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Demands on the workplace are increasing and more companies are starting to adjust
the offices according to what kind of business it’s housing. Actions towards bettering
the work environment, enabling accessibility, demonstrate the company’s brand in the
workplace and employer’s satisfaction in the office are becoming a necessity. A
company with an attractive office layout and a healthy work environment is more
likely to attract future employees.
This report examines what demands and aspects that are important to consider when
reconstructing the office or when changing the office type. In an already existing
building there are aspects that can’t be ignored and this report will present facts
related to this. Different office types will be presented as well as law abiding
requirements joined with the reconstruction of offices. These requirements are based
on both constructional- and social aspects. Construction wise in terms of sound, air,
light, temperature, structural elements, water- and sewer systems, fireproofing and
electrical components. Social aspects include ergonomics, the impact of color,
employer’s health, digitalizing, esthetics and decorations.
The study is based on a case study of Skanska’s office in Uppsala where the
employer’s needs are being evaluated. The study results in a suggestion of an activity
based workplace.
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Sammanfattning
Vid utformning av kontor är krav på arbetsmiljö, tillgänglighet, trivselfaktor och att
kunna påvisa sitt varumärke i kontoret av vikt. För att kontoret ska bidra till ett positivt
arbetsklimat och ett effektivt arbetssätt bör även utformningen anpassas till den
specifika verksamhet som bedrivs. Ett kontor med attraktiv utformning och bra
arbetsmiljö ökar organisationens attraktionskraft mot befintliga och framtida
medarbetare.
Rapporten behandlar krav och aspekter att beakta vid ombyggnation av kontor och
planering av ny kontorstyp i existerande lokaler. Med ett befintligt kontor finns givna
förhållanden som ska tas hänsyn till och därför sammanfattas fakta om tekniska- och
social aspekter som är av vikt vid valet av kontorstyp. Tekniska aspekter är ljud, ljus,
luft, temperatur, bärande byggnadsdelar, vatten och avlopp, brand och el. Sociala
aspekter innefattar ergonomi, kulörval, medarbetarhälsa, digitalisering, estetik och
inredning. Olika kontorstyper beskrivs och utformningskrav från lagar och
branschföreskrifter presenteras.
Utförd studie baseras på en fallstudie av Skanskas kontor i Uppsala där en behovsanalys
utförs och ett förslag på aktivitetsbaserad kontorslösning presenteras.

Sökord: Kontorsombyggnad, kontorstyp, Aktivitetsbaserat kontor
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Förord
Examensarbetet är en avslutande del av högskoleingenjörsprogrammet med inriktning
byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet omfattar 15 hp och är utfört under
tidsperioden april till juni år 2016 i samarbete med Skanskas lokalkontor i Uppsala.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Martin Huss på Skanska som gett oss stöd
och uppmuntran under arbetets gång, samt ett stort tack till vår ämnesgranskare Zeev
Bohbot som gett oss råd, kunskap och underlag som varit värdefullt i rapporten.
Tack till alla medarbetare på Skanskas kontor i Uppsala som vänligt svarat på våra
frågor och deltagit i vår enkätundersökning. Även tack till familj och vänner som stått
ut med oss under stressade stunder genom lugnande ord och matlagning.
Ett slutligt tack till de lärare vi haft under våra tre år på Ångströmlaboratoriet, utan er
hade vi inte haft den kunskap vi har för att skriva denna rapport. Det har varit tre lärooch händelserika år, tack för att ni förberett oss för arbetslivet!
Hälsningar
Josefine Andreasson
Sandra Falck
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Begreppsförteckning
ABK:

Aktivitetsbaserat kontor

AFS:

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AML:

Arbetsmiljölagen

BBR:

Boverkets Byggregler

Hygienfaktorer:

Tekniska faktorer som ej kan förbises utan att skapa missnöje

PBL:

Plan- och Bygglagen

PPM:

Part per million, andel per miljon

RWC:

Toalett för funktionshindrade

SS:

Svensk Standard

1 Inledning
Den arbetsföra delen av västvärldens befolkning spenderar största delen av sin vakna tid på
arbetet, varav 50-80% av arbetstiden spenderas på kontoret (Bodin Danielsson, 2014).
Kontors-, och arbetsmiljön är därför viktigt för medarbetares välmående. En utveckling av
kontoret som förbättrar arbetsmiljön är ekonomiskt försvarbart då nöjd personal arbetar bättre.
Arbetsmiljö och kontor är dessutom en viktig faktor vid val av arbetsgivare. Ett trivsamt och
välfungerande kontor är ett konkurrensmedel för organisationer i sin marknadsföring, dels för
att behålla nuvarande anställda och dels för att locka framtida. Kontorsforskare Christina
Bodin Danielsson (2014) menar att:
Om personalen känner stolthet för sitt kontor så känner de stolthet för sitt företag.
Är man stolt över sitt företag, så pratar man väl om sitt företag. Då gör man ett
bättre arbete. Det blir lättare att rekrytera folk och man får ett bättre rykte.
För att uppnå funktionella, trivsamma och yteffektiva kontor bör kontorslokaler anpassas
specifikt till den verksamhet den ska inrymma. Det kan ske på tre sätt: flytta till ett nytt
kontor, bygga om befintliga kontorslokaler och/eller byta inredning. Rapporten lägger fokus
på de två sistnämnda och är utförd i samarbete med Skanska genom en fallstudie på deras
Uppsalakontor Kungshörnet. Studien undersöker möjligheten att skapa ett kontor med högre
personaltäthet och presenterar ett planlösningsförslag till detta.

1.1 Bakgrund Skanska
1.1.1 Skanska
Skanska AB är Sveriges största byggkoncern, har 10 330 anställda och omsätter ca 34
miljarder kronor i Sverige per år. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar: bygg och
anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastrukturutveckling. Skanska
har fyra prioriterade värdegrunder: hållbarhet, säkerhet, etik och mångfald (Skanska, 2016).
I Uppsalaregionen finns följande Skanska-enheter: Skanska Hus, Skanska Anläggning,
Skanska Boklok, Skanska Nya hem, Skanska Asfalt och betong, Skanska Direkt och Skanska
Installation. Sedan år 2011 är alla enheter lokaliserade i kontoret Kungshörnet på Kungsgatan
107 förutom Skanska Asfalt och Betong, Skanska Direkt och Skanska Installation. Totalt i
Uppsalaregionen uppgår antal tjänstemän till 57 personer och på Kungshörnet arbetar 41 av
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dessa. Dock är inte alla tjänstemän i Uppsala på heltid, utan ca 40 personer antas jobba i
Uppsala större delen av veckan och de övriga endast 1-2 dagar i veckan.
1.1.2 Målsättning Kungshörnet
Skanskaenheterna i Uppsala sitter utspridda på fyra olika kontor och målet med studien är att
undersöka om och hur, alla enheterna kan rymmas i lokalerna på Kungshörnet genom att till
viss del bygga om och ändra kontorstyp.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är betydande vid en ombyggnation av
kontorslokaler och/eller förändring av kontorstyp med hänsyn tagen till befintliga tekniska
lösningar och sociala aspekter. Syftet är även att ta fram ett planlösningsförslag till Skanskas
Uppsalakontor Kungshörnet som är anpassad till de nya behov som uppstår i samband med en
sammanslagning av flera Skanskaenheter och till de befintliga byggtekniska förhållandena på
kontoret.

1.3 Frågeställning
Vilka faktorer begränsar utformning av ny planlösning i befintligt kontor?
Vilka är det viktigaste tekniska och sociala förutsättningarna att ta hänsyn till vid
ombyggnation av kontor?
Vilken kontorstyp är mest lämplig på Skanskas Uppsalakontor?

1.4 Metod
Arbetet inleddes med en litteraturstudie av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar,
böcker, tidigare uppsatser och elektroniska källor. I tidigt skede påbörjades en
observationsstudie på kontoret på Kungsgatan som fortlöpte under fem veckors tid. En
enkätundersökning skickades till medarbetarna på Kungshörnet för att utvärdera den
befintliga arbetsmiljön. Kompletterande intervjuer om arbetsmiljön hölls med ett flertal
medarbetare. Semistrukturerade intervjuer med ansvariga från andra Skanska-enheter än
Kungshörnet gjordes för att säkerställa deras behov vid en eventuell sammanslagning. Fyra
studiebesök på kontor med aktivitetsbaserad kontorslösning genomfördes. Intervjuer med
kontorsansvariga angående implementeringsprocess genomfördes under studiebesöken samt
för- och nackdelar med kontorslösningen. Slutligen skapades ett förslag på ny realistisk
planlösning till kontoret benämns som Kungshörnet 2.0
m.h.a. byggnadsdesignprogrammet Autodesk Revit.
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Planlösningsförslaget skapades

1.5 Avgränsningar
Studien baseras på Kungshörnets två våningsplan. På grund av examensarbetets tidsram och
studiens övergripande fokus genomförs inte tekniska och ekonomiska beräkningar eller
fördjupande tekniska undersökningar. Fokus för studien är att ta fram en funktionell, realistisk
och ekonomiskt försvarbar planlösning.
Skanska Nya Hems bobutik finns på nedre plan i befintligt kontor och är en utställning där
kunder till nyproducerade lägenheter gör tillval och skriver kontrakt. Ett inredningsförslag till
bobutiken hade krävt andra typer av undersökningar, expertis inom marknadsföring samt
insikt om befintliga- och framtida tillval. Det anses ej ligga i ramen för byggteknik, därav
avgränsningen.

3

2 Bakgrund
2.1 Kungshörnet
Kungshörnet ligger på Kungsgatan 107 och Vasakronan är fastighetsägare. Byggnaden
uppfördes år 1987 och består av fyra huskroppar sammanlänkade med butiker på markplan.
Skanskas hyr totalt ca 935 kvadratmeter fördelat på två våningsplan. På nedre plan finns en
reception, ett mötesrum, ett videokonferensrum, visningslokal ”Bobutik” för Nya Hem,
pentry med kaffestation, lunchrum, en handikapptoalett, kapprum och ett städförråd. På plan
två finns 27 cellkontor, kontorslandskap med 15 datorförsedda arbetsplatser, fyra mötesrum,
ett konferensrum, en lounge, en kaffestation, fyra toaletter, två kapprum, en dusch och fyra
förråd. Kontoret renoverades av Skanska 2011 innan de flyttade in i lokalerna och
ombyggnationen innehar LEED-klassificering guld.

Figur 1: Befintlig kontorslösning Kungshörnet, plan 2.
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Figur 2: Befintlig kontorslösning Kungshörnet, nedre plan.

2.1.1 Tekniska förutsättningar på kontoret
Kontorets ventilation är dimensionerad för 50 personers samtida vistelse. Ventilationen är av
typen FTX med roterande värmeväxlare. FTX-systemet kräver ett tätt klimatskal då tilluften
ska gå genom avsedda ventiler med luftreningsfilter för att säkerställa god luftkvalité.
Ventilatonsflödet till huset utgörs av maximalt 2400 l/s för plan 2 och 1250 l/s till nedre plan.
Uppmätta värden visar att koldioxidnivåerna ligger på 546 ppm (Vasakronan 22/4-16). I
cellkontoren passerar luften genom överluftsdon ovanför dörrarna. Överluftsdonen är
ljuddämpande för att hindra spridning av ljud. I varje enskilt cellkontor finns tre tilluftsdon.
Varje don generar 10 l/s och är dimensionerat enligt två don per person.
Kontorets kylsystem baseras på att kall tilluft går genom rör i bjälklaget. Den kalla luften
kyler ned betongen i bjälklaget vilket sänker temperaturen på omkringliggande luft. I
undertaket finns galler med syftet att föra ned luften och skapa luftomvandling (Vasakronan
22/4-16).

