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ABSTRAKT 

Titel: Anpassning av kontorslokal till olika verksamheters behov och arbetssätt 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Olof Edelsvärd & Olof Nordström 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011 – 05 

Syfte: Att ha en kontorslokal som passar för den verksamhet som man bedriver är viktigt. 

Hur gör man för att komma fram till hur ett verksamhetsanpassat kontor ska se ut för ett 

företag? Är detta något som sker i samverkan mellan fastighetsägaren och hyresgästen? 

Syftet med detta arbete är att utreda och beskriva hur fastighetsägaren Norrporten utformar 

ett anpassat kontor åt hyresgästen. För examensarbetet har följande frågeställningar använts: 

 Hur utformar man ett kontor så att det passar just den verksamhet som företaget 

bedriver? 

 Vem är det som påverkar, bestämmer och beslutar om hur det ska se ut? 

 Vilka möjligheter skapas med hjälp av rätt design och utformning? 

 Hur pass viktigt är kontorets läge? 

Metod: Frågeställningarna som legat till grund för uppsatsen undersöktes med hjälp av 

kvalitativ forskningsmetod som bestod av intervjuer med Norrporten, CSN, Bridgestone, 

Skatteverket och Länsstyrelsen. 

Resultat & slutsats: Fastighetsägaren och hyresgästen för en dialog där man försöker ta 

reda på vilka behov och vilket arbetssätt hyresgästen har. Hyresgästen har mest att säga 

till om eftersom det är de som ska verka i lokalerna. Med hjälp av ett kontor som är 

anpassat efter den verksamhet och det arbetssätt hyresgästen har så har man en stor 

konkurrensfördel gentemot konkurrenter. Framförallt genom att man blir mycket mer 

effektiv. Läget har alltid varit det mest betydelsefulla för ett företags kontor, och så är det 

fortfarande idag. Det gäller att placera kontoret rätt. 

Förslag till fortsatt forskning: Hur kommer framtidens kontor att se ut? Kommer 

utvecklingen gå mot enbart öppna kontorslösningar eller är detta bara en fluga? 
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Uppsatsens bidrag: Ökad förståelse för hur anpassningen av ett kontor mellan 

fastighetsägaren och hyresgästen går till. 

Nyckelord: Kontorsbyggnad, kontorslösning, image, trivsel, öppen kontorslösning, 

behov. 
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ABSTRACT   

Title: Adaptation of office space for various activities and needs of working 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Olof Edelsvärd & Olof Nordström  

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011 – 05 

Aim: Having an office that is suitable for the business you run is important. How do you 

work out how a customized business office should look for a company? Is this something 

that happens in the interaction between the property owner and the tenant? The purpose 

with this study is to investigate and describe how the property owner Norrporten can 

design a custom office for the tenant. Following questions have been used in this thesis: 

 How do you develop a custom office so that it fits business which it carries? 

 Who is going to affect, determines and decides how it should look like? 

 What opportunities are created by using the right design and layout? 

 How important is the location of the office? 

Method: The questions that formed the basis of this thesis were examined using the 

qualitative research consisted of interviews with Norrporten, CSN, Bridgestone, 

Skatteverket and Länsstyrelsen. 

Result & Conclusions: The property owner and the tenant having a dialogue in which 

they try to find out what needs and which approach the tenant have. The tenant has the 

most to say because it is they who will work there. With the help of an office that is 

aligned with the business, the tenant has a major competitive advantage over competitors. 

The location has always been important for a company´s office, and it still is today. It is 

important to place the office right. 

Suggestions for future research: How will future office look like? Will the trend move 

towards open plan offices only, or is this just a fad? 

Contribution of the thesis: Better understanding of how the adaptation of an 

office between the property owner and the tenant works. 
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 1. Inledning 

 

Detta kapitel beskriver vad vårt examensarbete handlar om. Kapitlet innehåller en inblick i 

ämnet, bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Inblick i ämnet 

Vi läser och hör en hel del om högpresterande företag och organisationer dessa dagar men vad 

vi mer sällan läser och hör om är de fysiska sammanhang som dessa företag och 

organisationer utvecklas och fungerar i. Om vi tar en Ferrari som exempel: en Ferrari 

presterar mycket bättre på en välbelagd väg än en gropig grusväg. Ett högpresterande företag 

eller en organisation kräver en högpresterande arbetsplats. Hur ser denna högpresterande 

arbetsplats ut?
1
 

När man tänker sig en bra arbetsplats kan man ta ett klassrum från årskurs två som exempel. 

Klassrummet är indelat i olika verksamhetsområden, där varje verksamhetsområde har sin 

egen karaktär. I ett hörn finns det en tyst läshörna med en matta och kuddar där barnen sitter 

och läser. I ett annat hörn finns det ett handfat och en diskbänk. Nedanför sitter barnen på 

golvet och gör lerfigurer samtidigt som de skrattar och pratar. Lärarens kateder står framför 

tavlan men inte i mitten av rummet. Lärarens kateder är troligtvis tom då läraren går runt i 

klassrummet, ger instruktioner, lyssnar på barnen som berättar vad de arbetar med och håller 

koll. En lärarassistent kanske hjälper en grupp barn med matte i ett rum bredvid. Några barn 

sitter vid datorn och lär sig saker med hjälp av olika skolprogram. 

Om man sedan kommer tillbaka på eftermiddagen så kanske alla stolar och bänkar är 

uppradade mot väggen, barnen sitter i ring i mitten av klassrummet och lyssnar på läraren som 

läser en bok för dem. 

Helhetsintrycket är ett behagligt sorl, där människor arbetar tillsammans och ensamma, 

sittande, stående, gående, liggande. Olika aktiviteter är kopplade till olika delar av 

klassrummet med hjälp av rekvisita som kuddar, datorer och diskbänk. Det känns naturligt. 

Detta är i praktiken en högpresterande studieorganisation. Alla viktiga delar i en 

                                                           
1
 Becker & Steele (1995) s. 3 
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välfungerande organisation finns där, så som inställningen, tekniken, arbetsprocessen, 

ledarskap och organisatorisk filosofi är alla i harmoni. Tillsammans skapar de en dynamisk 

arbetsplats som stödjer mångfald i arbetsmönstret, värderingar i samverkan och samarbete, 

uppmuntrar kreativitet och hårt arbete. Detta är helt enkelt den mänskliga utvecklingen. Den 

här typen av högpresterande arbetsplatser finns överallt i skolor men de existerar även inom 

företag.
2
 

Dessa högpresterande arbetsplatser är resultatet av att man har anpassat utformningen av 

kontoret efter verksamheten. I den här studien vill vi reda ut och beskriva hur utformningen 

av anpassade kontor går till.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Fastighetsaktiebolaget Norrporten  

Norrporten är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar, främst centralt 

belägna, kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet finns på orter med långsiktig 

utvecklingskraft. I samverkan  med kunderna gör Norrporten stora investeringar vid om- och 

nybyggnationer.  Norrporten strävar hela tiden efter att utveckla moderna och ändamålsenliga 

kontorsmiljöer.
3
 

1.2.2 CSN:s lokaler före ombyggnationen 

Sedan 1974 har CSN verkat i samma lokaler. Byggnaden uppfördes för den verksamhet som 

CSN bedrev. De arbetade i en kontorsmiljö med individuella rum för varje medarbetare, så 

kallat cellkontor. Under tiden har samhället successivt förändrats och verksamheten, 

arbetssättet och organisationen utvecklats. Vissa enheter blev även tvungna att flytta från 

lokalerna till nya pga. platsbrist. Under 1990-talet började CSN allt oftare att arbeta i team 

över enhetsgränser. År 1997 gjordes ett försök att anpassa lokalerna efter att arbeta mer i 

team. I en del av byggnaden togs kontorsväggarna bort för att möjliggöra detta. Sedan 1997 

har de medarbetare som arbetade på den berörda avdelningen arbetat i team över 

enhetsgränserna. Detta fungerade som ett slags test där även medarbetare från andra 

avdelningar fick komma dit och bidra med sina åsikter och vara med och påverka.
4
 

                                                           
2
 Becker & Steele (1995) s. 3-4 

3
 http://www.norrporten.se/om-norrporten/affarside 

4
 http://www.norrporten.se/index.asp?sida=det_moderna_kontoret&exMeny=200813829573059781 

http://www.norrporten.se/om-norrporten/affarside
http://www.norrporten.se/index.asp?sida=det_moderna_kontoret&exMeny=200813829573059781
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1.2.3 Bridgestones lokaler före ombyggnationen 

Bridgestone Sweden i Sundsvall flyttade till lokalerna 1988. Med åren växte de och blev 

trångbodda, något som väckte deras tankar om en flytt till nya lokaler. Mats-Johan Adner, VD 

Bridgestone Sweden upptäckte snabbt svårigheten att matcha nuvarande läge med kontor, 

verkstad och lager i samma byggnad. Man behövde få in fler medarbetare på samma yta. De 

olika enheterna på Bridgestone satt i cellkontor, förutom orderavdelningen som satt i en 

öppen kontorslösning. Lokalerna var dessutom nedgångna och företaget kände att de behövde 

fräschare lokaler.
5
 

1.2.4 Skatteverkets lokaler före ombyggnationen 

Innan ombyggnationen satt de anställda på Skatteverket i cellkontor. Endast ett fåtal 

medarbetare satt i samma rum. År 2008 kom direktiven att handläggningen av skatteärenden 

skulle ske på färre orter. Detta innebar att ett fyrtiotal nya arbetsplatser behövdes på 

Skatteverkets kontor i Gävle. Det fanns inga extra kvadratmeter att tillgå i de befintliga 

lokalerna så alternativen de hade var att göra lokalerna mer flexibla eller byta lokaler.
6
 

1.2.5 Länsstyrelsens lokaler före ombyggnationen 

På Länsstyrelsen satt alla de anställda i cellkontor innan ombyggnationen. År 2004 blev 

kontorslokalerna trångbodda och fler skulle få plats på samma yta. 
7
 

 

1.3 Problembeskrivning 

Att ha en kontorslokal som passar för den verksamhet som man bedriver är viktigt. Hur gör 

man för att komma fram till hur ett verksamhetsanpassat kontor ska se ut för ett företag? Är 

detta något som sker i samverkan mellan fastighetsägaren och hyresgästen? 

