, stödja kulturförändring, arbeta 

för hållbarhet och uttrycka Vasakronan både som varumärke och företag.  

8.2 Vasakronans implementationsprocess mot det aktivitetsbaserade 

arbetssättet 

Arbetet började med att kartlägga hur nuläget av företaget såg ut genom att kolla på hur 

verksamhet och lokaler fungerade. Centrala frågor dem arbetade med var hur dem såg på 

framtiden, vilka mål dem hade och hur medarbetarna ville arbeta i framtiden. Utifrån dessa 

frågor gällde det att arbeta fram en arbetsstrategi, en arbetsstrategi som följer med under 

hela processens gång. Då arbetsstrategin är klar är det viktigt att anlita en kunnig arkitekt 

som kan tolka och gestalta själva strategin till en fysisk miljö. Det är viktigt att följa sin stra-

tegi vilket är något som kan åstadkommas genom att ha en person som är konceptansvarig 

och som kan hålla i den röda tråden. Eriksson (2014) menar att det viktiga i början är att föra 

många diskussioner medarbetare och ledning emellan, något som Vasakronan bland annat 

löste med hjälp av workshops, projektgrupper och fokusgrupper.  

Inspiration till deras nya aktivitetsbaserade arbetsmiljö fick de från den italienska staden 

Palmanova. I denna stad finns samlingspunkten i mitten och är sedan uppbyggd med offent-

liga byggnader och bostäder längre ut (se Figur 13). På samma sätt som människorna tar sig 

till olika områden i staden tänkte Vasakronan att sina medarbetare skulle ta sig till olika ar-

betsplatser i kontorsbyggnaden.  
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Figur 13: Palmanova, Italien (Vasakronan, 2014b) 

När processen och inflytten är klar menar Eriksson (2014) att en utvärdering av det nya kon-

toret är väldigt viktigt och inte får glömmas bort. Det som fokus under utvärderingen bör 

ligga på är att mäta hur nöjda medarbetarna är med den nya arbetsmiljön och hur de tycker 

att arbetet fungerar, det handlar om att mäta sådant som är relevant. Det viktiga är trots allt 

att komma ihåg att det är medarbetarna i kontoret som ska må bra, vare sig de arbetar i ett 

kontorslandskap, cellkonor eller i det aktivitetsbaserade kontoret.  

När Vasakronan utförde sin flytt från kontorslandskapet till det nya aktivitetsbaserade konto-

ret var det många som var skeptiska. I början handlade det mycket om att medarbetarna var 

tvungna att vänja om sig och ändra sin inställning till förändringen. Utvärderingen som gjor-

des i början visade på att 73 procent av medarbetarna var nöjda med den nya kontorsmiljön 

men då en ny utvärdering gjordes i deras senaste undersökning hade siffran ökat till 93 pro-

cent.  

Vasakronans nya kontor har endast en regel och det är att det i den tysta zonen ska vara tyst. 

Det innebär att telefonsamtal eller andra samtal inte får föras och man får heller inte gå in för 

att hämta någon medarbetare som sitter i zonen. Utöver denna regel arbetar de efter ett ram-

verk med sex stycken punkter (Vasakronan, 2014a): 

1. Alla ska känna sig välkomna att arbeta var man vill och med de man behöver.  

2. Vi ska ha fler och olika platser för olika aktiviteter. 

3. Vi ska inte ha några bestämda platser utan jobba där det passar bäst.  

4. Vi ska ha möjligheter till ett helt mobilt arbetssätt.  

5. Vi ska skriva ut minimalt med papper.  

6. Alla skrivbord ska vara rena och städade när man är klar.   
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Eriksson (2014) tycker att det fungerar bra med bytet av platser och han berättar att det är 

vanligt att man byter plats tre till fyra gånger per dag beroende på hur många möten och 

andra aktiviteter som ska utföras.  Personligen tycker han att det är skönt att sitta i den tysta 

zonen då ett koncentrerat arbete ska utföras medan en kollega berättar att han gärna vill ha 

lite ”liv” omkring sig när han arbetar.  