2.2 Bakgrund till kontorsutformning
Beslutet att ändra kontorstyp bör föregås av en första behovsanalys. Organisationens
uppbyggnad, verksamhetstyp, eventuell expandering och sammanslagning av avdelningar
påverkar valet av kontorstyp. Intrycket organisationen vill ge medarbetare och kunder
påverkas bl.a. av val av planlösning, inredning och färgsättning.
2.2.1 Regelverk
Kraven kring utformning av ett kontor regleras i ett flertal lag- och regelverk. Boverkets
Byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd som stöd till Plan- och bygglagen
(PBL) samt Plan- och Byggförordningen (PBF). BBR är framtagen av specialister inom
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branschen och tar upp allmänna regler, tillgänglighet kring bostadsutformning, rumshöjd,
driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning
och energihushållning.
Arbetsmiljölagen (AML) förtydligar arbetsgivarens ansvar att främja god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket

skriver

riktlinjer

till

AML

i

form

av

Arbetsmiljöverkets

författningssamlingar (AFS). Författningssamlingarna innehåller föreskrifter gällande buller,
ljusförhållanden, temperatur i kontorslokaler m.fl. Socialstyrelsen har gett ut handböcker till
hjälp för verksamhetsutövare vilken innehåller fakta och refererar till lagtext för
kontorsombyggnad och utformning av arbetsplatsen med hänsyn till arbetsmiljön.
2.2.2 Utrymmeskrav
För varje arbetsplats ska det finnas möjlighet att förvara kläder och tillhörigheter. Kontoret
ska ha ett specifikt matutrymme, ett pausutrymme och en toalett för var 15:e anställd.
Pausutrymmet får kombineras med andra utrymmen. Matutrymmet ska möjliggöra måltider
under tillfredsställande förhållanden samt ha tillgång till mikrovågsugn, kylskåp,
diskmöjligheter, sophantering samt sittplatser med ryggstöd. Lämplig storleksyta per matplats
är ca 1,2 m2 (AFS 2009:2).
Krav på vilorum finns för arbetsplatser med över 50 anställda. Vid färre anställda kan kravet
frångås men ett utrymme att iordningställa för tillfällig vila måste finnas. Vilorummet ska
ligga ostört och vara stort nog för vila liggandes. Lämplig inredning är säng med kudde och
filt, ett bord, sänglampa och klädkrok. Toalett bör finnas i anslutning eller i närheten och kan
kravet inte uppfyllas bör ett tvättställ finnas i rummet. Larmutrustning är önskvärt. (AFS
2009:2).
Kontorets golv ska vara fast, stabilt och ha lämplig svikt för avsedd verksamhet. Håligheter,
olämpliga upphöjningar eller lutningar där människor kan skada sig är oacceptabelt. Ytskikt
på golv, väggar och innertak ska enkelt kunna rengöras. (AFS 2009:2) Rumshöjden i
arbetslokaler ska vara minst 2,7 m. Undantag får göras i lokaler där färre än 16 anställda
arbetar samtidigt, rumshöjden får dock aldrig understiga 2,4 m (BBR, BFS 2011:6).
2.2.3 Tillgänglighetskrav
Vid ombyggnation ska planlösning tillgänglighetanpassas enligt Swedish Standard Institute
SS 91 42 21:2006. Tillgänglighetsanpassning avser att utrymmen ska kunna nyttjas av
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personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga t.ex. nedsatt funktion i armar,
ben, händer, dålig balans, nedsatt synförmåga, nedsatt hörsel samt människor med
utvecklingsstörning eller hjärnskada (BBR, BFS 2011:6). I fall där den funktionshindrade inte
har problem med framkomlighet, exempelvis vid hörselskada, individbaserads lösningen på
arbetsplatsen genom att exempelvis låta personen få ett eget rum (Arbetsmiljöverket 2009:2).
Krav finns på gångvägar till kontorets entré, parkeringsplats, uppsamlingsplats samt allmänna
gångvägar i anslutning till och runt byggnaden. Gångvägarna ska vara lätta att följa och sakna
större nivåskillnader. En parkering för rörelsehindrade ska finnas inom 25 m från entrén, helst
inom 15 m. Entré- och kommunikationsutrymmen ska utformas så att en rullstolsburen person
kan ta sig fram utan hjälp. Ramper kan användas för att åtgärda större nivåskillnader men
lutningen får ej överstiga 1:12 och vara max 500 mm lång innan ett viloplan måste tillsättas.
BBR avsnitt 3:511 (BBR, BFS 2011:6) klargör att vid ändring eller ombyggnation av
byggnad gäller samma krav som vid nybyggnation. Kraven kan tillgodoses på valfritt sätt så
länge lösningen uppnår samma slutliga mål. Avsteg får göras om det finns synnerliga skäl,
exempelvis om byggnadens förutsättningar gör det omöjligt eller om ändringens totala
omfattning blir orimligt stor. Vid ändring eller ombyggnation av arbetslokaler ska hiss eller
annan lyftanordning installeras om en sådan saknas (BBR, BFS 2011:6).
2.2.4 Utrymningskrav
Personalutrymmen ska snabbt kunna utrymmas om en nödsituation uppstår. Antalet
nödutgångar och utrymningsvägar dimensioneras efter verksamhetens utformning och
kapacitet. Dimensioneringen baseras på persontätheten d.v.s. hur många som förväntas
befinna sig i lokalen och för kontor gäller 0,1 person/m2 (BBR, BFS 2011:6 Tabell 5:333).
Det är ett schablonvärde och vid komplexa byggnader eller vid osäkerhet krävs en analytisk
beräkning för att säkerställa en tillfredsställande utrymning (Bohbot, 4/5-2016).
För utrymningsvägar finns krav på två av varandra oberoende utrymningsvägar samt en
utrymningsväg per våningsplan. Maximalt gångavstånd till närmaste utrymningsväg varierar
beroende på lokalen förutsättningar. Avståndet minskar vid stor risk för brandspridning samt
baseras på vistandes personers lokalkännedom (BBR, BFS 2011:6). Dörrar till
utrymningsvägar öppnas utåt för att förenkla utrymningen. Vägledande markeringar som ej
påverkas av strömavbrott i samband med brand bör finnas.
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2.2.5 Yteffektivitet
Yteffektivitet mäts i kostnad per kvadratmeter och vid kontor används vanligtvis
personalstyrka på given yta (Bodin Danielsson, 2014). Ytan avser den area som
fastighetsägaren kräver hyra för. Ekonomiska fördelar finns med hög yteffektivitet då hyran
ofta baseras på antal kvadratmeter. Organisatoriska risker med hög yteffektivitet är ökade
stressnivåer och konkurrens mellan medarbetarna (Bodin Danielsson, 2014). Hyrd lokalarea
delas in i verksamhetsarea (LOA:V) vilket innefattar arbetsplatser, förråd och driftutrymmen
samt tre underkategorier - gemensam area för personal (LOK:P), korridorsarea (LOK:K) och
verksamhetsarea (LOK:V) (Bodin Danielsson, 2014). Personaltäthet beskriver antal
kvadratmeter per anställd. Personaltätheten varierar beroende på kontorsform (Bohbot, 4/52016).
2.2.6 Miljöcertifiering
En miljöcertifiering ger kontoret ett bevis på att ombyggnationen är utförd med
hållbarhetsfokus. LEED, Miljöbyggnad, BREEM och Green Building är vanliga typer av
miljöcertifieringar (Sweden Green Building Council, 2016). Dessa tar hänsyn till bl.a.
miljövänligt materialval, energieffektivisering, vattenbesparing m.m. Enligt Bodin Danielsson
(2014) kommer miljöcertifiering av kontor bli vanligare i framtiden eftersom att de ökar
lokalernas värde och kontorets attraktionskraft samtidigt som det stärker organisationens
identitet. Om det befintliga kontoret har en miljöcertifiering bör ombyggnaden ske i enlighet
med certifieringskraven. Miljöcertifieringen kan behöva omprövas efter ombyggnationen.