 Hur utformar man ett kontor så att det passar just den verksamhet som företaget 

bedriver? 

 Vem är det som påverkar, bestämmer och beslutar om hur det ska se ut? 

 Vilka möjligheter skapas med hjälp av rätt design och utformning? 

 Hur pass viktigt är kontorets läge? 

                                                           
5
 http://www.norrporten.se/index.asp?sida=det_moderna_kontoret&exMeny=20084131527555567595 

6
 http://www.norrporten.se/det-moderna-kontoret/skatteverket 

7
 http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx 

http://www.norrporten.se/index.asp?sida=det_moderna_kontoret&exMeny=20084131527555567595
http://www.norrporten.se/det-moderna-kontoret/skatteverket
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
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1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda och beskriva hur fastighetsägaren Norrporten utformar ett 

anpassat kontor åt hyresgästen. 

 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat uppsatsen till att bara gälla kontorslokaler. Studien behandlar anpassningen 

av kontorslokaler mellan fastighetsägaren Norrporten och dess hyresgäster. De kontor vi 

utfört studien på ligger i Gävle och Sundsvall.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1. Inledning 

Detta kapitel beskriver vad vårt examensarbete handlar om. Kapitlet innehåller en inblick i 

ämnet, bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning. 

Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra val av vetenskapligt synsätt, kvalitativ metod, 

tillvägagångssätt, insamling av information, intervjuer, urval, bearbetning och redovisning av 

intervjuerna, tolkning och analys av materialet och kritisk granskning av metoden. 

Kapitel 3. Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår studie. 

Kapitel 4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. 

Kapitel 5. Analys 

Detta kapitel ställer teorin mot empirin. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa? 

Kapitel 6. Slutsats 
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I detta kapitel presenteras slutsatserna av undersökningen som genomförts i examensarbetet. 

Syftet och frågeställningar som låg till grund för examensarbetet har här besvarats av 

författarna med gjorda slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Metoddiskussion 

 

I detta kapitel redogör vi för våra val av vetenskapligt synsätt, kvalitativ metod, 

tillvägagångssätt, insamling av information, intervjuer och urval. 

 

 

2.1 Studiens vetenskaplighet 

När man ska påbörja en studie finns det flera tillvägagångssätt för att uppnå resultat. Det är 

viktigt att utredarna redogör för sina val av metoder, hur de genomfört sina undersökningar 

och vilket vetenskapligt synsätt de har.
8
 Genom att tydligt redogöra sina val av metoder 

underlättar det för läsaren att följa med i uppsatsen. Nedan redogör vi för vilka metoder vi har 

valt att använda och varför. 

2.1.1 Synsätt 

Inom vetenskapsteorin finns det flera inriktningar. Det finns emellertid två huvudinriktningar, 

positivismen och hermeneutiken.
9
 Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal. Det 

finns två källor till kunskap enligt positivismen, det vi kan registrera med våra fem sinnen och 

det vi kan resonera oss fram till med mänsklig logik. Som exempel så kan vi iaktta att 

fastigheten Kungsbäck 2:13 ligger i Gävle och samtidigt är det en logisk sanning att 

fastigheten inte kan ligga på två orter samtidigt. I den positivistiska traditionen så finns det tre 

sätt att dra slutsatser på: genom deduktion, induktion eller genom en kombination av dessa två 

(den s.k. hypotetiskt- deduktiva synsättet). Genom att ange vissa förutsättningar och göra en 

slutledning genom induktion eller deduktion så kan man dra en slutsats. Genom att använda 

det induktiva sättet så grundar man sina slutsatser på empirisk data. Använder man sig 

däremot av det deduktiva sättet så gör man en logisk, tankemässig slutledning. Det 

hypotetiskt- deduktiva synsättet är en kombination av induktion och deduktion.
10

 

I denna studie så har vi använt oss av det hermeneutiska synsättet då undersökningen baseras 

på våra tolkningar av de personliga intervjuer vi utfört. Denna metod går alltså ut på att en 

person, t ex. forskaren, förstår en annan persons handlingar. Språk och dialog spelar alltså stor 

                                                           
8
 Patel & Tebelius (1987) s. 71 

9
 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) s. 199 

10
 Ibid. s. 200 
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roll när man använder sig av detta synsätt. Talar man olika språk eller ser olika på ords 

betydelse så blir förståelsen dålig.
11

 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då det lämpar sig bäst med tanke på att vi har ett 

hermeneutiskt synsätt och undersökningen bygger på intervjuer. Med den kvalitativa metoden 

förstår vi på ett djupare plan vad de intervjuade personerna svarat. Man försöker förstå 

helheten och fylligheten i fenomenet. 

När man är inne på området metodlära så skiljer man ofta mellan termerna kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Båda metoderna har sina för- och nackdelar beroende på vad man ska 

undersöka. Kvantitativ metod innebär att forskaren försöker göra det man studerar mätbart för 

att sedan presentera undersökningsresultaten numeriskt. Enkelt förklarat så samlar man in 

data som man kan mäta för att sedan analysera den och presentera resultatet statistiskt.
12

 

När det gäller kvalitativa metoder så menar forskarna som företräder denna metodik att allt 

inte kan göras mätbart.
13

 Kvalitativ metodik bygger på förutsättningen att vi genom språket 

kan få en djupare förståelse för det man undersöker. Forskaren försöker komma de personer 

som han vill ha information av nära. Dennes värderingar och erfarenheter är viktiga för att 

forskaren ska kunna tolka den information han får.
14

 

2.1.3 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod när vi intervjuat fastighetsaktiebolaget Norrporten 

och dess hyresgäster CSN, Bridgestone Sweden, Skatteverket och Länsstyrelsen. Utvalda 

personer från företagen har svarat på frågor om hur man utformar ett verksamhetsanpassat 

kontor. 

2.1.4  Insamling av information 

Insamling av information till denna studie har skett genom intervjuer och befintliga teorier 

som behandlar vår problemformulering. För att vi ska få en bredare förståelse för vår 

problemformulering har vi studerat liknande studier. Informationen som samlats in har skett 

genom primär- och sekundärdata.  

                                                           
11

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) s. 222  
12

 Andersen (1994) s. 70-71 
13

 Ibid. s. 71 
14

 Patel & Tebelius (1987) s. 45 
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Primärdata är informationen som utredaren själv samlar in. Det är i denna studie intervjuer 

med Norrporten, CSN, Bridgestone och Skatteverket. Sekundärdata är redan befintlig data 

som kan vara nödvändig för uppsatsen. Dessa data kan även stärka resonemang och öka 

trovärdigheten i studien. Sekundärdata vi använt oss av är litteratur, tidigare undersökningar 

och internet.
15

 

 

2.2 Intervjuer 

När författarna själva är tvungna att samla in data så finns det i huvudsak två tekniker att 

använda sig av: enkät eller intervju. Dessa två tekniker kan användas i kombination eller var 

och en för sig.
16

 Vi har valt att använda oss av så kallade besöksintervjuer i denna studie. 

Fördelarna med besöksintervjuer är att de går ganska fort att genomföra, det är en kontrollerad 

intervjusituation, man kan ställa komplicerade frågor, intervjuaren kan följa upp frågor och 

man kan läsa av den intervjuade personens kroppsspråk. En annan anledning till att vi valde 

besöksintervjuer var att vi skulle få chansen att gå runt på kontoret och göra egna 

observationer. Nackdelar med besöksintervjuer är att det är höga kostnader, i vårt fall bilresa 

tur och retur till Sundsvall, vi fick lov att vara ute i god tid när vi bokade intervjuerna och det 

kan vara svårt att ställa känsliga frågor. Även intervjuareffekter kan förekomma genom att 

intervjuare och intervjuad påverkar varandra.
17

  

När vi utförde intervjuerna så hade vi med oss en diktafon som vi spelade in intervjuerna på. 

Diktafon är ett praktiskt hjälpmedel så att man får med allt innehåll i intervjuerna och sedan i 

lugn och ro kan skriva ned intervjuerna. Vi var medvetna om att diktafonen kunde vara 

hämmande för vissa personer, att de uttalar sig mer försiktigt. Vi övervägde för- och 

nackdelar noga och kom fram till att använda oss av diktafon för att minska bortfallet av 

information under intervjuerna.
18

  

2.2.1 Urval 

Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer. Från fastighetsaktiebolaget Norrporten så har vi 

intervjuat Bengt Dahlberg, chef för fastighetsutveckling. Hyresgästerna som vi intervjuat är: 

Johan Skyttberg, miljöansvarig och skyddsombud, CSN, Mats-Johan Adner, VD, 

Bridgestone, Marie Svärd, projektledare, Skatteverket, Gävle, Monica Eriksson, 

                                                           
15

 Saunders, Lewis & Thornhill (2003) s. 50 
16

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) s. 83 
17

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) s. 85 
18

 Ejvegård (2009) s. 51 
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projektgruppen och skyddsombud, Länsstyrelsen, Gävle. Bengt Dahlberg har varit involverad 

i ombyggnationerna av CSN, Bridgestone, Skatteverket och Länsstyrelsen. 

2.2.2 Bearbetning och redovisning av intervjuerna 

Den empiriska datainsamlingen fortsatte till vi upptäckte en mättnadsgrad. När intervjuerna 

var slutförda lyssnade vi på det inspelade materialet och gjorde en skriftlig sammanfattning av 

varje intervju. Utifrån den empiriska data vi samlat in skapade vi kategorirubriker. Denna 

metod kallas meningskategorisering
19

. Metoden innebär att forskaren reducerar vissa svar och 

lyfter fram det väsentliga. Intervjuerna kodas därför i olika kategorier för att enklare kunna 

strukturera svaren.  Under varje rubrik förde vi därför in det material som var relevant och 

passade under rubriken.  

2.2.3 Tolkning och analys av materialet 

Eftersom vi har använt oss av en kvalitativ metod så bygger analysen och slutsatsen på våra 

tolkningar och uppfattningar. I analysen så har vi använt oss av samma rubriker som i 

empirin. Detta för att på ett enkelt sätt kunna analysera del för del och få en tydlig struktur. 

Under dessa rubriker så försöker vi se samband mellan teorin och empirin. 