IT har varit en avgörande funktion och något dem har satsat mycket på. Dubbla externa data-

skärmar vid varje skrivbord är nyckeln till det ”papperslösa samhället” menar Eriksson 

(2014). Alla medarbetare får en iphone, en ipad och annan viktig teknisk utrustning; det är 

en förutsättning för att arbetet ska fungera utan att vara bunden till en arbetsplats.  Med 

hjälp av en applikation i mobiltelefonen kan medarbetarna se var i kontoret de befinner sig i 

förhållande till andra medarbetare. Genom applikationen går det även att se vilka platser 

som är upptagna samt boka grupp- och konferensrum. Eriksson (2014) har aldrig upplevt att 

det är trångt eller svårt att hitta en arbetsplats på kontoret men han tar upp ett scenario som 

ibland inträffar; en av punkterna i ramverket handlar om att alla skrivbord ska vara rena när 

man lämnar sin plats. Om inte detta följs har människan en tendens av att bli ”blockerad” av 

att exempelvis se en läsplatta ligga kvar på ett bord, då tror man att denna plats är upptagen 

fast den i själva verket inte är det. Det handlar också mycket om vilken inställning man har. 

Om man hela tiden har varit nöjd med att arbeta i ett cellkontor kan man bli spärrad av tan-

ken att det går att arbeta på flera ställen och då måste man ändra sin inställning.  

Ledarskapet inom förstaget har förändrats på så sätt att det är mer flexibelt och cheferna ar-

betar även dem utan att vara bunden till en fast arbetsplats.  

8.3  Vasakronans kontor idag 

Kontoret på Mäster Samuelsgatan 56 är 2500 kvadratmeter och när jag kommer in i byggna-

den känns det väldigt välplanerat och luftigt trots att det finns plats för många medarbetare. 

Inne på kontoret finns det totalt 500 stolar varav 70 stycken är placerade vid helt vanliga 

skrivbord. Precis efter inflytten fanns det två stycken tysta zoner, en i vardera änden av loka-

len med plats för totalt 40 medarbetare. Ganska snabbt märkte de dock att det inte behövdes 

så många arbetsplatser där utan medarbetarna cirkulerade istället på andra platser. Det re-

sulterade i att man halverade dessa platser och efter ett tag även tog bort några fler. Nu fanns 

det cirka 10 arbetsplatser i den tysta zonen kvar vilket fungerade bra enligt Eriksson (2014). 

Planlösningen ser ut som Figur 14 visar, där så få rum som möjligt har eftersträvats för att 

driva ut medarbetarna i den öppna miljön.   
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Figur 14: Planlösning för Vasakronans kontor på Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (Vasakronan, 

2014b) 

I Figur 15-27 visas bilder från kontorets planlösning och inredning som är tagna av författa-

ren personligen. Här visas arbetsplatser som bland annat är ämnade för idéutveckling, egen 

koncentration, pauser, projektarbete, snabba möten, småprat, dialoger mellan kollegor med 

mera.   

  

Figur 16: Entrén sett från gatan. Figur 15: Precis innanför dörrarna till 
Vasakronans kontor. 
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Figur 18: Loungeutrymmen vid en-
trén. 

Figur 20: Området "Parken" som ska 
ge känslan av ett parkområde. 

Figur 17: Mötesplatser. 

Figur 22: Centralt i lokalen finns ”Pi-
azzan” där man exempelvis kan ta en 
fika. 

Figur 19: Ett litet grupprum, just 
detta heter ”Studion”. 

Figur 21: I lokalen sker förvaring av 
sina privata saker i låsbara skåp som 
var designade som små vita hus. 
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Figur 24: ”Cirkusen” är en plats för 
kreativa möten. 