2.3 Kontorstyper
Olika typer av arbeten kräver olika kontorstyper. Öppna planlösningar är lämpligt för arbete
som gynnas av interaktion där alla i gruppen är beroende av att få ny information snabbt. För
arbete som kräver djup koncentration och tystnad, alternativt involverar känslig information,
är en arbetsplats med möjlighet att stänga dörren lämplig. Om arbetet är rutinbaserat och
kräver närvaro på kontoret är fasta platser i cellkontor eller ett mindre kontorslandskap en
lösning. Vid arbete i projektform är det i vissa fall önskvärt med en flexibel kontorslösning så
att projektgruppen kan sitta samlade under projekttiden.
Ett kontor kan ha fasta- respektive flexibla arbetsplatser. Fasta platser ger personalen en
trygghetskänsla och minskar stress då de inte behöver söka en ny plats varje dag samt
underlättar för medarbete att lokalisera varandra i kontoret. Vid flexibla platser har ingen
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medarbetare en egen plats utan kan nyttja alla arbetsplatser som finns på kontoret. Det ger
medarbetarna ett ökat inflytande över sitt arbete som i forskning visats sig fördelaktigt för
medarbetarnas hälsa (Toivanen, 2014). Arbetet sker ofta efter principen att personalen plockar
undan använt arbetsmaterial när platsens ska lämnas för dagen. Tillhörigheter och
arbetsmaterial förvaras ofta i egna skåp eller i rullhurts (Toivanen, 2014). En fördel med
flexibla arbetsplatser är att de är yteffektiva och att kontorets mest omtyckta platser kan
utnyttjas maximalt.
2.3.1 Cellkontor
Cellkontor är en planlösning med ett flertal mindre kontorsrum där rummen används av en till
tre personer, ofta med fasta platser. Cellkontoren ligger vanligtvis i rad längs långsidorna av
huskroppen för optimera tillgången till dagsljus. I kombination med cellkontor finns ofta
separata mötes- och konferensrum. Personaltätheten är ca 25 m2 per medarbetare och blir
mindre vid delat kontorsrum (Bohbot 4/5-2016). Cellkontor delas upp i enskilda- och delade
kontorsrum.
Enskilt kontorsrum är avsett för en person där utrustning och arbetsmaterial finns i rummet.
Enskilt rum karakteriseras av att medarbetarna kan arbeta ostört och oberoende av varandra
och är den kontorstyp som leder till flest nöjda medarbetare (Bodin Danielssons, 2009). En
fördel är att medarbetare kan visa att de vill arbeta ostört genom att stänga dörren. Negativa
aspekter är att det leder till dålig interaktion bland medarbetarna än vid övriga kontorstyper
(Bodin Danielssons, 2009). Vid dålig interaktion kan medarbetarna bli isolerade i sina
arbetsuppgifter och ej nyttja kollegors kompetens vid problemlösning.
Ett delat kontorsrum innebär att 2-3 personer delar på ett rum, ofta finns avskiljande skärmar
mellan arbetsplatserna och medarbetarna har liknande arbetsuppgifter (Toivanen, 2014). Ett
delat kontorsrum är ett alternativ för organisationer som arbetar gruppbaserat eller har
platsbrist (Bodin Danielssons, 2009). Arbetsutrustning finns ofta utanför rummet om det inte
tillhör gruppen specifikt.
2.3.2 Kontorslandskap
Kontorslandskap är en yteffektiv kontorstyp. Flera medarbetare delar på en öppen yta utan
innerväggar, ofta med avskiljande skärmar för att dämpa ljud och skapa avskildhet (Bodin
Danielssons, 2009). Arbete i ett kontorslandskap kännetecknas av rutinarbete med lågt behov
av interaktion då samtal kan bidra till störande ljud för de som inte deltar i konversationen
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(Bodin Danielssons, 2009). Fördelen med kontorstypen är att den är flexibel och enkelt kan
ändras vid organisatoriska förändringar samt fungerar bra vid direkt kommunikation.
Nackdelen är brist på visuellt skydd och att medarbetarna stör varandra. I kontorslandskapet
är hörnplatserna vanligtvis eftertraktade p.g.a. utsikt, tillgång till dagsljus och överblick över
lokalen (Toivanen, 2014). Personaltäthetstalet för kontorslandskap är ca 12,5 m2 (Bohbot,
4/5-2016). Kontorslandskap delas upp i tre storleksgrupper: mindre-, medelstora- och stora
kontorslandskap.
Mindre kontorslandskap har plats för 4-9 personer vilket passar gruppbaserat arbete
(Svedberg, 1992). Mindre kontorslandskap lämpar sig som temporär lösning vid arbete i
projektform då projektgruppen ges möjlighet att arbeta i närhet av varandra.
Medelstora kontorslandskap har plats för 10-24 personer och är den vanligaste storleken på
kontorslandskap i Sverige. Denna typ av kontorslösning skapar mest missnöje på
arbetsplatsen, framförallt på grund av störande ljud (Bodin Danielsson, 2009). Dålig
ljussättning är en bidragande orsak då inte alla arbetsplatser i landskapet har tillgång till direkt
dagsljus.
Stora kontorslandskap möjliggör att över 24 personer sitter i samma rum. Det är en ovanlig
kontorsform i Sverige och är efter medelstora kontorslandskap den kontorsform som flest är
missnöjda med (Bodin Danielsson, 2009). Kontorstypen är vanlig i USA (Bohbot 13/5-16).
2.3.3 Kombikontor
Kombikontoret kombinerar enskilda cellkontor med gemensamhetsytor där grupparbete och
spontana interaktioner sker (Toivanen, 2014). Kontorstypen är relativt sällsynt idag p.g.a. att
den är ytkrävande och dyr. Kontoren dimensioneras efter att personalen arbetar på annan plats
än sitt enskilda cellkontor mer än 25 % av arbetstiden.
2.3.4 Flexkontor
Flexkontoret har flexibla platser i ett kontorslandskap. Ofta finns kompletterande rum för
möten, telefonsamtal och koncentrationskrävande uppgifter (Toivanen, 2014). Bodin
Danielssons (2009) forskning visar att flexkontoret, efter cellkontoret, är av medarbetare den
mest omtyckta kontorstypen.
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2.3.5 Aktivitetsbaserat kontor
Aktivitetsbaserat kontor är ett paraplybegrepp för kontorstyper där aktiviteten är i fokus vid
utformning av kontoret (Bodin Danielsson, 2014). Kontoret utformas specifikt för företagets
behov och baseras på verksamhet, storlek på verksamhet och arbetssätt. Kontorslösningen har
flexibla arbetsplatser där arbetsuppgiften styr var på kontoret uppgiften utförs. Vanligt är att
kontoret delas in i olika zoner lämpade för olika arbetsuppgifter. Exempel på zoner är: öppna
respektive stängda mötesrum, telefonrum, videokonferens, tyst avdelning, mindre
kontorslandskap, pausytor för interaktion med kollegor o.s.v. Aktivitetsbaserat kontor
dimensioneras med personaltäthet 6 m2 per medarbetare och till cirka 75 % av medarbetarna
(Bodin 2014).

2.4 Tekniska aspekter
2.4.1 Ljus
Krav ställs angående tillgång till olika typer av ljus nämnda i tabell 1:
Tabell 1: Definitioner ljus Källa: BBR, BFS 2011:6 avsnitt 6:311

Direkt dagsljus

Ljus genom fönster direkt mot det fria.

Direkt solljus

Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats.

Indirekt dagsljus Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria.

I rum där medarbetare vistas mer än tillfälligt ska tillgång till direkt dagsljus möjliggöras,
detsamma gäller för direkt solljus. Avsteg tillåts om rummets avsedda användning gör detta
krav orimligt (BBR 6:322, 6:323).
En arbetsplats belysning anpassas efter arbetet som ska utföras, detsamma gäller en ljuskällas
återgivning av färger. Flimmer ska ej uppstå och exponeringen av UV-strålning bör
minimeras. Belysningsstyrka är det ljusflöde som träffar en yta och mäts i enheten lux där 1
lux = 1 lm/m2 (Ljuskällan, Planeringsguiden 2013). Enligt svensk standard (SS EN
12464-1:2011) måste belysningsstyrkan uppgå till minst 200 lux om arbete ska utföras på
platsen i över två timmar. Det är dock minimum och högre värden är att rekommendera
(Bohbot, 4/5-2016).
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Arbete vid bildskärm kräver att vinkeln på ljuset är rätt inställt för att inte reflektioner ska
bildas i skärmen eller blända användaren. Vanlig bländning utgörs av direkt solinstrålning,
felriktad ljuskälla eller infallande reflekterande ljus. Det krävs normalt en lägre
belysningsstyrka på arbetsplatser med bildskärm än vid arbetsplatser där arbetet sker för hand.
Belysningsstyrkan bör kunna kontrolleras manuellt för att anpassas efter arbetsuppgift. Det är
viktigt att ljusnivåerna inte skiljer sig väsentligt mellan områdena eftersom kraftiga
ljusskillnader kan upplevas störande för ögat. Vid val av ljuskälla är lysrör och LED-lampor
att föredra p.g.a. energieffektivitet, färgtemperatur, färgåtervinning, livslängd, flimmerfritt
ljus, styrning och underhåll (Ljuskällan, Planeringsguiden 2013).

2.4.2 Ljud
Ljud är svängningar som skapar en tryckförändring jämfört med atmosfärtrycket.
Svängningar mäts i enheten Hertz och beskriver hur många svängningar per sekund som
träffar trumhinnan. Decibel mäter amplituden, d.v.s. hur stor tryckskillnaden är mot
atmosfärtrycket och används för att beskriva hur starkt människor uppfattar ljud.
Ljudvågornas varierande våglängder ger upphov till olika ljud, långa våglängder upplevs som
dova ljud och korta våglängder som pipiga. Människoörat kan uppfatta frekvenser mellan 2020 000 Hz (Christensson, Jonas. Ljudskolan).
Spridning av ljud
Ljud kan spridas på tre sätt: genom steg-, stom- eller luftljud. Stegljud uppkommer vid steg på
bjälklag och stegen blir hörbara i ett annat rum. Stomljud är ljud som transporteras genom
fasta material. Luftljud är ljud som färdas genom luft, t.ex. vid tal. Spridning av ljud mellan
rum sker främst genom fyra olika sätt som beskrivs i tabell 2.
Tabell 2: Spridning av ljud mellan rum källa: Nyman Anders & Lindkvist Åsa, 2013

Direkt ljudtransmission

Direkt genom väggen

Flanktransmission

Via rör

Överhörning

Via ventilation eller genom till exempel öppna fönster

Läckage

Genom skarvar mellan anslutningar till tak, golv, vägg och vägg.
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Buller
Buller innebär icke önskvärt ljud och omfattar skadligt och störande ljud. (Arbetsmiljöverket,
AFS 2005:16). Buller uppfattas individuellt och det somliga anser störande uppfattas inte av
andra. Vid exponering av buller finns risk för hörselnedsättning, koncentrationssvårigheter
och irritation. Källor till buller på kontor kan vara ventilation, tal, datorer, kontorsapparatur
samt installationer. Bullernivån kan sänkas med absorbenter i form av möblemang, gardiner,
skärmar, ljudabsorbenter och liknande. Alternativt kan ljudkällan isoleras.
Infraljud
Frekvenser under 20 Hz är infraljud (Christensson, 2016). Infraljud hörs ej men kan påverka
kroppen negativt. Vid exponering av infraljud under längre tid kan symptom uppstå i form av
trötthet, försämrad koncentration, huvudvärk, irritation, illamående och yrsel. Infraljud är
svårt att dämpa p.g.a. ljudets långa våglängd, dess förmåga att färdas långa sträckor samt
egenskapen att penetrera de flesta material (Socialstyrelsen, Buller 2008 ). Vid långvarig
exponering av infraljud krävs hörselskydd eller avskärmning från ljudkällan. Källor till
infraljud är fläktar- och ventilationsanläggningar, viss musik, kompressorer, luftvärmepumpar
och liknande maskiner. Även tung trafik utifrån kan bidra till infraljud.
Efterklangstid
Efterklangstid definieras som ”den tid det tar för ljudnivån att minska 60 dB efter det att
ljudkällan har stängts av” (Socialstyrelsen, Buller). Efterklangstiden påverkas av hur stor
lokalen är samt mängden ljudabsorberande ytor. Optimal efterklangstid i ett kontorslandskap
är 0,7 sekunder och om tiden överskrids upplevs talet som eko. 0,5-0,6 sekunder föredras med
hänsyn till hörselskadade eller människor med extra god taluppfattningsbarhet. Hårda ytor gör
att ljudvågorna studsar mer, vilket förlänger efterklangstiden medan mjuka ytor absorberar
och förkortar den. (Socialstyrelsen, Buller. Hämtad 2016-04-12)
2.4.3 Luft
Luftkvalitet
Höga halter av koldioxid i luften försämrar luftkvaliteten. Symptom på dålig luftkvalitet är
trötthet följt av brist på motivation. Enligt Arbetsmiljöverket bör koldioxidhalten ej överstiga
1000 ppm. Ppm mäter koncentrationen koldioxid i luften.
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Ventilationsflöden
Uteluft är benämning av luft innan den kommer in i byggnaden och blir tilluft. Uteluft bör
uppfylla god luftkvalitet p.g.a. att den tillförs lokaler med syftet att jämna ut koncentrationen
av föroreningar som finns i inomhusluften. I lokaler med stillasittande arbete ska
uteluftsflödet inte understiga 7 l/s per person och för att hantera föroreningar från andra källor
gör ett tillägg med 0,35 l/s per m2 (AFS 2009:2).
2.4.4 Temperatur
Termisk komfort beskriver den upplevda komforten i rummet och enligt BBR bör den ej
understiga 18ºC i kontor (BBR, BFS 2011:6). Arbetsmiljöverket uppger att 20-24ºC är
lämplig temperatur för stillasittande, fokuserande arbete och under sommartid 20-26ºC (AFS
2009:2). Operativ temperatur innebär medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen i dragfria miljöer (AFS 2009:2), där strålningstemperaturen är den
temperatur som kringliggande ytor avger, exempelvis fönster och ytterväggar. Luftfuktighet,
lufthastigheten, klädsel och arbetsintensitet påverkar den operativa temperaturen.
Missnöje angående temperaturen finns oavsett hur lösningen utformas och måttet på det heter
PPD – percentage of people dissatisfied (Dahlbom & Warfinge, 2012). Anledningar till det
och att människor upplever och reagerar olika på temperaturer är ämnesomsättning,
känslighet och personliga preferenser (Socialstyrelsen, 2005). Även en minimal skillnad i
temperatur mellan huvud och fötter kan skapa en obehaglig temperaturupplevelse.
Risken vid låga temperaturer på kontor är nedkylning. Det kan ge upphov till spänningar som
kan leda till muskelsmärtor, vanligtvis i nacke och skuldror. Muskelsmärtorna leder till
minskad arbetskapacitet samt svårigheter att koncentrera sig (Socialstyrelsen, 2005). Vid höga
temperaturer finns risk för hudrodnader, huvudvärk, retlighet och illamående. Personer med
medicinska besvär, exempelvis övervikt, kan bli extra utsatta. Värmeslag försvårar arbetet och
kan leda till ökade svettningar som kan leda till vätskebrist (Arbetsmiljöverket).
Höga inomhustemperaturer i kontor beror bl.a. på uppvärmning från elektronik, människor,
sol på fasad, datorer och installationer. För att minska uppvärmningen kan värmealstrande
maskiner placeras i rum med god ventilation. Även solavskärmning för fönster kan användas,
exempelvis persienner, solfilm, markiser eller ljusa gardiner. I kontor är kylsystem ibland
nödvändigt för att förbättra upplevelsen av inomhusluften (Socialstyrelsen, temperaturer
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inomhus, 2005). Ett alternativ är nattkylningssystem som tar in kall luft under natten och
kyler stommen vilket fördröjer uppvärmningen av kontoret under dagen (Arbetsmiljöverket,
luft och ventilation).
2.4.5 Vatten och avlopp
Arbetsmiljöverkets regler angående installationer för vatten och avlopp innefattar att ett
tappställe för både kall- och varmvatten ska finnas i lokalen. Varmvattensystemet utformas så
att risken för tillväxt av legionellabakterier undviks. Tappställen med ej drickbart vatten ska
märkas tydligt. Lämplig lutning till golvbrunnar och på golv där vatten spolas ska förebygga
att vatten blir stående. Kalla och varma rör ska placeras och/eller täcktas så att kyl- eller
brännskador ej kan ske. Kranarna utformas så att vattnet inte har högt tryck ut och att vattnet
är tempererat så att brännskador inte uppstår (AFS 2009:2).
2.4.6 Bärande element
Bärande element fördelar lasten från överliggande byggnadsdelar samt stabiliserar och bär
upp byggnaden. Bärande element kan bestå av bärande väggar eller pelarsystem. Pelarsystem
består av pelare och bärande väggar innebär att väggen för ned lasterna. Ytterväggar som inte
är bärande heter utfackningsväggar. Pelarsystem är vanligt i större byggnader t.ex.
kontorsbyggnader och industrier. Vanligt i kontor är betongväggar, de är alltid bärande och är
antingen platsgjutna eller prefabricerade. I befintlig byggnad är stomsystemet redan bestämt
och ändring av bärande delar är kostsamt och kräver att lasten omfördelas via avväxling eller
dylikt. Noggrann planering bör göras innan ändring i bärande byggnadsdelar sker, t.ex. vid
håltagning. Detta för att säkerställa konstruktionens hållfasthet samt att uppnått brandskydd
bibehålls (BBR, BFS 2011:6).
2.4.7 El
Elektriska system ska utformas så att de inte orsakar skada eller ger upphov till ohälsa.
Arbetsplatser placeras ej i närheten av elcentral p.g.a. risk att utsättas för höga strömstyrkor
eller spänningar. Medarbetarnas exponering av elektromagnetisk strålning undviks genom att
placera strömkällorna på platser där personal enbart vistas tillfälligt. Placering av uttag bör
ske med hänsyn tagen till ergonomi och tillgänglighet (AFS 2009:2).
2.4.8 Brand
BBRs kapitel 5 specificerar krav där byggnader ska ha ett brandskydd så att brandsäkerheten
blir tillfredsställande. Byggnadens brandskydd planeras efter byggnadens kapacitet och
avsedda