 

2.3 Kritisk granskning av metoden 
Metodavsnittets mål är att studien ska kunna göras om av någon och då leda till samma 

resultat.
20

 Att se till validitet och reliabilitet är viktigt för att undersökningen ska vara 

vetenskaplig. Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas.
21

 I 

denna undersökning avser det intervjufrågorna samt förmågan att observera omgivningen 

under intervjuerna. Intervjufrågorna har konstruerats efter teorin och av den anledningen 

anser vi att dem är valida. Vi har också under skrivandets gång kontrollerat om 

undersökningen utgår ifrån sitt syfte något som leder till god validitet. Med bakgrund av detta 

anser vi att studien är valid. Reliabilitet innebär att en undersökning är korrekt utförd och är 

fri från systematiska felvariationer.
22

 Enligt studiens förutsättningar som tas upp under 

rubriken ”1.5 avgränsningar” anser vi oss ha tillfrågat tillräckligt många företag. För att få ett 

mer reliabelt underlag hade vi dock kunnat tillfråga fler fastighetsbolag, exempelvis 

Norrvidden.  

                                                           
19

 Kvale (1997)  s. 174 
20

 Eriksson (2006)  s. 59-61 
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 Ibid 
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3. Teori 

 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår studie. 

 

 

3.1 Kontorsbyggnaden 

Bygga en helt ny kontorsbyggnad eller renovera befintliga lokaler?  Är det nödvändigt att 

bygga en helt ny kontorsbyggnad för att kunna arbeta på ett sätt som är bättre och effektivare 

för företaget? Becker och Steele tycker att man ska renovera befintliga lokaler i första hand 

om det är möjligt även om det finns ett stort missnöje med lokalerna. Om man bygger en ny 

kontorsbyggnad och överger den gamla så överger man också den inneboende energin som 

finns i lokalen. I många fall så orsakas den upplevda begränsningen av lokalen av antaganden 

som görs om hur ytan kan formas, fördelas och användas istället för dess egenskaper, själva 

miljön. Om detta är fallet så är det bättre att frigöra arbetsmöjligheter genom att ändra på 

normer, policies och andra begränsningar för användningen än att slänga bort tid och pengar i 

ett nytt projekt. En ny kontorsbyggnad löser oftast inte problemen, då grundläggande 

antaganden om hur arbetet utförs och utrymmen används inte har ändrats. Becker och Steele´s 

tumregel är att investera inte i nya projekt om de inte är absolut nödvändiga.
23

 

En annan viktig faktor som man bör ta hänsyn till när man beslutar om att bygga en ny 

kontorsbyggnad är den accelererande förändringstakten i företagsmiljön. Denna drivs av den 

osäkerhet som råder om marknader, konkurrenter, statliga regleringar, tekniska framsteg och 

liknande. Detta gör det svårt att skapa nya arbetsplatser som är utrustade och förberedda på 

nästa förändring. I vissa fall är de nya fastigheterna föråldrade innan de ens är i bruk och i 

andra fall vet man inte ens om man kommer behöva de nya lokalerna.
24

 

Det är bra att vara försiktig med att investera i nya kontorsbyggnader, men ibland så räcker 

inte de lokaler man har utan man är tvungen att investera i nya lokaler. En fördel med att 

investera i nya lokaler är att man kan ändra kulturen inom företaget. I de gamla lokalerna så 

skulle styrelserummet alltid vara styrelserummet även om man försökte öppna upp det och 

göra det tillgängligt för alla på arbetsplatsen. Valet behöver ju inte heller alltid stå mellan att 

                                                           
23

 Becker & Steele (1995) s. 213-216 
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bygga en ny kontorsbyggnad eller renovera befintliga lokaler utan i många fall kan det räcka 

med åtgärder som är mindre kostsamma men ger en psykologisk effekt. Dessa mindre 

kostsamma åtgärder kan vara att möblera om, förbättra ljuset, måla om eller göra plats för mer 

samarbete genom olika möbleringar.
25

 

I en undersökning som Vasakronan har gjort visar det sig att 6 av 10 anställda är nöjda med 

sina kontor och vill inte flytta. De tycker att det är för omständigt och jobbigt att flytta. 

Däremot så vill de gärna ha nya möbler. Av de som angett att de vill byta lokaler så är det 

vanligaste skälet att de vill ha finare lokaler och en fräschare fastighet.
26

 

Kriterierna som kännetecknar en bra kontorsbyggnad har omformulerats med åren. Den 

amerikanske byggmästaren Owen Aldis satte upp kriterier redan år 1894 för vad som är ett 

funktionellt och konkurrenskraftigt kontorshus. Han menade att den bästa investeringen var 

att ha rätt belysning och bra luft i byggnaden samt att inte bygga andra klassens utrymmen då 

de kostade lika mycket att bygga och förvalta som första klassens. Det var viktigt att man 

hade koll på driftkostnaderna, använde bra material och detaljer som förenklade underhållet. 

Owen Aldis menade att det är de publika utrymmena som är det viktigaste och att det gör stort 

intryck på besökaren som kommer till kontoret för första gången. Många nordamerikanska 

kontorsbyggnader har valt att göra på detta sätt, att bygga pampiga entréer och entréhallar.
27

 

Alla publika utrymmen är viktiga i en byggnad och ska göra ett gott intryck på de besökare 

som för första gången besöker byggnaden. Byggnaden bör planläggas så att väggar, korridorer 

och entréhallar lätt går att flytta. Med denna flexibilitet i kontorslokalerna blir det smidigare 

och mer ekonomiskt att anpassa hyresgästerna.
28

 

De fem viktiga punkter som behandlar kraven på en kontorsbyggnad är: 

Lokaliseringen 

Det handlar om val av plats, tillgänglighet och image. Var är kontoret beläget? Hur enkelt är 

det att ta sig dit? Vilket budskap eller intryck ger området anställda och kunder? Trots att 

informationsteknologin är här för att stanna och företag kan välja att placera sina kontor var 

som helst, är läget fortfarande avgörande för var kontoren ska etableras. Det handlar om att 

                                                           
25

 Ibid 
26

 http://www.vasakronan.se/sv/Kontorskunskap/Kontorsbarometern/Kontorsanstallda-vill-inte-flytta---men-

garna-ha-nya-mobler/?section=1-2 
27

 Christiansson & Eiserman (1998) s. 121-122 
28

 Ibid 
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göra omgivningen medveten om företagets image. Parkeringsmöjligheterna och 

långdistanskommunikationer som t.ex. flyg, tåg och motorväg är avgörande faktorer för hur 

kontoret ska vara situerat.
29

 

Kontorshuset 

Det handlar om vilken image byggnaden ger åt verksamheten och vilken framtoning som 

verksamheten vill ha.  Det handlar om arkitektur och vilka hyresgäster som finns i byggnaden. 

Sammansättningen av hyresgäster är avgörande för vilka kunder som kommer att besöka 

byggnaden. Byggnadens arkitektoniska egenvärde blir allt viktigare och utformningen av 

byggnader kommer behöva anpassas efter flera typer av verksamheter. Det gäller för 

hyresgästen att beakta vilket som blir byggnadens första intryck beroende om besökaren 

kommer med bil eller till fots.
30

 

Kontorslokalen 

Det handlar om yteffektivitet eller planlösningspotential. Det vill säga möjligheten till att 

kunna hyra ut så stor del av arean som möjligt. Arean är kostsam så det gäller att utnyttja 

ytorna effektivt. Den billigaste arean är den jag inte hyr ut och den dyraste arean är den jag 

inte använder. Det kommer behövas effektiva byggnader som är flexibla och enkelt kan 

anpassas till nya hyresgäster. Inre kommunikationer så som hissar, trappor och entréer måste 

byggas för att klara av olika kontorsförändringar. Det gäller även de tekniska installationerna 

som värme, vatten, avlopp och ventilation. Byggnaden ska kunna anpassas för mindre och 

större företag men också kunna byggas om till cell-, kombi- eller flexkontor.
31

 

Kontorshusets tekniska förutsättning 

Ökad flexibilitet och mångsidig användning ställer höga krav på husets tekniska användning.  

Arbetsplatser från ca 30 kvm i cellkontor blir mindre, ca 15 kvm flexkontor. Kravet på 

individuell kontroll av klimatet har ökat och ställer stora krav på ventilation, kyla och 

belysning. För att rymma all elektronik i byggnaden krävs horisontella och vertikala schakt 

som tillgodoser det stora behovet.
32
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Service 

Det är många olika funktioner som ska tillfredsställa företagen som finns inhyrda i 

byggnaden. Hyresvärden bestämmer vilken servicenivå som gäller för hyresgästen och vilken 

vikt som ska läggas vid drift, underhåll och lokalvård. Detta påverkar i slutändan kundernas 

syn på byggnaden. Även personalutrymmen, cykelparkering, restauranger och butiker har en 

betydande roll för hyresgästerna och kunderna.
33

 

 

3.2 Kontoret som imagesymbol och dess identitet 

Företag och organisationer skickar ut signaler om deras värderingar, ambitioner och 

förväntningar genom de designval de gör om allt från kontorets läge, storlek, form och 

material till dess invändiga detaljer som t.ex. möblering och användning av utrymmen.
34

 

Inredning handlar om inre utformning av byggnader och lokaler, val av möbler och färger. 

Visuell design berör alla typer av visuellt material som är associerat med en organisation så 

som logotyper, kontorsdesign, de anställdas uniformer och val av färger.  