Figur 23: Soffor med höga ryggstöd 
för att skärma av och hålla nere ljudet 
i lokalen. 

Figur 26: Vanliga skrivbord, här pla-
cerade mellan skåp. 

Figur 25: Servicedisken i 
kombination med IT-support. 

Figur 27: Till vänster syns ett konfe-
rensrum och utanför detta en liten 
spelhörna. 



38 

8.4 Yteffektivisering 

Under litteraturstudiens del om yteffektivisering av kontor togs beläggningsgrad och åt-

gångstal upp. Beläggningsgraden, alltså den tid i procent som arbetsplatsen används i förhål-

lande till den totalt tillgängliga tiden tycks ligga runt 50 procent för kontor i allmänhet. Vid 

dimensionering av kontor kan man välja att se på detta på olika sätt. Antingen dimensionerar 

man för full beläggningsgrad eller för färre medarbetare än företagets anställda. I Vasakro-

nans fall förklarar Eriksson (2014) att det är svårt att se till beläggningsgraden i och med att 

det är så många medarbetare som ständigt är i rörelse. Åtgångstalet, alltså den yta sett till 

kvadratmeter per person som en medarbetare har tillgång till är heller inget som Vasakronan 

lägger fokus på, utan fokus ligger istället på att skapa en bra arbetsmiljö som medarbetarna 

ska kunna trivas och utvecklas i. För att ändå få ett mått på något slags åtgångstal divideras 

lokalens totala yta på 2500 kvadratmeter med de 110 medarbetare som har sitt arbetsställe 

där, vilket ger ett åtgångstal på runt 23 kvadratmeter per person vid just detta områdeskon-

tor – en relativt hög siffra.  

För att undvika att fokusera för mycket på dessa kostnads- och ytkrävande tal har ett para-

digmskifte skett. Vasakronan har alltså ändrat sitt tankesätt från kostnadsfokus till männi-

skor och möjlighetsfokus.  

8.5 Tekniska aspekter  

Nedan förklaras i korthet hur Vasakronan tänkt med de tre tekniska aspekter som detta arbe-

te har innehållit. 

8.5.1 Ljud och buller 

Kontoret ligger centralt i Stockholm men det är inget som märkbart påverkar ljudmiljön från 

trafiken enligt Eriksson (2014). Det kan bero på att byggnaden är bra ljudisolerad men kan 

även handla om att man blir van med ljudmiljön man ständigt vistas i. I kontoret kunde man 

tydligt se hur arbetet för en bra ljudmiljö bedrivits. Heltäckningsmattor låg utplacerade på 

hela golvet och det fanns möbler och skärmar som var ämnade emittera ljud och skapa en 

bättre akustik i byggnaden. Samtidigt har arbetet med tysta zoner varit något som fungerat 

bra och det finns även bås och tysta rum där medarbetarna kan arbeta helt avskilt eller prata 

i telefon ostört. Eriksson (2014) tycker inte att ljudnivån är något som påverkar arbetet nega-

tivt och han menar att det är lätt att uppfatta tal medarbetare emellan. Uppmätta efterklangs-

tider för kontorslokalen är bra. 
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8.5.2 Ventilation 

Ventilationen i lokalen är dimensionerad för att 220 personer kan vistas i lokalen utan att 

problem med klimatet bildas. En tydlig ”överdimensionering” av ventilationen har alltså ut-

förts jämfört med de 110 personer som arbetar på kontoret men Eriksson (2014) menar att 

det är bra eftersom det är så pass många som är i rörelse samtidigt; det sker en del kundbe-

sök och det är därför bra att ventilationen kan klara av detta. I kontoret används omblandan-

de ventilation med kylbafflar placerad i taknivå, taket har synliga ventilationskanaler för att 

skapa mer rymd och inte behöva sänka taket så mycket. I konferenslokalerna används be-

hovsstyrd ventilation. 