användning

samt

hur

personer
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kan

utrymmas

vid

brand.

En

brandskyddsdokumentation ska upprättas med de brandtekniska villkor som brandskyddet
omfattar. Den beskriver även hur byggnadens komponenter skyddats med hänsyn till värme
och öppna lågor, samt hur brandskyddskraven enligt BBR är uppnådda.
Byggnader delas in i sex olika verksamhetsklasser baserat på byggnadstyp, kontor tillhör
verksamhetsklass 1. Klassindelningar baseras på personerna som vistas i byggnader och hur
bekanta de är med planlösningen, om personer är vakna, risk för uppkomst av brand,
utrymningsmöjligheter och risken för att brand sprider sig. Förutom verksamhetsklasser delas
byggnader i tre byggnadsklasser vilket baseras på skyddsbehovet. Skyddsbehovet utvärderas
utifrån våningshöjd samt byggnadens storlek. Byggnader med störst skyddsbehov ges
klassning Br 1 och de med lägst skyddsbehov Br 3.
Byggnadsdelar delas in i funktioner baserat på deras bärförmåga (R), integritet (E) och
isoleringsförmåga (I). Funktionerna kombineras med ett tal som beskriver tidskravet d.v.s.
tiden byggnadsdelen kan motstå brand. Även övriga funktioner specificeras t.ex. val av
golvbeläggningar, material, beklädningar, ytskikt, kablar, taktäckning, dörrar och motstånd
mot sotbrand. Brandcellerna utformas så att kraven på brandskydd uppnås i varje cell.
Cellerna indelas i antal som möjliggör tillräcklig tid för utrymning, samt att brandens
konsekvenser begränsas (BBR, BFS 2011:6).

2.5 Sociala aspekter
2.5.1 Ergonomi
Enligt Arbetsmiljöverket innebär ergonomi att anpassa arbetet till människan för att
förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Kontoret, arbete och arbetsutrustning ska anpassas
till medarbetarnas fysiska förutsättningar. Önskvärt är att medarbetarna kan variera sin
arbetsställning genom både sittande och stående arbete. Förutsättningarna skiljer sig på
individnivå varför flexibla inventarier är att föredra, exempelvis höj- och sänkbara bord och
arbetsstolar.
2.5.2 Kulörval
Generellt ger ljusa färger uppfattningen att ytor är större och mörka färger att ytor är mindre.
Mängden ljus är avgörande för hur färgerna uppfattas. Färgers betydelse skiljer sig beroende
på kultur och personligt tycke. Beroende på verksamheten kan användning av färg både
förbättra eller försämra arbetsmiljön, många olika nyanser på kontorets ytor och inredning
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kan ge ett rörigt intryck och få färger kan ge ett sterilt intryck. Det är vanligt att sträva efter en
balans mellan ljusa och mörka färger, samt varma och kalla färger. För ytor som är utsatta för
högt slitage eller där risk för spill är hög, kan färgvalet avgöra hur fort ytan ger ett slitet
och/eller smutsigt intryck. För att styrka organisationens varumärke i kontoret kan logotypens
färger användas som komplementfärg i inredningen.
2.5.3 Medarbetarhälsa
Fysisk aktivitet förbättrar hälsan och ger ökad kognitiv förmåga som ökar koncentrationen i
arbetet. Kontorets planlösning bör därför främja fysisk aktivitet. En lösning är att
matutrymme och kopiator placeras på lämpligt anstånd från arbetsplatserna som kan ge ett
naturligt

rörelsemönster

i

samband

med

medarbetarnas

dagliga

arbetsuppgifter.

Tillhandahållande av gångband, gym eller annan utrustning som motiverar rörelse kan
förbättra hälsan hos medarbetare.
2.5.4 Digitalisering
I ett modernt kontor är det dagliga arbetet beroende av tekniska hjälpmedel. Exempel på
personliga, tekniska hjälpmedel är dator, mobiltelefon, digitala passerkort och surfplattor.
Medarbetare delar vanligtvis på övrig teknik t.ex. skrivare, internetuppkoppling, TV-skärmar,
dockningsstationer, videokameror, högtalare och övrig utrustning. På stora kontor med
flexibla arbetsplatser kan arbetet underlättas om varje anställd har möjlighet att registrera sin
position på kontoret för att medarbetare ska kunna lokalisera en kollega vid behov. Platsen
kan visas i en app eller på en skärm i samband med entrén till kontoret.
2.5.5 Estetik
Utseende och upplevelse av kontoret bör vägas mot funktion och ekonomi. Ett besjälat kontor
skapar en bättre arbetsmiljö i form av stolta och nöjda medarbetare (Bodin Danielsson, 2014).
Formgivning av rum samt inredning, materialval, takhöjd, belysning, växter, och konst
påverkar hur kontoret uppfattas.
2.5.6 Inredning
Inredning av kontor kan vara både funktionell och estetisk. Möbler kan användas som
ljuddämpare och skapa naturliga mötesplatser vid öppna planlösningar. I matutrymme ökar
risk för spill och möbler av material som lätt kan torkas av är fördelaktigt. Möbler kan skapa
enhetlighet mellan olika kontor i samma organisation genom ett konsekvent möblemang
vilket förstärker företagets varumärke hos medarbetare och kontorets besökare. Flera
miljöcertifieringssystem har krav på att möbler ska ha säkerställd miljövänlig och etisk
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tillverkningsprocess. Att rusta upp begagnade möbler av god kvalitét är ett miljövänligt
alternativ till nya möbler. Att hyra möbler är ett alternativ som gynnar kontorets flexibilitet.
2.5.7 Implementering
Efter beslutet om ny kontorstyp har fattats bör medarbetare inkluderas för att
implementeringsprocessen ska fungera optimalt. Möjlighet att komma med önskemål och
förslag bör ges medarbetarna angående det nya kontorets utseende och innehåll. Genom
interaktiva möten med kontorets medarbetare kan information om kontorstyp presenteras och
gemensamma beslut om regler för det nya kontoret sättas upp. Egna regler ökar känslan av
delaktighet och motiverar medarbetarna att följa reglerna då de själva varit med och utformat
dem.
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3 Genomförande
3.1 Litteraturstudie
För att hitta information om kontorstyper och sociala aspekter har fokus legat på
vetenskapliga artiklar och böcker från erkända kontorsforskare som Christina Bodin
Danielsson och Susanne Toivanen. Information angående tekniska aspekter har hittats i
kurslitteratur med författare Kenneth Sandin, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom.
Boverkets byggregler (BBR), myndighets- och branschförbunds hemsidor samt lagtext
används för att finna de tekniska krav en ombyggnation kräver. Plan och Bygglagen (PBL)
Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen (AML) och Socialstyrelsens hemsida har använts i
samma syfte. Övriga hemsidor användes som ytterligare komplement vid ämnesspecifika
detaljer angående tekniska aspekter och miljöanpassning av kontor.

3.2 Enkätundersökning
En enkät skickades ut till 46 respondenter som vistades på Kungshörnet under perioden marsmaj 2016 då studien genomfördes, undersökningen erhöll 31 svar. Frågorna baserades på
arbetsplatsens behov, hur arbetstiden disponeras, upplevelsen av det nuvarande kontoret samt
eventuella önskemål om förbättringar. Enkäten var elektronisk och skickades ut via e-post.
Efter sju arbetsdagar sammanställdes och utvärderades resultatet. För fullständig enkät se
bilaga 2.

3.3 Observationsstudie
För att undersöka arbetssätt och hur personalen på Kungshörnet nyttjade det befintliga
kontorets utrymmen genomfördes en observationsstudie. Ett formulär över kontorets
utrymmen användes som hjälpmedel. Vid varje observationstillfälle markerades de utrymmen
som nyttjades. Studien genomfördes under slumpvis valda tider i genomsnitt två gånger per
arbetsdag. På grund av utförda studiebesök och intervjuer utanför kontoret finns inte
observationer för var enskild dag, det är av mindre vikt då studien syftar till att ge riktvärden.