Många av dessa attribut är utformade över tiden och blir därmed en del av den 

organisatoriska identiteten.
35

 

Historiskt sett när man byggt kontorsbyggnader så har fokus legat på att kontoret ska sända ut 

rätt signaler när det gäller företagets image och identitet istället för att fokusera på hur många 

anställda som ska kunna arbeta där.
36

 

Ett nytt kontor bör stödja det arbete som ska utföras där men det ska också stödja och stärka 

företagets identitet. Den viktigaste frågan är vilken typ av identitet företaget vill återge. Beslut 

om form, plats och typ av kontor kommer att avspegla företagets identitet till omvärlden. Med 

hjälp av tydliga signaler så kan anställda stärka sitt engagemang för företaget och 

utomstående vet hur de ska förhålla sig till företaget. Det kan även vara till hjälp för att 

attrahera och behålla viktiga personer inom företaget.
37

  Ingenting ökar en organisations 

förmåga att attrahera och behålla anställda bättre än att erbjuda högre lön och fler förmåner än 
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sina konkurrenter. Studier visar dock att en bättre arbetsmiljö också kan vara ett effektivt 

verktyg för att rekrytera och behålla anställda.
38

 

Image och rykte är uppfattningar om företaget från utsidan medan identitet är något som 

utvecklats inom organisationen.
39

 Det finns två sätt att identifiera sitt företag på med hjälp av 

kontoret. Det ena är att man väljer en image som man vill att utomstående ska ha av företaget, 

utformar kontoret så att det framkallar denna image. Det andra sättet är att man väljer ett 

arbetssätt som företaget ska arbeta på, utformar ett kontor som stödjer detta arbetssätt och 

låter resultatet bli den image som utomstående får av företaget och som återspeglar systemet. 

Det andra sättet där resultatet blir den image som utomstående får av företaget är enklare att 

genomföra då det första sättet kräver för mycket iscensättning, där de anställda får för mycket 

press på sig och får ödsla tid på att arbeta på ett sätt som framkallar den önskade imagen av 

företaget istället för att göra ett bra jobb. Om den image av företaget som du vill att andra ska 

ha stämmer överrens med verkligheten slipper du ödsla energi och det genererar i färre 

onödiga problem om du är bekväm i vem du är(företaget) och du slipper göra dig till för att 

vara något som du inte är. Varför finns det då företag som försöker framställa en annan image 

av sig själva? En del av orsaken tycks vara rädslan för vad företagets kunder tycker om dem. 

Att en mer varierad image skulle tolkas som att företaget var oorganiserat och osäkert. Det 

finns även många företag som byggt upp sin image på att vara annorlunda och sticka ut. Detta 

beror oftast på att de har kunder som tycker om att komma till kontor som skiljer sig från 

mängden och framförallt skiljer sig från deras egna ”normala” kontor. Exempel på sådana 

kontor är arkitekt- och reklamkontor.
40

 

Enligt en undersökning från kontorsbarometern så är första intrycket av ett kontor viktigt. Hur 

kontoret ser ut och är utformat bidrar till företagets image men det som påverkar mest är 

husets entré och hur det ser ut när man kommer in genom entrén. Kontorets läge och adress är 

också viktigt.
41

  

De publika utrymmena så som entrén och receptionen till kontoret har störst betydelse för att 

skapa en positiv image av företaget enligt 50 procent av de tillfrågade. 46 procent anser att 
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husets entré och dess utseende har störst betydelse för att skapa en positiv image av företaget 

medan 45 procent tycker att kontorets adress och läge är viktigast.
42

 

 

3.3 Val av kontorslösning 

Vid skapandet av ett nytt kontor är det viktigt att först rådfråga de som faktiskt ska arbeta där. 

Hur kommer arbetsflödet gå? Mer information underlättar utformningen av det blivande 

kontoret där exempelvis medarbetare som samarbetar sitter i närheten av varandra. 

Kontorsarbetare har visat sig vara mer produktiva under dagen när de möter varandra på 

gemensamma ytor där arbetarna tillsammans kan lösa problem som uppstår.
43

 

När man utvärderar kontorsbehovet är det ett vanligt fel att fokusera på kostnader. Att välja de 

lösningar där företaget gör stora kostnadsbesparingar brukar tyvärr leda till sämre slutgiltiga 

resultat. De alternativ som ger störst nytta brukar också vara de dyrare nyinvesteringarna. Att 

göra dyra nyinvesteringar kan också bidra till större engagemang bland personalen där 

produktivitet främjas. De anställda är mest produktiva i sitt arbete när de är nöjda, stimulerade 

och bekväma i sin arbetsmiljö. Skulle företaget minska kontorsytorna skulle personalen bli 

mindre engagerade och mindre produktiva. För att skapa kontorsmiljöer som främjar 

produktiviteten och som samtidigt skapar en balans mellan de anställdas arbete och privatliv 

bör företagen koncentra sig på de fem nedan angivna punkterna.
44

 

1. Kontoret är det viktigaste ledningsverktyget 

2. Inrätta kontoret för att det ska passa omständigheterna hos individen.  

3. Vara flexibel om när och var arbetet ska utföras. 

4. Se till att alla anställda har vuxit med dina kontorsbeslut. 

5. Undvik kontorsbeslut utifrån falska ekonomiska grunder.
45
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Peter Manning, chef för Bank of Boston menar att även fast man lyckas utforma en bra 

arbetsplats blir det sällan smärtfritt. Att ändra om på arbetsplatsen leder ofta till att personalen 

blir osäker, förvånade och leder lätt till konflikter. Sådana förändringar kan även frambringa 

nya sätt att se på saker och hitta kreativa alternativ. För att utveckla och förbättra 

arbetsplatsen såg en anställd hos Bank of Boston möjligheten med att låta en utomstående 

person studera företaget. Genom att låta utomstående personer studera företagets arbetsplats 

kunde Bank of Boston effektiviseras. Fyra olika avdelningar blev en avdelning som styrdes 

hierarkiskt.
46

 Rätt utformade kontor kan vara ett mycket effektivt säljverktyg för alla 

företag.
47

 

De personer som sitter i kontorslandskap upplever att det skapar mer stress och utbrändhet än 

andra planlösningar. De upplever dessutom att de har sämre möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. På de arbetsplatser där chefen sitter i kontorslandskapet tillsammans med 

övriga i personalen så upplever fler det som att stämningen är god och det är fler som trivs än 

om chefen skulle sitta avskilt. Strukturen känns mindre hierarkisk.
48

 

Ett kontor med en öppen planlösning kräver högre toleransnivå då ljudnivån och andra 

faktorer kan vara störande. Därför har kombikontor blivit allt vanligare där det finns möjlighet 

till avskildhet. Utformningen av kontoret är viktigt då det påverkar medarbetarnas arbetsinsats 

men även trivseln, stämningen och kommunikationen mellan medarbetarna påverkas av 

utformningen.
49

 

Två viktiga variabler på ett kontor är känslan av kontroll och interaktion. I ett öppet 

kontorslandskap är det mycket interaktion men mindre känsla av kontroll. Det är därför 

viktigt att skapa en egen liten vrå med hjälp av bilder på familjen och växter, på så sätt skapar 

man en starkare relation till arbetsplatsen.
50

 

En viktig faktor som påverkar de anställdas effektivitet är kontorsmiljön. I Vasakronans 

senaste kontorsbarometer framgår det att 47 procent av de som tycker att kontorets 

utformning påverkar dem negativt känner sig ineffektiva på grund av hur kontoret är 
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utformat.
51

 Brister i lokalernas utformning skapar negativa effekter som trötthet och 

huvudvärk hos de anställda. En väl genomtänkt kontorsutformning med rätt planlösning, 

inredning, ljusförhållanden och temperatur skapar inspiration och kreativitet som genererar i 

positiva medarbetare som trivs på arbetsplatsen.
52

  

3.3.1 Cellkontoret 

I ett cellkontor sitter en eller två personer i samma rum med möjlighet att stänga efter sig och 

arbeta i tystnad. Dessa kontor ger större avskildhet och kan därför underlätta koncentrationen. 

Personer som arbetar i cellkontor träffar de andra medarbetarna allt mindre jämfört med vid 

ett öppet kontorslandskap. Cellkontoren är ofta placerade på båda sidor av långa korridorer.
53

 

3.3.2 Kombikontoret 

Kombikontoret är en blandning av kontorslandskap och cellkontor. Den här typen av kontor 

togs fram för att uppnå fler fördelar och färre nackdelar jämfört med cellkontoret och 

kontorslandskapet. Tanken är att kombikontoret ska kombinera cellkontorets ostördhet med 

kontorslandskapets stora flexibilitet. Kombikontoret liknar cellkontorets utformning med egna 

kontorsrum men man har istället t.ex. glasväggar som verkar in mot kontorets mitt där man 

skapar ett allrum. Detta allrum kan användas för utskrifter, arkiv, mötesplats eller paus från 

arbetet. På det sättet får hela kontoret mer ljusinsläpp och man får se varandra allt oftare.
54

 

3.3.3 Flexkontoret 

Flexkontoret är en kontorsform som är oberoende av tid och rum. De anställda behöver inte 

ha ett eget kontor utan de har sitt arbetsmaterial i de gemensamma databaserna och i en 

rullhurts som enkelt kan flyttas beroende på vart man arbetar. Personalen väljer alltså 

arbetsplats efter vad de behöver få uträttat. Detta arbetssätt kräver att teknologin är 

välutvecklad för att det ska fungera. På ett flexkontor kan det finnas stationer som t.ex. 

enskilda rum, mötesrum, öppna kontorsytor och fikastationer.
55
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3.4 Trivsel och arbetsmiljö 

För att vi ska prestera maximalt så måste vi ha en hälsosam arbetsmiljö där vi mår bra. Det 

ställer krav på både lokalen och medarbetarna. Behagligt luftklimat, trivsam ljudnivå och bra 

belysning är viktiga faktorer för att vi ska trivas på arbetsplatsen.
56

 Anställda som är 

missnöjda med temperatur, luftkvalitet, belysning och störande ljud på kontoret anser att detta 

påverkar deras produktivitet och effektivitet på kontoret.
57

 

Som anställd mår du bäst av att både sitta och stå under arbetstiden. Ta kontinuerliga pauser 

och sträck på benen. Ett bra exempel för personer som sitter mycket är att placera skrivare och 

kopiator lite längre bort så du blir tvungen att resa på dig. Fysisk aktivitet minskar 

stresshormonerna i kroppen och stimulerar tankeverksamheten.
58

 

Placera bildskärmen en bit ifrån fönster, speglar eller lampor för att undvika att bli bländad. 

För att du inte ska skada nacken är det bra att placera bildskärmens övre del under ögonhöjd. 