 

8.5.3 IT och el 

IT är som sagt något som företaget har satsat mycket på, medarbetarna sitter och arbetar via 

trådlös uppkoppling till internet. Vid de vanliga skrivborden finns fasta, externa dubbla data-

skärmar och datorer där medarbetarna kan docka in sin bärbara dator. Tack vare detta har 

pappersförbrukningen minskat markant i det nya kontoret. I det tidigare kontoret hade de 

sex skrivarenheter medan de nu hade minskat ned dessa till två stycken skrivarenheter. Inom 

en snar framtid ville de ta bort skrivarna helt och arbeta digitalt utan lösa papper. I kontoret 

används ett installationsgolv vilket gör att sladdar och kablar göms på ett bra sätt. Det finns 

många eluttag just för att medarbetarna ska kunna sitta på många olika ställen och inte sty-

ras av denna tillgång. Eriksson (2014) berättar att kontoret är designat för att det ska gå att 

flytta möbler och oavsett var möbeln hamnar ska det gå att sitta där och arbeta.  
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande kapitel diskuteras och analyseras det insamlade material som sammasställts i litte-

ratur- och fallstudien. Slutsatser dras utifrån den problemformulering och det syfte som ex-

amensarbetet har haft. En jämförande diskussion om olika kontorstyper inleder kapitlet för 

att sedan diskutera framtida kontorslösningar. 

9.1 Olika kontorstyper 

Den stora förändringen kring arbetsmiljö kom i början av 90-talet då cellkontoren i allt stör-

re grad byttes ut mot det öppna kontorslandskapet. Då ansåg många företag att detta var det 

optimala sättet att integrera medarbetarna och skapa ett större utbyte av idéer inom organi-

sationen. Mötet mellan människor förbättrades men störningarna och ljudnivån blev sämre. 

Samtidigt är idag cellkontor en omdiskuterad kontorslösning på grund av att de är ytkrävan-

de och hindrar företaget till ett fritt flöde i kontoret. Idag sker ett stort utbyte av kunskap 

genom möten mellan medarbetare och i cellkontor hämmas på sätt och vis dessa spontana 

möten vilket leder till en sämre kommunikation inom och mellan företag.  

Det sker ständigt forskning kring hur den optimala arbetsplatsen egentligen ska se ut och 

idag visar de flesta undersökningar på två fakta; det mellanstora kontorslandskapet som är 

det vanligaste i Sverige där 10-24 medarbetare sitter är den sämsta lösningen medan cellkon-

tor eller det aktivitetsbaserade kontoret är den bästa lösningen. Utifrån litteraturstudiens 

analyser för yteffektivisering, möte mellan människor och koncentrerat arbete anses det akti-

vitetsbaserade arbetssättet vara framtidens sätt att arbeta på. Detta har även stärkts under 

fallstudien på Vasakronan.  

Problemet ligger i hur den optimala arbetsplatsen skapas utifrån det aktivitetsbaserade ar-

betssättet. De två viktigaste frågeställningarna och syftet med detta examensarbete var att ta 

reda på varför ett företag väljer att implementera konceptet kring det aktivitetsbaserade kon-

toret och hur det går till när ett företag utför förändringen.  

Det går inte att ta fram en generell anledning till att ett företag väljer att implementera det 

akivitetsbaserade arbetssättet. Det skiljer sig från olika företag och vad just dem har för pla-

ner inför framtiden vilket är något som varje enskilt företag måste komma fram till.  