3.4 Intervjuer
Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med utvalda ansvariga på de olika enheterna
hos Skanska. De intervjuade var Martin Huss (projektchef Skanska Hus), Joakim Berg
(Skanska anläggning), Jukka Kankkunen (Skanska Installation), Peder Lindström (Skanska
Direkt), Peter Lundberg (Skanska Asfalt), Tomas Eriksson (Skanska Asfalt och Betong), samt
Marcus Levin (fastighetschef Vasakronan och ansvarig kontaktperson för kontoret på
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Kungshörnet). Slumpmässigt utvald personal på Kungshörnet intervjuades om befintlig
arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt för- respektive nackdelar med befintligt kontor som bidrag
till behovsanalysen. De intervjuade medarbetarna från Kungshörnet är anonyma i rapporten.

3.5 Studiebesök
Fyra studiebesök på aktivitetsbaserade kontor genomfördes på Vasakronan i Uppsala, Briabs
kontor i Stockholm, Skanskas HK Entré Lindhagen och Försäkringskassans HK på
Telefonplan i Stockholm. Studiebesökens syfte var att ge inspiration till lösningar för en
aktivitetsbaserad arbetsplats.
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4 Resultat
4.1 Enkätsammanställning
För fullständig enkät och enkätresultat se bilaga 2.
Könsfördelning, åldersfördelning och tid spenderat på kontoret
Könsfördelning: 39% kvinnor, 61% män. De flesta respondenterna var i åldersspannet 36-45
år. I genomsnitt befinner sig en medarbetare 27 timmar i veckan på kontoret.
Transportmedel och förvaringsutrymme
Vid transport till arbetet kör de flesta bil och ett fåtal använder cykel. Enkäten visade att en
låg andel av personalen behöver tillgång till omklädningsrum och dusch, önskemål fanns
dock om ett mer anpassat omklädningsrum då somliga vill ha möjligheten att träna i
anslutning till arbetsdagens början eller slut. Utrymmesmässigt ställdes frågan hur mycket
fysiskt material medarbetaren hade på kontoret och merparten har mellan 10-15 fulla pärmar.
Det befintliga kontoret1
Vid frågor om upplevd kontorsmiljö var åsikten om luftkvaliteten splittrad, majoriteten ansåg
den vara inte så tillfredställande eller ganska tillfredställande. Mer konsekvent var åsikten
om att luften var undermålig i grupp- och konferensrummen. Angående ljudnivån tyckte
många att den var antingen ganska tillfredställande eller inte så tillfredställande,
kommentarer fanns om störande ljud i kontorslandskapet. Ljusinsläppet ansåg de allra flesta
vara ganska tillfredställande. Åsikter om temperaturen varierade men majoriteten tyckte den
var ganska tillfredställande eller inte så tillfredställande. I övrigt fanns flera kommentarer om
att cellkontor mot söderfasad får hög solinstrålning vilket lett till obekvämt höga
temperaturer.
Gällande parkering valde de flesta alternativet väldigt tillfredsställda. Merparten av
medarbetarna anser att trivselfaktorn på kontoret är ganska tillfredställande. Möbleringen
upplevs som ganska eller väldigt tillfredsställande , en kommentar angående behov av bättre
avskärmning i kontorslandskapet framkom. Färgsättning hade de flesta ingen åsikt om, de

1

Fem svarsalternativ: Verkligen inte tillfredställande, inte så tillfredställande, ingen åsikt,
ganska tillfredsställande, väldigt tillfredsställande
21

övriga var antingen ganska eller väldigt tillfredsställda. Gällande övrig inredning var
åsikterna delade. De allra flesta tyckte att den var ganska tillfredställande.
Arbetsmoment under en genomsnittlig dag
Majoriteten anser sig använda större delen av arbetsdagen till att utföra enskilt arbete eller
sitta i möten i större mötesrum. Därefter svarar många att de mailar, har möten i mindre
mötesrum, pratar i telefon, fikar och har lunchpaus. Få använde videokonferensen och väldigt
få använder tid av dagen till att vila.
Frivilliga önskemål och åsikter om nytt kontor
Luftkvaliteten i mötesrum och på övervåningen är undermålig enligt ett flertal respondenter.
Även utformningen av det öppna landskapet kritiseras. En kommentar angående förslag på
mindre grupper med 4-6 arbetsplatser med bättre avskiljning framkom. Fler höj- och sänkbara
skrivbord var ett önskemål från flera. Kopiatorn framställs som ett störningsmoment p.g.a.
oljud. Temperaturen anses vara ojämn, det är kallt på nedre plan och varmt på övre.
Cellkontoren uppfattas vara dåligt ljudisolerade och detsamma gällde toaletterna.

4.2 Observationsstudie
För fullständig observationsstudie se bilaga 3. Studien genomfördes under 28 tillfällen och
visade en låg beläggningsgrad på kontoret. I tabell 3 visas att i genomsnitt används 31%
cellkontoren och 32% av arbetsplatserna i kontorslandskapet. Mötesrummen Hammaren och
Skruven är populärast bland mötesrummen och Mejseln, Hyveln och Tumstocken används mer
sällan. Fikaloungeen på plan 2 används sällan, likaså Reception/lounge på nedre plan.
Tabell 3: Sammanställning av observationsstudie
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5 Analys
5.1 Enkätanalys
Fråga 1: Könsfördelning: Könsfördelningen med 39% kvinnor och 61% män är rimlig då
könsfördelningen stämmer in på könsfördelningen av kontorets medarbetare.
Fråga 2: Åldersfördelning: Åldersfördelningen på kontoret är spridd men majoriteten är i
spannet 36-45 år vilket stämmer med observationer. Spannet under 35 år är större än det över
45 år och kan bero på att enkäten även skickades ut till sex studenter som tillfälligt befinner
sig på kontoret när de skriver examensarbete.
Fråga 3: Hur många timmar i veckan befinner du dig (fysiskt) på kontoret? I genomsnitt
befinner sig en person 27 timmar på kontoret. Det är rimligt enligt observationsstudier.
Fråga 4: Hur tar du dig vanligtvis till jobbet? De flesta använder egen bil, vilket var väntat
då kontoret ligger utanför stadskärnan och inte i direkt närhet till bostadsområden. Bussar går
till området och närmsta hållplats är ca 500 m från kontoret, vilket kan leda till att
kollektivtrafik blir besvärligt och väljs bort. Andelen som cyklar är missvisande då stor del
troligtvis är studenter som gör examensarbete på kontoret.
Fråga 5: Hur ofta behöver du tillgång till dusch/omklädningsrum på kontoret? 81% behöver i
dagsläget inte använda omklädningsrum eller dusch. En anledning till att det inte används är
att få byter om på kontoret samt att få tränar i anslutning till arbetsdagen. Enligt våra
observationsstudier finns det nästan alltid tillgång till dusch om det skulle behövas.
Fråga 6: Hur mycket papper/pärmar/annat fysiskt arbetsmaterial tillhör enbart dig i ditt
arbete på kontoret? De flesta har 10-15 fulla pärmar, men enligt intervjuer är det mycket
projektspecifikt material som inte används i det dagliga arbetet. Statistiken kan ha påverkats
av studenterna som troligtvis svarat att allt arbetsmaterial är digitaliserat.
Fråga 7: Genomsnittlig fördelning av tid (per dag) när du fysiskt befinner dig på kontoret:
3-6h läggs på enskilt arbete vilket är rimligt enligt observationsstudien. Siffran kan vara
missvisande då uttrycket ”enskilt arbete” är en otydlig formulering och omfattar ett flertal
arbetsmoment.
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2-3h används till möten i större konferensrum vilket är rimligt enligt observationsstudier.
1-2h används till möten i mindre mötesrum vilket ifrågasätts av observationsstudien som visar
att rummen ofta står tomma. En anledning kan vara att mötesrummen används oftare i aktiva
skeden, t.ex. vid uppstart och avslut av projekt.
30-60 min används till att mejla och till lunchpaus i det gemensamma lunchrummet, vilket är
rimlig enligt observationer och då lunchrasten är beräknad till ca 60 min enligt standard.
10-30 min används till fika vilket är rimligt i jämförelse med observationsstudien.10-30 min
används till att prata i telefon eller ha videosamtal vilket ifrågasattes av observationsstudien
som visade att många ofta satt i samtal. 10-30 min lades även på spontana, sociala
interaktioner, detta är väntat enligt observationer.
0-10 min används till videokonferens. Siffran är väntad eftersom videokonferens ofta står
tom.
Fråga 8: Hur upplever du nedanstående egenskaper i dagens kontor?
Åsikter om luftkvaliteten är splittrad, de allra flesta anser att luften är inte så tillfredställande
(33%) eller ganska tillfredsställande (37%) vilket troligtvis beror på vart i byggnaden
respondenten sitter. Grupp- och konferensrummen upplevs som dåligt ventilerade. En
anledning kan vara att rummens ventilation inte är dimensionerad för antalet som befinner sig
på mötet eller att det är för många mötesdeltagare jämfört med det antal som rummet är
dimensionerat för.
Ljusinsläppet anser majoriteten är ganska tillfredsställande (52%), därefter ligger verkligen
tillfredsställande (31%). Skillnaden kan bero på var i kontoret arbetet utförs, dock ligger alla
arbetsplatser, förutom ett fåtal platser i kontorslandskapet, i direkt dagsljus.
Ljudnivån liknar resultatet på luftkvaliteten, 38% anser att den är ganska tillfredställande och
31% anser att den som inte så tillfredsställande. Det är troligt att de som sitter i öppet
kontorslandskap störs mer av ljudnivån än de som har enskilt kontor. Lyhördhet mellan
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kontoren och ljud från dammsugare antas vara bidragande faktorer i resultatet. Intervjuer visar
att väggar mellan cellkontoren är dåligt ljudisolerade vilket kan vara en bidragande faktor.
Åsikter angående temperaturen är lika åsikterna om luft- och ljudnivån. 33% anser den är
ganska tillfredsställande och 30% som inte så tillfredsställande. Respondenterna med kontor
mot söderfasad antas störas mer av temperaturen än de som sitter mot norra fasaden baserat
på intervjuer och observationsstudie.
De flesta är väldigt tillfredsställda med parkeringsmöjligheterna (63%), därefter kommer
ganska tillfredsställda (30%). Den resterande procenten (7%) hade ingen åsikt.
Sammanfattningsvis fungerar parkeringen bra.
Gällande trivselfaktor svarar majoriteten ganska tillfredsställande (63%), därefter kommer
27% som anser trivseln vara väldigt tillfredsställande. 7% anser att trivseln är inte så
tillfredsställande vilket kan bero på att nyanställda på arbetsplatsen inte hunnit bekanta sig
med kontoret och de som arbetar där. Alternativt kan missnöje med arbetsuppgifter eller
kollegor påverka.
Majoriteten anser att möbleringen är ganska tillfredsställande (37%) och väldigt
tillfredsställande (33%), även om 17% hade ingen åsikt. Anledningar antas vara att möblerna
i befintligt kontor är i gott skick och många av skrivborden är höj- och sänkbara.
Gällande färgsättning var 37% utan åsikt, 30% ganska tillfredställande och 23% väldigt
tillfredsställda. Resultatet kan bero på att få noterar färgsättningen eftersom att kontoret
främst består av vitt och gråskala vilket kan upplevas som diskret.
Gällande övrig inredning var det spridda åsikter. 31% tyckte att det är ganska
tillfredsställande, 27% var utan åsikt, 21% tyckte att det var väldigt tillfredsställande och lika
stor andel ansåg det vara inte så tillfredsställande. Resultatet kan bero på otydlig definition av
”övrig inredning” samt att inredningen är diskret.
Fråga 9: Hur upplever du utrymmen som finns i dagens kontor?
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Korridorerna anser de allra flesta vara ganska tillfredsställande eller att det saknade åsikt.
Korridorerna är inte en vanlig plats för vistelse vilket motiverar procenten utan åsikt.
Toaletterna var 65% ganska tillfredsställda med. Kommentarer tog upp att placering av
toaletter mot gångstråk inte var optimalt p.g.a. avsaknad av avskildhet. En kommentar
nämnde att toaletterna utanför befintligt kapprum på plan 2 är mest omtyckta, vilket antas
bero på den avskilda placeringen.
Matsalen ansåg 55% vara ganska tillfredsställande, en kommentar fanns angående insyn och
vilket bidrog till en obehaglig känsla av iakttagelse.
Små mötesrum ansåg 45% vara ganska tillfredsställande. Det är förvånande positivt då många
klagat på dåligt ventilation i dessa utrymmen i övriga frågor. Resultatet ansågs därför syfta på
rummens utformning och inredning av dessa.
Konferenslokalerna ansåg 61% vara inte så tillfredsställande. Det antas framförallt bero på
dålig ventilation, vilket angavs bland kommentarer, samt p.g.a. avsaknad av dagsljus.
Reception och lounge ansåg 52% vara ganska tillfredsställande följt av 26% som ansåg
ytorna vara väldigt tillfredsställande. Anledningar kan vara tilltagen takhöjd och storlek på
rummet, rikligt ljusinsläpp och bra luftkvalité. Materialvalen på området är av hög standard,
det finns ett modernt pentry med kaffestation samt kontorets enda sittgrupp som återspeglar
Skanskas färger, vilket är faktorer som kan påverka respondenternas svar.
Cellkontoren ansåg de flesta vara ganska tillfredsställande eller saknade åsikt. De som ansåg
ganska tillfredsställande är mest troligt de som sitter i cellkontor och trivs med möjligheten
att stänga in sig. De som saknar åsikt har med stor sannolikhet plats i kontorslandskap och har
därför inte bildat sig en uppfattning om cellkontoren.
Videokonferensen saknar majoriteten (39 %) en åsikt om. Det kan bero på att den inte används
särskilt ofta och att den fyller sitt syfte.