Ett avstånd på 60 cm är lagom mellan ögon och skärm. För att anstränga ögonen mindre är ett 

tips att använda matta färger på tangentbordet, datormusen och skrivbordsytan. När man 

arbetar sittande är det viktigt att man sitter rätt. Ha rak rygg och använd ryggstödet. Arbeta 

nära skrivbordet och avlasta underarmarna med bordsskivan som stöd.
59

 

Ett bra kontor eftersträvar att minska ner jobbiga ljud och minimera buller. Ljud från skrivare, 

fax och kopiator kan enkelt undvikas om de placeras i ett separat rum. Ett bra kontor bör ha 

något tyst rum där man kan stänga dörren om sig. Tangentbordet och musen är ett av våra 

viktigaste verktyg. De används mycket och därför är det viktigt att de placeras rätt på 

skrivbordet. Placera tangentbordet och musen så att dina armar får stöd av skrivbordet. Flytta 

över musen till vänster hand om du är högerhänt för att avlasta din högra hand.
60

 

Ett rätt tempererat och välstädat kontor minskar risken för att vi får huvudverk, blir trötta och 

får infektioner. För att ha bra cirkulation på luften på kontoret är det viktigt med bra 

ventilation. Riktlinje för temperaturen på kontoren är ca 21 grader Celsius men bör anpassas 

efter verksamheten. Gröna växter skapar trivsel och förbättrar luftkvaliteten.
61

 

 

                                                           
56

 http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf 
57

 http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263-

2772&volume=13&issue=2 
58

 http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf 
59

 Ibid 
60

 Ibid 
61

http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf 

http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263-2772&volume=13&issue=2
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/journals.htm?issn=0263-2772&volume=13&issue=2
http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf
http://www.norrporten.se/upload/Bilder/moderna_kontoret/Detmodernakontoret.pdf


19 
 

4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. 

 

4.1 Intervjupersoner 

De personer som vi har intervjuat är: 

 Bengt Dahlberg, chef för fastighetsutveckling, Norrporten. 

 Johan Skyttberg, miljöansvarig och skyddsombud, CSN. 

 Mats-Johan Adner, VD, Bridgestone. 

 Marie Svärd, projektledare, Skatteverket, Gävle. 

 Monica Eriksson, projektgruppen och skyddsombud, Länsstyrelsen, Gävle. 

 

4.2 Beslutet och bakomliggande orsaker till ombyggnationen 

Johan berättar att år 2001 kom CSN till ett vägskäl då det var dags att teckna ett nytt 

hyresavtal med fastighetsägaren. CSN ställde sig frågande till om lokalerna verkligen levde 

upp till verksamhetens behov. Alternativen de ställdes inför var att flytta till nya lokaler eller 

bygga om de befintliga lokalerna. CSN beslutade sig för att sitta kvar i de befintliga lokalerna. 

Arbetet med att ta fram nya kontorslösningar som bättre passade verksamhetens behov 

påbörjades. De ville att de nya anpassade lokalerna skulle innebära mer effektivitet, bättre 

kommunikation och att samverkan skulle förbättras. Att arbetsmiljön skulle bli mer flexibel 

och att olika typer av arbetssätt skulle möjliggöras. 

Johan berättar vidare att för att detta skulle bli ett lyckat projekt var det viktigt att de anställda 

var delaktiga. Ett gemensamt mål togs fram, ”Målet för projektet är att i samverkan med alla 

medarbetare utforma en stimulerande och flexibel arbetsmiljö som stödjer vårt arbetssätt”.  

De viktigaste faktorerna för det nya kontoret var: 

 Samverkan: Att resultatet på lång sikt skulle bidra till att verksamheten hade en hög 

verksamhetsgrad. Samverkan var kopplat till en helhetssyn. Tillgänglighet gentemot 

slutkund och även medarbetarna.  
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 Alla medarbetare: Det var viktigt att alla kände sig delaktiga. 

 Stimulerande: Under intervjuer med medarbetarna framkom deras förväntningar på de 

nya lokalerna: gladare, ljusare, välkomnande, professionell, fräsch, trivsam och 

positiv. 

 Flexibel: En väldigt viktig punkt då de gamla lokalerna inte var anpassade för att klara 

av löpande förändringar i verksamheten. Mycket energi och tid gick åt när man skulle 

flytta om och anpassa till nya arbetssätt. 

 Arbetsmiljö: Arbetsplatsen skulle bli ergonomisk och funktionell, även inspirera och 

stimulera medarbetarna samt uppmuntra till spontana kontakter.  

Till skillnad från CSN som ville att deras nya lokaler skulle stödja deras sätt att arbeta på var 

Bridgestones främsta anledning till varför de valde att bygga om sina lokaler att få ett 

fräschare och modernare kontor, berättar Mats-Johan. De gamla lokalerna var alldeles för 

nedgångna. De stod i valet och kvalet mellan att renovera de befintliga lokalerna eller att 

flytta till nya lokaler. När sedan Norrporten presenterade sina idéer och förslag på hur man 

skulle kunna bygga om den befintliga lokalen så valde Bridgestone att gå på det alternativet. 

En annan anledning till varför man valde att bygga om var att man ville ta till vara på ytan på 

ett bättre sätt och att man samtidigt skulle ha möjligheter att växa. 

Marie berättar att år 2008 kom direktiven att handläggningen av skatteärenden skulle ske på 

färre orter. Detta innebar att ett fyrtiotal nya arbetsplatser behövdes på Skatteverkets kontor i 

Gävle. Det fanns inga extra kvadratmeter att tillgå i de befintliga lokalerna så alternativen de 

hade var att göra lokalerna mer flexibla eller byta lokaler. Marie berättar att främsta orsakerna 

till att de byggde om var för att få plats med alla anställda, att alla medarbetare skulle få 

likadana möbler för att underlätta vid omorganisationer och fler sammanträdesrum. 

Monica berättar att år 2004 blev lokalerna trångbodda. Det var även dags att fräscha upp de 

befintliga lokalerna. Monica säger att det var facket som gjorde en enkätundersökning bland 

de anställda om de ville sitta i ett öppet kontorslandskap eller i cellkontor. De anställda ville 

sitta i cellkontor och det enda som förändrades var några väggar som flyttades, det målades 

om och nya golv lades in, berättar Monica. Hon nämner även att två nya ljusa 

förbindelsegångar byggdes för att underlätta kommunikationen mellan avdelningarna. 

Bengt berättar att alla verksamheter inte vet vad de bäst behöver och då kanske man måste 

vara lite kritiskt granskande eller informera om möjligheterna. Han berättar också att de gör 

en grundpresentation där de förklarar helheten med att utgå från uppdraget, sedan definierar 
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de tillsammans med hyresgästen vilket arbetssätt de ska ha, sedan skissar de på lokalerna. På 

det viset tänker hyresgästen till lite extra och Bengt menar på att de då får fram en 

kravspecifikation utifrån hyresgästens strategiska mål och då börjar de designa lokalen 

Bengt säger att det är utifrån hyresgästernas behov de designar kontoret, så det är steg ett att 

tillsammans med hyresgästen föra en dialog om vilken lösning de behöver för att säkra sitt 

behov över tiden. 

 

4.3 Kontorsbyggnadens inverkan 

När det gäller kontorsbyggnaden så säger Bengt att läget är viktigt, läget till kommunikationer 

som järnväg och liknande. Det är även viktigt att fastigheten stödjer ett modernt arbetssätt. En 

annan del är upplevelser och flexibilitet. Det kan även vara ett yttre uttryck som en attraktiv 

arbetsplats där man har en tydlig entré och en arbetsplats som de anställda kan vara stolta 

över.  

Bengt berättar vidare att från utsidan, när man angör fastighetens tomtgräns så ska det vara 

ordning och reda, det ska vara snyggt och det ska även finnas designupplevelser där.  

Huvudentréns utformning vad gäller tydlighet med skyltning. Entrén ska vara tillgänglig för 

alla, den ska vara anpassad för personer med funktionshinder. Har man inte det så är det inte 

särskilt positivt ur varumärkets synvinkel. Hela vägen genom trapphus, hissar och upp till 

entrédörren och första intrycket när man kommer in genom dörren, hela den kedjan påverkar.   

Bengt menar på att man kan ha en checklista med allt man möts av från det att man parkerar 

till att man kommer in på kontoret. 

Johan berättar att kontorsbyggnadens läge är något som de flesta anställda är nöjda med. Där 

av en stor anledning till varför man inte flyttade utan renoverade befintliga lokaler. Att 

byggnaden ligger i centrala Sundsvall, något som gör att det är enkelt att ta sig dit för de 

anställda, är något som nästan alla på arbetsplatsen uppskattar, säger Johan. Det är nära för de 

som vill gå ner på stan under lunchen. Precis som Bengt så nämner även Johan att närheten 

till kommunikationer så som tågstationen är viktigt då CSN:s anställda ofta reser med tåg om 

de ska ta sig någonstans i tjänsten. Även miljön runt omkring byggnaden är trevlig med en 

tjärn precis framför huvudentrén, något som är uppskattat hos de anställda, berättar Johan.  
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Mats-Johan håller med om att läget är viktigt. Han anser att läget Bridgestone har i Sundsvall 

är perfekt. Lokalerna ligger endast 5 km från centrum och det är enkelt att ta sig till 

Bridgestone. Vidare berättar han att det alltid finns parkeringsplatser för kunderna och 

medarbetarna. För lastbilar som lämnar eller hämtar däck från lagret finns det stort utrymme 

vid lastkajen. Det finns även ett hotell i närheten av lokalerna för kunder som kommer på 

besök.  

Marie och Monica håller även med om att läget är viktigt. De nämner närheten till centrum 

och kommunikationer som viktiga faktorer. En sak som Marie säger att de flesta anställda 

uppskattar är närheten till Boulognerskogen, en stor park i närheten där man kan ta en 

promenad eller äta lunchen ute på sommaren. Monica berättar att utsikten över Gavleån 

uppskattas bland de anställda.  

 

4.4 Utformning av kontoret – kontorslösningar 

Bengt berättar att den öppna kontorslösningen är den vanligaste i dagsläget. Om man förklarar 

nyttan med den för medarbetarna så att alla är överens med den öppna lösningen och 

verkligen utnyttjar nyttan, då är det den flexiblaste över tiden och den som utvecklar 

verksamheten på bästa sätt, menar Bengt. 