Författaren förmodar att det aktivitetsbaserade arbetssättet kommer utvecklas i framtiden 

och väljer att ta upp en liknelse mellan arbetssättet i skolan och i arbetslivet. Under hela 

skolgången arbetar eleverna egentligen helt aktivitetsbaserat. Skoldagen planeras efter vilka 

lektioner som ska utföras och eleverna bär med sig just det material som behövs under dagen 
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medan resten av sakerna låses in i privata skåp. Inga fasta platser ges utan eleven tar en plats 

som är ledig och känns bra för tillfället. Ibland sker arbetet i en datasal, ibland i biblioteket 

eller kanske i ett grupprum. Raster spenderas kanske i någon kreativ miljö antingen utomhus 

eller inomhus som gör att eleverna får ny energi och motivation till skolarbetet. Detta är ett 

arbetssätt som är invant hos eleverna och som fungerar väldigt bra. Lika väl som människan 

lär in detta arbetssätt i skolan borde det gå att vänja in ett liknande arbetssätt utan fasta ar-

betsplatser i arbetslivet. Att jämföra skolan med arbetslivet är svårt men vad gäller principen 

för arbetssättet kan det konstateras att vi från att ”plugga aktivitetsbaserat” går till att arbeta 

”bunden till en plats”.  

9.2 Framtida kontorslösningar 

Om man inte är insatt i arkitektur, kontorsplanering och olika arbetsmiljöer är det svårt att 

känna till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Många personer utanför utbildningen känner 

inte till konceptet och just att det är så okänt av så många gör att reaktionen många gånger 

blir skeptisk. ”Går det att arbeta så?” är reaktionen som ofta ges. Frågan är om det är positivt 

eller negativt att känna till vilken arbetsmiljö man i framtiden kommer att befinna sig i eller 

om det bästa är att anpassa sig till den miljö som ges. Författaren tror att detta är ett arbets-

sätt som kommer bli allt vanligare i framtiden just för att nya generationer träder in i arbets-

livet samtidigt som det främjar nya och mer flexibla arbetssätt som överrensstämmer bättre 

med det sätt vi lever på idag.  

När besöket på Vasakronan utfördes skapades en nyfikenhet på hur det skulle vara att arbeta 

i en aktivitetsbaserad miljö. Det kändes kreativt och designen var tilltalande. Samtidigt som 

författaren tror att detta är ett arbetssätt som kommer synas mer i framtiden är det svårt att 

veta om det är ett arbetssätt som passar för precis alla organisationer. Ändå skapas en större 

övertygelse om att detta är möjligt när exempel på både sjukhus och banker som har imple-

menterat det aktivitetsbaserade arbetssättet finns. I framtiden tror författaren att det kan bli 

aktuellt med speciella implementationskonsulter som är specialiserade på hur man ska gå till 

väga då ett företag vill byta kontorskoncept till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE OCH FORSKNING 

I framtiden skulle det vara intressant att studera hur produktiviteten påverkas av vilken typ 

av kontorsmiljö arbetet sker i. Är det mer effektivt att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor 

med tanke på produktiviteten eller passar någon annan kontorslösning bättre? Detta skulle 

kunna utföras genom att intervjua ett större antal personer som har genomgått en förändring 

av kontorsmiljö för att på så sätt se i vilken miljö de känner sig mest produktiva.  

Mycket på den tekniska sidan kan förbättras och fortsätta forskas på kring alla områden som 

gåtts igenom i detta arbete vad gäller ljud, ventilation och el. Nedan ges några exempel på 

möjliga förbättringar: 

 Det skulle till exempel kunna utföras studier på hur man skapar en ännu bättre ljud-

nivå i öppna planlösningar.  

 Ventilationen skulle kunna bli betydligt mer behovsstyrd i hela kontorslokalen och 

inte bara i konferenslokaler.  

 Vad gäller el skulle utveckling på mer effektiva lösningar som stödjer det aktivitetsba-

serade arbetssättet kunna utvecklas. Kanske vore bärbara ”elstationer” eller trådlös 

laddning något som skulle underlätta arbetet. Att ta fram nya effektiva kontorsmöbler 

som är bättre anpassade till arbetet skulle även vara en intressant studie. Till exempel 

möbler som har eluttag i stols- eller bordsben för att på så sätt skapa ett mer flexibelt 

arbetssätt.  
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