26

Samlad bedömning av kontoret ansåg 77% som ganska tillfredsställande vilket kan förklaras
av att lokalerna är ljusa och nyligen renoverats samt att allt arbetsrelaterat material som är
väsentligt för verksamheten finns tillgängligt, även om kontoret brister i form av luftkvalité
och temperatur i vissa delar av kontoret. Den positiva samlande bedömningen av kontoret
motiverar till att behålla av stor del av befintlig inredning.
Fråga 10: Frivilliga önskemål/åsikter om ny utformning av kontor:
Sammantaget är ventilation och hög temperatur på plan 2 de största störningsmomnten på
kontoret. Det kan bero på brist av galler i undertak som möjliggör nedkylning av luft samt
brist på solavskärmning på södra fasaden.

5.2 Observationsanalys
Analysen baseras på författarnas observationer efter vistelse på Kungshörnet och följer nedan
som en lista över för- och nackdelar med kontoret. Från observationsstudien som presenteras
under resultat visades att mötesrummen Hammaren och Skruven används mest. Det kan bero
på att båda rummen har tillgång till direkt dagsljus och fungerande ventilation. Mejseln,
Hyveln och Tumstocken används mer sällan. Mejseln och Tumstocken har inte tillgång till
direkt dagsljus och Hyveln saknar överluftsdon vilket kan förklara den låga användningen av
dessa. Generellt visar studien att beläggningsgraden på kontoret är låg vilket .
Fördelar
läget – endast två kilometer utanför stadskärnan
bra kommunikationsförbindelser – närhet till större väg (Kungsgatan)
bra cykelvägar
bra parkeringsmöjligheter
närhet till ett flertal lunchrestauranger
bra kvalitét på lokalernas ytskikt
ljust kontor– p.g.a. vitmålade/glasade innerväggar samt mängden fönster på att båda
långsidorna och ena kortsidan
många lediga arbetsplatser – både i kontorslandskap, cellkontor samt mötesrum
antalet toaletter är tillfredsställande
kaffemaskin på båda våningar.

27

Nackdelar
låg innertakshöjd
undertaket förhindrar nedkylning av inomhusluft
ojämn fördelning av arbetsplatser – det finns inga enskilda arbetsplatser på nedre plan,
vilket gör att nedre plan används i mindre utsträckning
kopiatorn genererar buller
ett mötesrum (Hyveln) saknar ventilation
städning dagtid – dammsugarljud under arbetstid stör koncentrationen
matutrymme saknar direkt dagsljus
få cykelparkeringar.
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6 Diskussion
6.1 Kungshörnet 2.0
Aktivitetsbaserad kontorslösning: Enligt observationer, intervjuer och analys är en
aktivitetsbaserad kontorslösning lämplig för Kungshörnet. Enligt observationsstudien står
cellkontoren oanvända 69% av tiden och enkätundersökningen visar att många medarbetare
önskar fler mötesrum. Det motiverar en kontorslösning utan fasta platser. Medarbetarna får då
ökad möjlighet att mötas mer naturligt, hierarkin blir inte lika påtaglig och möjligheten att
anpassa arbetsplats efter personlighet och behov ökar. Det möjliggör även plats för de 10
extra tjänstemän och 10 hantverkare som tillkommer vid en sammanslagning av kontoren
utan att hyra ytterligare kontorsyta vilket är positivt ur ekonomisk synpunkt.
Genomgående tema är att återkoppla till Skanskas fyra värdegrunder: hållbarhet, säkerhet,
etik och mångfald. Det visas genom exempelvis föremål, tavlor samt posters med information
om hur värdegrunderna uppmärksammas. För att skapa enhetlighet och igenkännande för
Skanskas anställda, kunder och besökare ska liknande möbler och inredning som används på
Skanskas huvudkontor i Stockholm även användas på Kungshörnet i viss mån (se bilaga 6
bild 5,6).
Genomgående färgsättning. Vitt samt gråskala med återkommande avbrott av de fyra
färgerna: ljusblå, ljusgrön, orange och gul, som Skanskas marknadsavdelning har tagit fram
som ”Skanska kulörer”.
Behålla befintliga väggar samt återanvända dörrar och viss inredning. Med hänsyn till
befintlig miljöcertifiering och att dörrar och inredning är i gott skick kan dessa återanvändas.
Behålla placering av toaletter, duschar och schakt. Motiveras med att förändring av dessa är
i gott skick och det är omfattande och dyrt att genomföra.
Införa personliga skåp. Medarbetarna tilldelas personliga skåp att förvara personliga ägodelar
och arbetsrelaterat material i. Dimensioner på personligt förvaringsskåp är 400x 600x1200
mm. Skåpen är placerade i arbetshöjd, 900 mm, för att uppnå ergonomisk arbetsställning.
Utrymmet under används till allmän förvaring.
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Åtgärda undertaket. Temperaturen är för hög på plan 2 p.g.a. att undertaket inte släpper ned
den luft som bjälklaget kylt ned. Det löses genom att sätta in fler galler i undertaket så att
undertakets täthet minskar (Vasakronan, 22/4-16 ). En konsekvens kan bli att ljudnivån ökar
då innertaket även fungerar som ljudabsorbent. Det åtgärdas genom att använda galler med
ljudabsorbering, placera ljudabsorbenter direkt på bjälklaget eller tillföra fler textilklädda ytor
i kontoret.

6.2 Planlösning plan 2
Kungshörnets plan 2 delas in i tre delar: ett avdelande område kallat Siktlinjen samt en passiv
och en aktiv del.
6.2.1 Siktlinjen – Oasen
Siktlinjen är ett öppet område med ljusinsläpp från båda långsidorna som skapar ett ljust och
luftigt intryck. Siktlinjen är en yta som används av både kunder och medarbetare, se figur 4.
Siktlinjen går i gröna färger samt innehåller mycket växtlighet, därav namnet Oasen (se bilaga
6 bild 2).

Konferensrummet
Mötesrummet
Lounge

Figur 3: Urklipp från planlösning plan 2, Oasen.
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Konferensrummet
Väggarna är i glas med gardiner som kan användas för att öka avskildheten när känslig
information visas på skärmen. Glasväggarna släpper igenom ljus men ökar risken för
okontrollerad uppvärmning. Det förhindras med placeringen mot norra fasaden där
uppvärmningen ej är lika påtaglig p.g.a. mindre direkt solinstrålning. Rummet är utrustat med
TV-skärm och möjlighet till videomöten.
Mötesrummet
På siktlinjens södra fasad finns en mötesplats för sex personer. Mötesplatsen består av ett
bord med mjuka arbetsstolar som ramas in av ett tak bestående av armeringsjärn med
klättrande växtlighet. (se bilaga 6 bild 10).
Lounge
Siktlinjens mittdel är ett loungeområden med inslag från Skanskas värdegrunder hållbarhet
och säkerhet. Det består av vadderade sittmöbler och bord samt växtlighet i olika storlekar.
Sittmöblerna har lågt ryggstöd för att inte skymma ljusinsläppet och är i olika nyanser av
grön, vit och brunt. Miljömedvetenheten syns genom färgvalet, mängden växter och m.h.a.
informativa tavlor. Fokus på hållbarhet belyses genom hela kontoret genom att förtydliga vad
det är som gör kontoret LEED-certifierat. Säkerheten demonstreras med en luftig ”vägg”
bestående av orangea spännband som spänts från golv till tak där dekorativ
säkerhetsutrustning är upphängd (se bilaga 6 bild 4). Informationstavlor om säkerhet finns i
närheten och på andra ställen i kontoret. Personliga skåp finns längs ena väggen av loungen.
En stor bildskärm finns på väggen mot toaletten som bl.a. visar information om pågående
projekt, information om alla fyra värdegrunder och om hur Skanska jobbar för att uppnå
dessa. Skärmen går att vinkla för att optimera synlighet från både loungemöblemanget och
från mötesrummet beroende på behov.
Pentryt, kapprummet och toaletter är kvar från befintligt kontor. Utrymmena är i bra skick och
pentryt fungerar som vattenstation eller uppställningsplats för t.ex. fika vid sammankomster.
Enkätresultat samt resultat från intervjuer har visat att det tidigare konferens- och
mötesrummen är syrefattiga och luftkvaliteten snabbt blir undermålig. Det tidigare
konferensrummet tillsammans med de två mindre, inglasade mötesrummen tas därför bort.
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6.2.2 Passiv del – Stiltjen
Östra delen av kontoret består av en passiv del, Stiltjen, och är avsett för koncentrerat arbete,
se figur 4. Den är en lugn del med låg genomströmning av medarbetare och kunder.

Kontor för enskilt arbete
Norra landskapet
Omklädningsrum
Biblioteket
Vilorum

Figur 4: Urklipp från planlösning plan 2, Stiltjen.