Bengt säger också att den öppna lösningen kanske inte passar alla verksamheter utan det finns 

de som behöver en kombination eller att man bara sitter i rum som t.ex. en advokatfirma där 

man kanske inte delar ärenden på samma sätt eller har nytta av att dela kunskap på samma 

sätt.  

En till sak som Bengt nämner är konkurrensfördelen med ett välplanerat kontor, framförallt ur 

effektivitetssynpunkt. Du blir även attraktiv som arbetsgivare och har du ett kontor som 

stödjer ditt arbetssätt så ökar det din konkurrenskraft. Offentlig verksamhet som exempel, 

delas ut över landet, den som då visar framfötter kan få mer offentlig verksamhet på sin ort, 

menar Bengt. 

Det som Bengt berättade om att den öppna kontorslösningen är den vanligaste stärks när vi 

kommer ut till de kontor som vi behandlar i uppsatsen. Samtliga kontor har en öppen 

kontorslösning och är i stort sett uppbyggda på samma sätt.  
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Johan berättar att de öppna kontorsytorna bygger på att man arbetar i team där man lätt kan 

integrera och kommunicera med varandra. Han säger att för avdelningscheferna är detta 

perfekt då de sitter mitt bland sina medarbetare och kan på så sätt lätt delta i diskussioner. Det 

blir också lättare för cheferna att känna av läget och kunna åtgärda problem på ett tidigare 

stadium. Även CSN:s generaldirektör sitter i öppet kontorslandskap med sin stab. 

Han berättar också att i anslutning till kontorsytorna finns det obokningsbara rum där 

medarbetarna kan gå in och tala ostört i telefon. Det finns även rum som man kan boka för att 

ha möten eller arbeta ostört i. Det ligger även rum med kopiator och skrivare i närheten av 

kontorsytorna. Dessa rum har utrustats med skjutdörrar så att man inte ska störa de andra 

medarbetarna om man skriver ut mycket papper, berättar Johan. 

När det beslutades om vilken arbetsplats medarbetarna skulle få så fick alla anställda skatta på 

en skala 1-10 de personer som de arbetade mest med, berättar Johan. På så sätt så sitter man 

nära de personer som man arbetar mycket med.  

För att skapa ett så flexibelt kontor som möjligt så har alla arbetsplatser likadana möbler, 

berättar Johan. Detta underlättar om någon ska byta plats, då de bara behöver plocka med sig 

sin hårddisk och alla telefoner är bärbara så att de anställda kan ta med sig den vart de än går.  

Nackdelen som de upplever är att de skulle behöva fler rum, både bokningsbara och 

obokningsbara då de som finns inte räcker till. För att få plats med fler rum så måste de 

komprimera kontorsytorna ytterligare och det är något som de inte är beredda att göra, menar 

Johan.  

Mats-Johan berättar att Bridgestones lokaler är indelade i kontor och verkstad. Kontoret har 

en öppen kontorslösning förutom tre kontorsrum där staben arbetar. Dessa personer behöver 

kunna arbeta ostört under stora delar av dagen och har därför blivit tilldelade egna 

kontorsrum, berättar Mats-Johan. Väggarna till kontorsrummen är av glas för att alla på 

kontoret ska kunna se varandra och känna en samhörighet. Den öppna planlösningen 

underlättar för personalen, menar Mats-Johan. Man kan enkelt hjälpa varandra och de äldre 

mer erfarna kan flika in och bidra med sina åsikter. 

Likt de andra kontoren sitter även Skatteverket i en öppen kontorslösning, berättar Marie. De 

flesta sitter i öppet kontorslandskap men det finns möjlighet för de med 

koncentrationssvårigheter sätta sig i ett eget rum. Marie säger även att precis som CSN så är 

det perfekt att alla medarbetare har likadana möbler då det underlättar vid omorganisationer, 
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vilket förekommer ofta. Marie nämner också att samarbetet är något som har blivit bättre i 

och med den öppna kontorslösningen. Hon menar även på att överhörning kan vara positivt. 

Monica berättar att arbetssättet inte skiljer sig särskilt mycket eftersom de även tidigare satt i 

cellkontor.  

 

4.5 Trivsel och arbetsmiljö 

Bengt berättar att variation, oaser skapar en arbetsplats där man både kan ha det livligt och 

koncentrera sig, mjukt och lättsamt. Han säger att det ska finnas upplevelser i design och att 

man ska kunna välja mellan att umgås med sina kollegor eller om man vill arbeta koncentrerat 

själv. 

För att öka trivseln berättar Johan att man har byggt en stor gemensam matsal istället för som 

tidigare, flera små separata matsalar på varje våningsplan. I och med den nya gemensamma 

matsalen så finns det möjligheter att träffa människor från alla avdelningar. Han berättar att de 

har skapat en liten självbetjäningsbutik där man kan köpa mat för de som inte har matlåda 

med sig. Johan nämner även att det finns en fikastation på varje våningsplan som ger 

möjligheter till spontana möten.  

Johan säger att det mesta av arbetet hos CSN sker sittandes och därför ska de anställda själva 

kunna justera höjden på skrivbordet så att det passar dem. De kan även höja upp skrivbordet 

så pass mycket att de kan arbeta ståendes och på så sätt öka blodcirkulationen och fördela 

belastningen i kroppen. Han berättar att ett textilgolv har lagts in i kontorsytorna för att dämpa 

ljudnivån och ur allergisynpunkt så hindrar det dammet att yra omkring. Kopiatorer och 

skrivare finns i särskilda rum i anslutning till arbetsplatsen, säger Johan. Dessa är utrustade 

med skjutdörrar så att de ska kunna dra igen dörren och slippa störa sina kollegor när de ska 

skriva ut mycket papper.  

Johan pekar på att arbetsmiljön har blivit bättre och att det är roligare att jobba om de trivs i 

arbetsmiljön. Han berättar att lokalen är fräsch och ren. Tidigare var en fjärdedel av 

medarbetarna nöjda med arbetsmiljön till skillnad från idag då två tredjedelar är nöjda. Han 

säger att när det gäller ventilation, ljud och ljus så upplever medarbetarna att en klar 

förbättring har skett och att de är stolta över sin arbetsplats.  

Ett öppet kontor kräver vissa spelregler som t.ex. god ordning på den egna arbetsplatsen, vara 

lyhörd och visa hänsyn, menar Johan. Mats-Johan säger liksom Johan att trivseln bland de 
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anställda har blivit bättre. Han säger också att samhörigheten bland personalen har blivit 

mycket bättre och att ”vi” känslan på kontoret har blivit starkare. Taket höjdes för att 

medarbetarna skulle känna att kontoret var luftigare och större, berättar Mats-Johan.  

I och med förändringarna på kontoret upplever Mats-Johan att personalen är gladare och trivs 

bättre på arbetsplatsen. Även Marie håller med om att trivseln bland personalen har blivit 

bättre. Hon säger att de på kontoret uppnått bättre resultat under ombyggnationen trots 

byggröran som varit. De öppna kontorsytorna har skapat ökad öppenhet, större social 

gemenskap och samverkan och effektivare personal som genererar i gladare och trevligare 

personal. Monica berättar att hon inte vet om personalen upplever någon bättre trivsel än 

tidigare. 

 

4.6 Image 

Bengt berättar att de inom Norrporten pratar om både image och varumärke, att man vill visa 

upp sin image för att få en gemensam image inom organisationen. Då är det en gestaltnings 

workshop för att tillsammans med en referensgrupp från hyresgästen identifiera hur man vill 

upplevas, hur man vill uttryckas. Sen är det inredningsarkitekter som verkställer dessa 

utformningar. Bengt säger att det är likadant med varumärket, vi vill att lokalen ska visa vad 

man står för. Där krävs det även en gestaltningsprocess kring hur lokalen ska utformas för att 

visa upp vad verksamheten håller på med. T.ex. när man kommer in i Bridgestones lokaler så 

har man däcktryck på väggarna för att man ska förstå att här håller de på med däck, berättar 

Bengt.  

Bengt menar att det är val av material gällande kulörer och inredning som skapar rätt image 

och att det ofta är inredningsarkitekten som sätter ihop dem. Bengt säger att de inom 

Norrporten försöker investera i den här resursen för att få spetskunskap och få till det på ett 

bra sätt.  

Bengt anser att från utsidan, när man angör fastighetens tomtgräns så ska det vara ordning och 

reda, det ska vara snyggt och det ska även finnas designupplevelser där.  Huvudentréns 

utformning ska vara tydlig vad gäller skyltningen. Han säger att entrén ska vara tillgänglig för 

alla, den ska vara anpassad för personer med funktionshinder. Har man inte det så är det inte 

särskilt positivt ur varumärkets synvinkel. Hela vägen genom trapphus, hissar och upp till 

entrédörren och första intrycket när man kommer in genom dörren, hela den kedjan påverkar, 
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menar Bengt. Han säger att de nästan måste ha en checklista med allt man möts av från det att 

man parkerar till att man kommer in på kontoret. 

Johan berättar att CSN är en statlig myndighet och att imagen inte är lika betydelsefull som 

för företag. Han säger att de på huvudkontoret i Sundsvall mestadels arbetar med IT och 

tekniska lösningar och att de inte får besök av så många kunder.  

Marie berättar liksom Johan att Skatteverket är en statlig myndighet och att imagen inte är så 

betydelsefull. Hon nämner däremot att de får besök av del kunder som upplevt lokalerna 

fräscha och trevliga. 

Även Monica säger att imagen inte är så betydelsefull eftersom de är en statlig myndighet. 

Hon berättar att kontoret ger ett hyfsat intryck hos kunderna som besöker Länsstyrelsen och 

att de blir trevligt bemötta av receptionisterna.  

Mats-Johan säger att kontorets image stämmer bra överens med företagets image. Han 

berättar att första intrycket som kontoret ska skapa hos besökarna är bilden av ett modernt 

företag. I entrén har de valt att måla tre däckmönster i Ferrari röd färg. För att förstärka 

varumärket hos både de anställda och hos besökarna så har de valt att färgsätta inredning och 

väggar i företagets färger, säger Mats-Johan. 
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5. Analys 

 

Detta kapitel ställer teorin mot empirin. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa? 

 

 

5.1 Kontorsbyggnaden 

Norrporten, CSN, Bridgestone, Skatteverket och Länsstyrelsen är alla eniga om att läget har 

en stor betydelse för företagen. Bridgestone är beläget en bit utanför Sundsvalls centrum för 

att kunder som kommer på besök enkelt ska kunna parkera sina bilar. Eftersom de får besök 

av lastbilar som hämtar och lämnar däck så är lokalens läge utmärkt då det finns gott om 

utrymme omkring lokalen. Bridgestone valde mellan att stanna kvar i de nuvarande lokalerna 

eller flytta till nya. Eftersom Bridgestone var nöjda med sitt nuvarande läge och Norrporten 

gärna vill ha kvar dem som hyresgäster så beslutades det att de nuvarande lokalerna skulle 

renoveras och bli fräschare. Att renovera de nuvarande lokalerna är en nödvändig investering 

för att värdet på byggnaden inte ska sjunka.  

CSN är placerat i de centrala delarna av Sundsvall, Skatteverket och Länsstyrelsen i de 

centrala delarna av Gävle. Eftersom det är många anställda på dessa kontor och många av 

dem pendlar så var närheten till tågstationen en stor anledning till att de valde att stanna kvar i 

den nuvarande byggnaden. CSN har inte så många kundbesök på huvudkontoret och är inte 

heller i behov av så många egna kundparkeringar medan Skatteverket och Länsstyrelsen har 

mer kundbesök och bättre tillgång till parkeringsplatser.  

Christiansson och Eiserman
62

 skriver om att man ska placera sitt kontor strategiskt rätt. Ska 

närhet till centrum vara viktigt eller ska närhet till bra kommunikationer så som tågstationen 

eller motorväg vara avgörande? Dessa myndigheter och företag har valt att placera sina kontor 

strategiskt rätt. 

Norrporten har en miljöprägel på sina kontorsbyggnader. De ska vara energieffektiva och 

utformade så att hyresgästens verksamhet är energieffektiv. När man bygger nya byggnader 

eller som i CSN:s och Bridgestons fall renoverar befintliga lokaler har Norrporten ett 

miljöprogram som ställer krav på de tekniska systemen. De tekniska systemen ska vara 
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energieffektiva och materialet som tas in i byggnaderna ska vara ofarligt enligt Norrportens 

miljökrav. De rekommenderar även hyresgästen vilka material de ska använda för att hela 

byggnaden ska bli miljösäkrad. 

Både CSN och Bridgestone har följt Becker och Steele´s
63

 tumregel att inte investera i nya 

projekt om de absolut inte är nödvändiga. De valde istället att renovera de nuvarande. 

Christiansson och Eiserman
64

 skriver att man vid nybyggnationer har möjlighet att bygga 

flexibla byggnader som enkelt kan anpassas till nya hyresgäster. Bengt Dahlberg delar deras 

åsikter och påpekar att de äldre byggnaderna är svårare att göra flexibla. Han nämner att t.ex. 

byggnader från 1970-talet ofta har låg takhöjd då man försökt klämma in så många våningar 

som möjligt i byggnaden.  

 

5.2 Kontoret som imagesymbol och dess identitet 

Becker och Steele
65

 skriver att företag och organisationer skickar ut signaler om deras 

värderingar, ambitioner och förväntningar genom de designval de gör om allt från kontorets 

läge, storlek, form och material till dess invändiga detaljer som t.ex. möblering och 

användning av utrymmen. Detta är något som Bengt Dahlberg, Norrporten också är inne på. 

Att man vill visa upp sin identitet och sitt varumärke med hjälp av kontoret. Vidare så skriver 

Becker och Steele
66

 att ett kontor bör stödja det arbete som ska utföras där men det ska också 

stödja och stärka företagets identitet. Den viktigaste frågan är vilken typ av identitet företaget 

vill återge. Bengt Dahlberg, Norrporten poängterar vikten av att göra ett ordentligt 

utredningsarbete när man tar fram företagets identitet genom att använda sig av en slags 

gestaltnings workshop. Där man tillsammans med företagets referensgrupp identifierar hur 

företaget vill upplevas och hur man vill uttryckas. Likadant går man till väga när man 

kartlägger företagets varumärke så att man kan utforma dess lokaler på ett sätt som speglar 

företagets verksamhet. Becker och Steele
67

 skriver att alla dessa beslut om form, plats, och typ 

av kontor kommer att avspegla företagets identitet till omvärlden. Det kan även vara till hjälp 

för att attrahera och behålla viktiga personer inom företaget. 
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På Bridgestones kontor har man valt att måla däcktryck på glasväggarna så att besökarna ska 

förstå att företaget jobbar med däck men även för att stärka de anställdas engagemang för 

företaget. Man har även färgsatt inredning och väggar i företagets färger.  

För CSN:s del så berättar Johan Skyttberg att eftersom de inte har några handläggare på sitt 

huvudkontor så får de inte så många besök från kunder. Något som däremot har förstärkt 

myndighetens identitet och ökat de anställdas engagemang är den nya gemensamma entrén 

som bidragit till att stärka vi-känslan på kontoret. Det nya kontoret har även gjort att 

medarbetarna känner sig stolta över att arbeta på CSN. 

Becker och Steele
68

 skriver att det finns två sätt att identifiera sitt företag på med hjälp av 

kontoret. Det ena är att man väljer en image som man vill att utomstående ska ha av företaget, 

utformar kontoret så att det framkallar denna image. Det andra sättet är att man väljer ett 

arbetssätt som företaget ska arbeta på, utformar ett kontor som stödjer detta arbetssätt och 

låter resultatet bli den image som utomstående får av företaget och som återspeglar systemet. 

Bengt Dahlberg, Norrporten berättar att det första de gör är att ta reda på hyresgästens 

önskemål. Genom att kartlägga hyresgästens behov och det arbetssätt de vill kunna arbeta på 

så kan man med hjälp av inredningsarkitekter ta fram passande lösningar vad gäller val av 

kontorslösning. På detta sätt är hyresgästen och alla dess medarbetare med och tar fram en 

passande kontorslösning där de kan arbeta på det sätt de vill. Genom att ha ett kontor som 

stödjer deras arbetssätt så blir det resultat som de presterar deras image utåt, precis som 

Becker och Steele
69

 skriver.  

Fördelen med att göra på detta sätt är att det är enklare att genomföra. Det krävs för mycket 

iscensättning om man ska försöka leva upp till en image som inte speglar verksamheten. 

Genom att utforma lokalerna efter arbetssätt, blir verksamheten effektivare. Något som 

Norrporten varit noga med när de byggt om både CSN:s och Bridgestones lokaler.  

På byggnadens utsida anser Bengt Dahlberg, Norrporten att det ska vara ordning och reda, 

snyggt och det ska finnas en designupplevelse. Huvudentréns skyltning ska vara tydlig och 

tillgänglig för alla, anpassad för personer med funktionshinder. Personalen ska känna sig stolt 

och trivas på arbetsplatsen. Man måste ha koll på allt besökaren ser, möts av eller upplever 

från det att besökaren parkerar sin bil till dess att de tagit sig igenom t.ex. entrédörren, 

trapphus och hissar.  
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Just första intrycket av ett kontor är enligt en undersökning från Vasakronans 

kontorsbarometer viktigt.
70

 Hur kontoret ser ut och är utformat bidrar till företagets image 

men det som påverkar mest är husets entré och hur det ser ut när man kommer in genom 

entrén. Kontorets läge och adress är också viktigt.  

Johan Skyttberg, CSN berättar att de vill att de som besöker kontoret ska känna att de kommer 

till en modern byggnad som är ljus och luftig, medan Mats-Johan Adner, Bridgestone vill att 

besökarna ska få intrycket att det är ett modernt företag de kommer till.  

 

5.3 Val av kontorslösning 

CSN gick från att ha cellkontor med en tydlig hierarkisk styrning till att arbeta i öppna 

kontorslandskap med flexibla arbetsplatser. Personalen har likadana möbler, egna portabla 

hårddiskar och egna rullhurtsar som enkelt kan flyttas om en person behöver byta arbetsplats. 

Även generaldirektören sitter i öppet kontorslanskap hos sin stab, med en likadan arbetsplats 

som de anställda. För avdelningscheferna så är detta perfekt då de sitter mitt bland sina 

medarbetare och kan på så sätt vara med i diskussioner. Det blir också lättare för cheferna att 

känna av läget och kunna åtgärda problem på ett tidigare stadium. CSN har idag ett 

välfungerande flexkontor som Christiansson och Eiserman
71

 beskriver i sin bok. 

När CSN bytte kontorslösning från cellkontor till öppet kontorslandskap var det viktigt att 

man frågade personalen som verkligen skulle arbeta där om hur arbetsflödet skulle gå, vem 

man skulle sitta nära för att samarbetet skulle fungera optimalt. Suno (1998) menar att 

personalen blir mer produktiva på det sättet. Detta har CSN eftersträvat då alla i personalen 

fick rangordna på en skala från 1-10 vilka personer de arbetar mest med. På så sätt fick man 

sitta nära de personer man arbetar mest med.  

Bridgestone gick från att ha många cellkontor och en öppen kontorslösning till att ha få 

cellkontor och flera öppna kontorslösningar. Man kan enkelt ta hjälp av varandra och de äldre 

mer erfarna kan flika in och bidra med sin kunskap. Bengt Dahlberg menar att om du klarar 

av att sitta i öppet kontorslandskap och följa de regler som måste finnas är öppet 

kontorslandskap det bästa sättet. Det är en stor konkurrensfördel ur effektivitetssynpunkt och 

företaget blir mer konkurrenskraftigt. 
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Länsstyrelsen gjorde en enkätundersökning innan de byggde om och där visade det sig att en 

majoritet av de anställda ville sitta kvar i en cellkontorslösning. De flesta uppgav att de kunde 

koncentrera sig bättre i ett eget rum. Christiansson & Eiserman
72

 beskriver cellkontoret och en 

av fördelarna är just avskildheten, något som underlättar koncentrationen. En nackdel som 

Christiansson och Eiserman
73

 tar upp är att de som sitter i ett cellkontor träffar de andra 

medarbetarna mycket mindre gentemot de som sitter i öppna kontorslösningar. 