Kontor för enskilt arbete
På södra sidan finns tre behållna, obokningsbara cellkontor kvar. Intervjuer visade att många
av medarbetarna uppskattar möjligheten att sitta i ett eget rum. Cellkontoren behåller med
befintlig inredning bortsett från de personliga ägodelarna som finns i dagsläget. I enkäten
framkom kritik mot dålig ljudisolering mellan kontoren varför cellkontoren ska ljudisoleras.
Solinstrålning är ett problem enligt enkätresultatet och solfilm placeras på alla fönster längs
södra fasaden.
Ett delat cellkontor till de två som arbetar med kalkylering ligger i nordöstra hörnet vilket går
emot principerna att ingen ska ha fasta platser. Kalkylingenjörerna använder sig dock av en
stor mängd A1-ritningar i sitt dagliga arbete och daglig förflyttning av arbetsmaterial kan göra
arbetsdagen ineffektiv. Konceptet med aktivitetsbaserat kontor är att anpassa lösningar efter
behov varav denna lösning kan motiveras som en övergångslösning och troligtvis kommer de
som arbetar med kalkyl inte behöva fasta platser i framtiden.
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Norra landskapet
Bredvid konferensrummet finns ett mindre kontorslandskap, kallat Norra landskapet. Detta
utgörs av sex arbetsstationer fullt utrustad med dataskärmar, höj- och sänkbart skrivbord,
avskiljande skärmar samt ergonomiska arbetsstolar. Fyra av platserna har ett likadant
växtbeklätt-tak som mötesrummet i siktlinjen (se bilaga 6 bild 3,4,7).
Omklädningsrum
Omklädningsrum för Skanska Direkts yrkesarbetare placeras i närhet till ingången via
trapphuset. Ingången ligger närmast parkeringen där servicebilar parkeras vid raster och
liknande. Omklädningsrummet ligger i anslutning till befintliga toaletter och rördragning av
vatten till duschar dras därifrån. Två duschar tillkommer samt 20 stycken skåp där
yrkesarbetarna

kan

förvara

ombyte

och

personliga

ägodelar.

Placeringen

av

omklädningsrummet kan bli ett störningsmoment för övriga medarbetarna på kontoret, dock
befinner sig hantverkarna mestadels på etableringar och kommer vanligtvis in tidigt på
morgonen och efter arbetsdagens slut.
Biblioteket
Biblioteket är ett mindre kontorslandskap i det sydvästra hörnet. Biblioteket består av 4-6
arbetsstationer fullt utrustade med datorskärmar, höj- och sänkbart skrivbord, avskiljande
skärmar samt ergonomiska arbetsstolar (se bilaga 6 bild 3,7). För att undvika solljus i
dataskärmar placeras en läshörna närmast fönstren och övriga arbetsplatserna med skärm
vänd bort från fönster. Längst väggen mot trapphuset står bokhyllor med litteratur som i
dagsläget finns i personliga cellkontor.
Övrigt
Mellan cellkontoren och Biblioteket finns ett vilorum. Vilorummets placering är vald p.g.a.
att det är en tystare del av kontoret samt ligger avsides. Solinstrålning kan höja temperaturen i
rummet, vilket förhindras med persienner och tjocka gardiner som även möjliggör
mörkläggning vid vila.
Enkäten visade missnöjde med oljud från kopiatorn, därför placeras den i ett eget rum
tillsammans med förvaring av diverse kontorsmaterial.
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6.2.3 Aktiv del – Promenaden
Den aktiva delen, Promenaden, är ett område planerat för rörelse och interaktion, se figur 5.
Kontor för enskilt arbete
Båsen
Projektrum
Mötesplatsen
Parkbänken
Bordtennishörna
Kuben
Telefonrum
Mötesrum
Förråd & kopiatorrum
Figur 5: Urklipp från planlösning plan 2, Promenaden.

Kaffebaren

Kontor för enskilt arbete
Mot norra fasaden ligger tre cellkontor för enskilt arbete - liknande de i den passiva delen.
Cellkontoren tilläggsisoleras av ljudisolerande skäl. Ett förslag är att inreda rummen efter
gamla eller pågående projekt och att förvara dokumentation relaterade till projekten i
rummen.
Båsen
På motsatt sida av cellkontoret finns bås med bord och sittplats för 1-2 personer. Båsen kan
nyttjas som arbetsplats under dagen eller för kortare möten. Avsaknaden av dörr visar att det
är tillåtet att ”störa” för frågor eller samtal.
Projektrum
Projektrummet är dimensionerat för 4-6 personer och innehåller fullt utrustade arbetsplatser,
projektor och skärmar för möjlighet till video-möten. Projektrummen ska gå att boka under en
längre tid och förvaring av projektrelaterat material är tillåtet. Rummet är något som
efterfrågats i enkäten och är uppskattat på huvudkontoret i Stockholm.
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Mötesplatsen
I ett av hörnen finns ett större bord med plats för 8-10 personer, i hörnet står en soffgrupp och
i närheten finns bord med fåtöljer. Ytan ska dels användas för tillfällen då större grupper ska
ha möten och dels som matutrymme (se bilaga 6 bild 11). Det finns en stor vridbar TV-skärm
på väggen mot projektrummet. Extrastolar finns i närheten för möjliggöra samtida vistelse för
hela kontoret, totalt cirka 50 platser (se bilaga 6 bild 1). I mitten av rummet finns
kaffemaskinen som tidigare stod i pentryt vid trappan. Kaffebaren tillsammans med hela
Promenaden är till för att skapa en naturlig mötesplats och främja interaktion.
Parkbänken
Parkbänken är tre arbetsplatser för de som föredrar att arbeta bland ljud och rörelse, utgörs av
fyra fullt utrustade arbetsplatser och ovanför hänger mindre högtalare (se bilaga bild 13).
Musik, som medarbetarna själva väljer, spelas på låg volym under arbetsdagens gång.
Bordtennis
I sydvästra hörnet finns en bordtennishörna som avgränsas från den öppna ytan med hjälp av
en förvaringsmöbel där pärmar från det tidigare arkivet förvaras. Bordtennis motiverar
medarbetare till fysisk aktivitet och förbättrar gruppdynamiken.
Kuben
Kuben är en 3x3m, kubisk mötesmöbel klädd i tyg. Tyget och dynorna bidrar till att dämpa
ljudet från promenaden och framförallt från pingishörnan som antas bidra till höjd ljudnivå.
Den är orange för att representera en av Skanskas fyra färger.
Telefonrum
Syftet med telefonrummet är att medarbetarna ska snabbt kunna stänga om sig vid
telefonsamtal. Telefonrummet har tillgång till direkt dagsljus, ljudabsorberande gardiner längs
väggarna samt sparsam inredning i form av stol och ett mindre bord för placering av dator.
Mötesrum
Bredvid telefonrummet finns sex befintliga cellkontor som gjorts om till mötesrum. De
befintliga väggarna behålls men tilläggsisoleras av ljudisolerande skäl. Ett av rummen saknar
vägg mot korridoren för att skapa en känsla av öppenhet. Två av mötesrummen är
bokningsbara och resterande är obokningsbara.
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Enkätundersökningen visade att många upplevde svårigheter att hitta lediga mötesrum medan
vår observationsstudie visade att mötesrummen ofta står tomma. Det upplevda problemet ska
förebyggas m.h.a. obokningsbara mötesrum. Rummen inreds efter Skanskas värderingar med
syfta att synliggöra och förankra dessa hos medarbetarna. Rummen har namn som
säkerhetsrummet, hållbarhetsrummet, etiska rummet och mångfaldsrummet. Alla rum ska
utrustas med TV-skärmar vilket möjliggör videomöten.
Övrigt
Mittemot entrén från trapphus B finns ett kopiatorrum samt förråd. Befintligt förråd är stort
men ineffektivt planerat, ett effektivt hyllsystem ska införas vilket ökar förvaringskapaciteten.
Kopiatorn ställs i ett rum för att minimera oljud samt en bit från arbetsplatserna för att skapa
ett naturligt rörelsemönster för medarbetarna. Det gamla arkivet avsmalnas för att isolera
elskåpet som generar störande ljud och värme.

6.3 Planlösning nedre plan
6.3.1 Lobbyn
På nedre plan finns huvudentrén. I dagsläget är det inte tydligt att det är ingång till Skanska,
vilket ska förbättras genom att Skanskas logotype i färg placeras vid entrén för att öka
tydligheten för besökande.
Reception och lounge
Växthuset
Projektmodell
Nedre konferensen
Salongen

Figur 6: Urklipp från planlösning nedre plan, Lobbyn.
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Reception och kundlounge
Receptionen ligger vid ingången till höger. Disken har en böjd form och är inbjudande för
besökande. På väggen bakom disken ska Skanskas logotyp vara uppmålad i stora bokstäver.
Receptionen är en fullt utrustad arbetsplats inkluderat en mindre skrivare. Postrummet är
borttaget och flyttat till övervåningen. Postfacken är placerade i en avskiljande möbel bredvid
receptionen som möjliggör att medarbetarna kan hämta sin post utan att störa receptionistens
arbete. Kundloungen består av en hörnsoffa, fåtöljer samt ett mindre bord där gäster och
kunder kan vänta (se bilaga 6 bild 14).
Växthuset
Växthuset är en arbetsyta för tre personer och består av fullt utrustade arbetsplatser. Här finns
ett tak av armeringsjärn och växtlighet för att skapa en samhörighet med plan 2 (se bilaga 6
bild 10). Fördelar med nedre plans arbetsplatser är ett klimat med lägre temperatur eftersom
nedre plan har lägre temperatur än plan 2, receptionisten får sällskap samt att arbetsytan kan
nyttjas av medarbetare som bara besöker kontoret en kortare stund.
Projektmodell
Framför trappan ska en utställningsplats med information om pågående projekt placeras.
Detta för att besökande och anställda ska veta vilka projekt som är aktuella.
Nedre konferensen
Det stora konferensrummet med plats för 10-12 personer placeras på nedre plan p.g.a.
ventilationskapacitet och tilltagen takhöjd. Placering på nedre plan är till fördel för möten
med externa kunder/kollegor då planlösningen är överskådlig. Rummet utrustas med
projektor, projektorduk och övrig teknisk utrustning som krävs för att hålla större
videomöten.
Salongen
Mötesrummet Salongen ersätter befintliga mötesrummet kallat Skruven. Eftersom Skruven
enligt observationsstudien visade en närvaro på 61 % är nedre plan i behov av ett mötesrum.
Salongen saknar dagsljusinsläpp och har exklusiva, tunga möbler samt tjocka ljuddämpande
gardiner som kan fungera som avskiljare vid behov (se bilaga 6 och bild 12). Bra ljussättning
är behövs eftersom dagsljus saknas och en dimmer finns för att justera ljuset efter ändamål.
Det rymmer 6-8 personer och är ett bokningsbart rum för att kunna användas till möten för
flera som behandlar känsliga ämnen, samt för samtal med HR som ska ske i avskildhet.
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Rummet är fullt utrustat med TV-skärm och möjlighet att koppla upp egen dator. Befintlig
vikvägg behålls för att öka flexibilitet mellan mötes- och konferensrum.
Övrigt
Pentryt tillsammans med befintligt städrum och toalett behålls oförändrade.
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7 Slutsats
Följande frågeställningar besvaras:
Vilka faktorer begränsar utformning av en ny planlösning i befintligt kontor?
Vad är det viktigaste tekniska och sociala förutsättningarna att ta hänsyn till vid
ombyggnation av kontor?
Vilken kontorstyp är lämplig på Skanskas Uppsalakontor?
En kontorsombyggnad styrs av myndighetskrav, förutsättningar i befintlig byggnad och av
faktorer beroende av den organisation som ska nyttja kontoret. Myndighetskrav som är av
störst betydelse för utformningen tillhandahålls av BBR och Arbetsmiljöverket. Vid
ombyggnation gäller myndighetskraven för de nya delarna men även för delar av kontoret
som behålls i befintligt skick. Krav på brand, ventilation, bärande system, vatten och avlopp
bör redan vara tillgodosedda för befintligt kontor. Vid en ökad yteffektivitet och/eller
personaltäthetstal bör kraven kontrolleras då befintliga gränser eventuellt överskrids och
kraven inte längre är uppfyllda.
Luftkvalitét är betydande för arbetsklimatet. Byte av ventilationstyp är möjligt men kostsamt
och kommer alltid ha en dimensionerad maxkapacitet baserat på lokalens storlek. Upplevd
luftkvalité och temperatur har ett samband. I kontor med högre temperaturer kan luften
upplevas som dålig fast CO2-koncentrationen inte överskrider maximala värden. Arbetsplatser
som är avsedda för mer än tillfällig vistelse bör placeras i anslutning till dagsljus. Ljudnivån
bör hållas låg och åtgärder för att sänka ljudnivån är användning av ljudabsorbenter, möbler i
tyg och isolering av källor till buller. Den bärande stommen begränsar utformningen eftersom
ändring av denna kan påverka hela byggnadens hållfasthet.
Utformning och val av ny kontorstyp påverkas av ett flertal faktorer. Beroende på
organisationens verksamhet och behov passar olika kontorstyper. Ur ett socialt perspektiv ska
medarbetarnas behov tillgodoses vid val av kontorstyp och de ska inkluderas i planeringen för
att implementeringsprocessen ska lyckas. Organisationens varumärke kan belysas genom bl.a.
färg- och materialval, inredning och miljöcertifiering. Den ekonomiska aspekten är avgörande
för hur stora förändringar som kan genomföras. Återanvändning av vissa inventarier,
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innerväggar och schakt från befintligt kontor, är positivt både ur miljö- och ekonomisk
synpunkt.
I Skanska Uppsalas fall är en aktivitetsbaserad kontorslösning lämplig p.g.a. att kontoret
behöver ett minskat personaltäthetstal p.g.a. sammanslagning av kontoren vilket den
aktivitetsbaserade kontorstypen möjliggör. Att Skanska arbetar i ett projektbaserade arbetssätt
samt att Kungshörnet har en låg beläggningsgrad i dagsläget är också skäl till valet av
kontorstyp.

7.1 Förslag till vidare studier
Förslag till framtida studier är:
att utvärdera om en aktivitetsbaserad kontorslösning passar för den verksamhet som
bedrivs hos byggföretag
utvärdera hur aktivitetsbaserad kontorslösning fungerar på ett mindre kontor
dimensionerat för cirka 50 personer.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjufrågor
Olika verksamheter inom Skanska
Dagsläget
Vart sitter ni i dagsläget?
Hur många jobbar i Uppsala-området?
Hur ser en typisk arbetsdag ut i dagsläget?
Framtida kontorslösning
Hur många behöver få plats?
Sitter de heldagar?
Hur många dagar i veckan?
Vilken typ av arbetsplats behövs?
Vilken typ av IT?
Hur ser den idealiska arbetsplatsen ut?
Hur ser era behov ut gällande:
- Parkering?
- Förvaring?
- Omklädning?
- Dusch?
Vad tycker du om att slå ihop kontoren?
Vasakronan - tekniska frågor
Om Skanskas lokaler
När är huset byggt?
Har det skett några renovationer på senare tid?
Hur många är ventilationen dimensionerad för?
Vad är det för typ av ventilation?
Hur ofta kontrolleras ventilationen?
Hur stor kapacitet har lokalen?
Vad består de bärande delarna av?
Expandera lokaler
Hur ser möjligheterna ut för att utvidga Skanskas del av kontoret?
Vilka sitter ovan? under? Kan de flytta?
Hur går detta i sådana fall till?
Finns det begränsningar i hur mycket man får ändra utformningen av lokalen?
Hur ser det ut med fasadändringar?

B.1.1

Bilaga 2 Enkätresultat
Fråga 1: Könsfördelning
39% kvinnor och 61 % män.

Fråga 2: Åldersfördelning

Majoriteten av respondenterna är i åldersspannet 36-45 år.

Fråga 3: Hur många timmar i veckan befinner du dig (fysiskt) på kontoret?
I genomsnitt befinner sig en medarbetare ca 27 timmar i veckan på kontoret.
Fråga 4: Hur tar du dig vanligtvis till jobbet?

Majoriteten använder egen bil till kontoret. En respondent kommenterade: både bil och cykel.

B.2.1

Fråga 5: Hur ofta behöver du tillgång till dusch/omklädningsrum på kontoret?

Majoriteten använder aldrig dusch/omklädningsrum i det befintliga kontoret.

Fråga 6: Hur mycket papper/pärmar/annat fysiskt arbetsmaterial tillhör enbart dig i
ditt arbete på kontoret?

Majoriteten anser sig ha 5-10 fulla pärmar med fysiskt material.

B.2.2

F7: Genomsnittlig fördelning av tid (per dag) när du fysiskt befinner dig på kontoret:
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0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

interaktioner

7

16

5

0

0

0

0

Sekretessbelagda

48,28%

34,48%

13,79%

3,45%

0,00%

0,00%

0,00%

samtal

14

10

4

1

0

0

0

Arbete i total

42,86%

21,43%

3,57%

21,43%

7,14%

3,57%

0,00%

tystnad

12

6

1

6

2

1

0

Maila

Luncha

Fika

Enskilt arbete

Vila

1-2h

2-3h

3-6h

>6h

Antal
svar

Respondenterna kommenterade att:
dagarna såg olika ut
större möten pågår ofta i över två timmar
ett riktigt duschrum önskades
ett ordentligt vilorum önskades.
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Fråga 8: Hur upplever du nedanstående egenskaper i dagens kontor: (vid feedback
vänligen skriv i kommentarsfältet nedan och ange vilken plats i kontoret du syftar på)
Verkligen

Inte så

Ingen

Ganska

Väldigt

Antal

Viktat

inte

tillfredsställa

åsikt

tillfredsställ

tillfredsställa

svaran

medelvär

tillfredsställa

nde

ande

nde

de

de

30

2,83

29

4,07

29

3,34

30

3,03

30

4,57

30

4,10

30

3,90

30

3,67

29

3,52

nde
Luftkvaliteten?

Ljusinsläpp?

16,67%

33,33%

6,67%

36,67%

6,67%

5

10

2

11

2

0,00%

6,90%

10,34

51,72%

31,03%

0

2

%

15

9

3
Ljudnivån?

3,45%

31,03%

10,34

37,93%

17,24%

1

9

%

11

5

3
Temperaturen?

10,00%

30,00%

16,67

33,33%

10,00%

3

9

%

10

3

5
Parkeringsmöjligh

0,00%

0,00%

6,67%

30,00%

63,33%

eter?

0

0

2

9

19

Trivselfaktor?

0,00%

6,67%

3,33%

63,33%

26,67%

0

2

1

19

8

0,00%

13,33%

16,67

36,67%

33,33%

0

4

%

11

10

Möblering?

5
Färgsättning?

0,00%

10,00%

36,67

30,00%

23,33%

0

3

%

9

7

11
Övrig inredning

0,00%

20,69%

27,59

31,03%

20,69%

(tavlor, växter

0

6

%

9

6

8

m.m.)?

Övriga kommentarer:
temperaturen är för hög på plan 2
luftkvaliteten i mötesrum och konferens på plan 2 är dålig
cellkontoret mot söder blir väldigt varma i perioden april-september
befintliga persienner räcker ej för att dämpa solinstrålningen.

B.2.4

Fråga 9: Hur upplever du utrymmen som finns i dagens kontor? (Vid feedback vänligen
skriv i kommentarsfältet nedan och ange vilken plats i kontoret du syftar på)
Verkligen

Inte så

Ingen

Ganska

Väldigt

Antal

Viktat

inte

tillfredsställa

åsikt

tillfredsställa

tillfredsställa

svaran

medelvär

tillfredsställa

nde

nde

nde

de

de

30

3,70

31

3,81

29

3,76

31

3,45

31

2,61

31

4,00

31

3,52

31

3,16

31

3,94

nde
Korridorer

0,00%

10,00%

33,33

33,33%

23,33%

0

3

%

10

7

10
Toaletter

0,00%

9,68%

12,90

64,52%

12,90%

0

3

%

20

4

4
Matsal

0,00%

13,79%

13,79

55,17%

17,24%

0

4

%

16

5

4
Små mötesrum

Konferenslokaler

Reception/lounge

0,00%

32,26%

6,45%

45,16%

16,13%

0

10

2

14

5

6,45%

61,29%

6,45%

16,13%

9,68%

2

19

2

5

3

0,00%

3,23%

19,35

51,61%

25,81%

0

1

%

16

8

6
Cellkontor

0,00%

9,68%

38,71

41,94%

9,68%

0

3

%

13

3

12
Videokonferensl

0,00%

25,81%

38,71

29,03%

6,45%

okal

0

8

%

9

2

12
Samlad

0,00%

3,23%

9,68%

77,42%

9,68%

bedömning av

0

1

3

24

3

kontoret

Övriga kommentarer:
luftkvaliteten i mötesrum hämmar kreativitet och effektiva möten
toaletter mot gångstråk är ej optimalt
konferenslokalerna bör möjliggöra uppkoppling av upp egna datorer
konferenslokalerna har för mycket insyn
det är för lyhört mellan cellkontoren
det behövs fler höj- och sänkbara skrivbord
det finns för många mörka rum
kontorslandskapet är inte så roligt
B.2.5

fikarummet känns trångt ibland
konferensrummen är svårmöblerade då möblerna är för tunga
cellkontoren är för varma på sommaren.

Fråga 10: Frivilliga önskemål/åsikter om utformning av nytt kontor:
Luftkvaliteten är så dålig att astmatiker drabbas
Mötesrum: behöver bättre ventilation då koldioxidmätaren snabbt varnar för
överskridna maxvärden, har dålig akustik och ventilation, är ofta bokade, hade behövts
i större antal och ljudisoleringen är bristfällig
cellkontoren mot söder är för varma och ljudnivån från landskap kan vara störande
bättre ventilation samt ljudisoleringen behövs i konferensrummet på plan 2
kontoret känns fräscht gällande inredning och färgsättning
fler soffgrupper för avslappnade möten önskas
förvaringsskåp för träningskläder m.m. önskas
dammsugning på dagtid är störande
fler duschar och omklädning för träning i anslutning till arbetsdagens början och slut
projektorerna fungerar inte alltid som de ska
kontorslandskapet är svårt att arbeta i och mindre kontorslandskap för 2-5 personer
önskas
toaletter mot korridor är obehagligt
egna eller delade kontor är att föredra
fler cykelplatser
tillgång till motorvärmaruttag
ett ordentligt vilorum saknas
solavskärmning till södra fasaden
luften känns kvav
bättre ergonomi på kontorsmöblerna önskas
pingisbord önskas
möbler med varierande syfte efterfrågas.
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0
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Bobutik Nya Hem

Reception/ lounge

Skruven

Rum

21/04/2016 8.50

11/04/2016 9.50

Bilaga 4 Planlösning Kungshörnet
Kungshörnet befintlig planlösning – plan ett, markplan. Röd markering visar den del som
tillhör Skanskas kontor.

B.4.1

Kungshörnet befintlig planlösning – plan två.

B.4.2

Bilaga 5. Planlösning Kungshörnet 2.0
Kungshörnet 2.0 planlösning – plan ett, markplan.
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