När man ska göra investeringar på ett kontor menar Kerslake
74

 att man gör fel som fokuserar 

på kostnader. Oftast visar det sig att de stora kostnadsbesparingarna leder till sämre slutgiltiga 

resultat medan de dyrare investeringarna ger stor nytta för företaget. De dyrare 

investeringarna kan bidra till större engagemang bland personalen där produktivitet främjas. 

Både CSN och Bridgestone valde att inte fokusera på kostnader utan vad som behövde 

förändras i lokalerna. Bengt Dahlberg berättade att de inom Norrporten gör en behovsanalys 

för hyresgästerna och att de sedan tillsammans planerar hur lokalerna ska se ut men att det i 

slutändan är hyresgästen som har det sista ordet. Bridgestone och Norrporten tog fram 

lämpliga åtgärder för att fräscha upp de nuvarande lokalerna. De fick t.ex. en luftsluss, en 

rejäl entré, fräsch inredning och modernare öppnare kontor. CSN fick en rejäl uppfräschning 

vad gäller entrén, alla anställda går numera igenom samma entrédörr. Byggnadens passage 

som ligger i anslutning till bland annat matrummet och entrén även kallad ”kreativa gatan” 

blev ett lyft för alla i personalen. De trevliga mötesplatserna ska bl.a. uppmana till spontana 

möten. 

I Vasakronans kontorsbarometer
75

 finns två viktiga variabler på ett kontor, känslan av kontroll 

och interaktion. CSN har genom sin indelning av arbetsteam och möjligheten till att använda 

obokningsbara grupprum lyckats skapa en bra stämning på sitt kontor där personalen är i 

harmoni. De har även lyckats att med rätt planlösning, inredning, ljusförhållanden och rätt 

temperatur skapar inspiration och kreativitet som genererar i personal som trivs på 

arbetsplatsen som Vasakronan skrev om i sin kontorsbarometer. 
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5.4 Trivsel och arbetsmiljö 

På Norrportens hemsida
76

 kan man läsa att det krävs en hälsosam arbetsmiljö där vi mår bra 

för att vi ska kunna prestera maximalt. Det ska vara ett behagligt luftklimat, en trivsam 

ljudnivå och bra belysning. Bengt berättar att det även är bra med variation på arbetsplatsen, 

att man kan diskutera och umgås med sina kollegor men även dra sig undan och arbeta ostört.  

Mats-Johan upplever att trivseln bland de anställda har blivit bättre efter ombyggnationen. 

Medarbetarna arbetar mer tillsammans och de sitter i öppna kontorslösningar något som stärkt 

”vi” känslan på kontoret. Taket höjdes i samband med ombyggnationen för att kontoret skulle 

upplevas som luftigare. Något som gett positiv effekt på medarbetarna.  

Johan Skyttberg anser i likhet med Mats-Johan att trivseln har ökat efter ombyggnationen. 

Medarbetarna på CSN tycker att arbetsmiljön har blivit bättre något som resulterat i att det är 

roligare att jobba. Det är fräscht och rent. Den nya arbetsmiljön uppmanar dessutom 

medarbetarna att hålla ordning och reda.  

Norrporten
77

 skriver också på sin hemsida att man mår bra av att både sitta och stå under 

arbetstiden. Det kan även vara bra att ta kontinuerliga pauser. Ett bra exempel är att man 

placerar skrivare och kopiator en bit ifrån arbetsplatsen så att de anställda tvingas resa på sig. 

Både på Bridgestone och CSN:s kontor har man valt att placera rummen med skrivare och 

kopiator en bit ifrån för att medarbetarna ska tvingas röra på sig. De har även försett rummen 

med dörrar så att man inte ska störa sina medarbetare alltför mycket. Något som Norrporten
78

 

även tar upp på deras hemsida, att ett bra kontor eftersträvar att minska ner jobbiga ljud och 

minimera buller. Ljud från skrivare, fax och kopiator kan enkelt undvikas om de placeras i ett 

separat rum. Ett bra kontor bör ha något tyst rum där man kan stänga dörren om sig. 

Även kontorsmöblerna på Bridgestone och CSN är likadana. Bord som medarbetarna kan 

anpassa nivån på. Vill de arbeta stående så är det bara att höja skrivbordet. Alla arbetsplatser 

är utrustade med likadana möbler för att en medarbetare ska kunna byta arbetsplats på ett 

smidigt sätt. Båda kontoren har textilgolv för att hindra dammet att åka omkring och dämpa 

ljudnivån. 
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Just ljudnivån är ett problem man stöter på med en öppen kontorslösning. Detta har både 

Bridgestone och CSN motverkat genom att ta fram vissa spelregler så som: en god ordning på 

den egna arbetsplatsen, vara lyhörd och visa hänsyn. 

Det som har påverkat trivseln mest för CSN:s del verkar vara den nya gemensamma matsalen. 

Där medarbetarna träffar personer från andra avdelningar som de nästan aldrig träffade före 

ombyggnationen. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av undersökningen som genomförts i examensarbetet. 

Syftet och frågeställningar som låg till grund för examensarbetet har här besvarats av 

författarna med gjorda slutsatser. 

 

6.1 Hur utformar man ett kontor så att det passar just den verksamhet som företaget 

bedriver? 

När ett företag eller en organisation beslutar sig för att de vill bygga om eller skaffa nya 

kontorslokaler så är det ofta bakomliggande orsaker som spelar in. Exempel på sådana kan 

vara trångboddhet, nya arbetssätt och nedgångna lokaler. Den första frågan som då dyker upp 

är om de ska renovera befintliga lokaler eller flytta in i nya lokaler. Ofta när hyresgästen 

berättar för fastighetsägaren hur de vill att det nya kontoret ska vara utformat så har de tagit 

fram krav på t.ex. 10 kontorsrum, en matsal, två konferensrum och ett fikarum. Eftersom de är 

10 stycken på kontoret så ska de ha 10 kontor tänker de istället för att tänka efter vilket 

arbetssätt de har och hur kontoret ska vara utformat för att stödja detta på bästa sätt.  

Det är i detta läge Norrporten kommer in i bilden med sin kunskap. De gör en behovsanalys 

på hyresgästen för att reda ut vilka behov de har och vilket arbetssätt de har. Denna 

behovsanalys sker oftast med hjälp av en så kallad referensgrupp, som består av medarbetare 

från hyresgästen. Denna referensgrupp fungerar som en länk mellan alla anställda och 

Norrporten. Målet är att alla anställda ska vara med på förändringen.  

Norrporten anlitar konsulter inom olika områden som t.ex. arkitektur. Norrporten väljer dessa 

konsulter med stor omsorg eftersom de har en stor roll i förändringen. I samverkan så skissar 

man fram de nya lokalerna. När man sedan tagit fram en kontorslösning som passar den 

verksamhet som hyresgästen bedriver så kan ombyggnationerna börja. 

 

6.2 Vem är det som påverkar, bestämmer och beslutar om hur det ska se ut? 

Hyresgästens behov är det viktigaste i processen. Norrporten för en dialog med hyresgästen 

där man försöker få fram vilka behov de har. Det är hyresgästen som har mest att säga till om 

då det är de som ska verka i lokalerna. Norrporten bistår med kunnande och försöker 
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förverkliga hyresgästens behov. Anser Norrporten att något önskemål som hyresgästen har 

inte går att genomföra så för man en dialog med dem där man talar om varför just den 

lösningen inte är genomförbar och ger förslag på en annan lösning. 

 

6.3 Vilka möjligheter skapas med hjälp av rätt design och utformning? 

Den vanligaste kontorslösningen i dagsläget är den öppna kontorslösningen. Den öppna 

kontorslösningen kan vara svår för de anställda att ta till sig i början då de tidigare har suttit i 

cellkontor. De anställda är rädda för förändringar och är osäkra på hur det ska fungera. I detta 

läge är det viktigt att man förklarar nyttan med denna lösning för medarbetarna så att alla är 

överens med den öppna lösningen och verkligen utnyttjar nyttan. Den öppna lösningen är den 

flexiblaste över tiden och ökar verksamhetens effektivitet.  

Den öppna lösningen passar inte alla verksamheter utan det finns de som behöver sitta i egna 

rum för att kunna utföra sitt arbete. Exempel på en sådan verksamhet är Länsstyrelsen där 

man inte delar ärenden med varandra. 

Fördelarna med den öppna kontorslösningen är att man kan arbeta mer i team och utbyta 

erfarenheter med varandra. På de kontor där även cheferna sitter med i den öppna lösningen 

så underlättar det för både cheferna och personalen. Cheferna får bättre kontroll av vad som 

händer på avdelningen och kan snabbt korrigera saker som inte stämmer. De får även bättre 

koll på hur personalen mår och känner av stämningen i gruppen. Att man sitter nära varandra 

är något som ökar effektiviteten då man kan hjälpas åt och alla är med och bidrar. Man hinner 

på så sätt avklara flera ärenden.  

Alla kontorsplatser är utrustade med likadana möbler, något som underlättar vid 

omorganisationer eller när någon ur personalen ska byta avdelning t.ex. På så sätt så slipper 

man allt onödigt flyttarbete då det bara är att ta med sig sin hårddisk och byta plats. Att alla 

medarbetare sitter i öppet kontorslandskap är något som ökar ”vi”- känslan och 

samhörigheten på kontoret. Genom att använda sig av rätt kulör och inredning så skapar det 

rätt image på kontoret. Det stärker även företagets identitet gentemot de anställda. 

Trivseln är något som är viktigt på en arbetsplats. Det krävs en hälsosam arbetsmiljö där de 

anställda mår bra för att kunna prestera maximalt. Luftkvaliteten och ljuset ska vara anpassat 

för kontorslokalen. Den största konkurrensfördelen med att ha ett välplanerat kontor är att 
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effektiviteten ökar. Du blir attraktiv som arbetsgivare och du har ett kontor som stödjer ditt 

arbetssätt. 

 

6.4 Hur pass viktigt är kontorets läge? 

Läget har alltid varit det mest betydelsefulla för ett företags kontor, och så är det fortfarande 

idag. Det gäller att placera kontoret rätt. Har kontoret många besökare är det viktigt att det är 

lättillgängligt för dem. Närhet till kommunikationer så som järnvägsstationer och motorvägar 

är också viktiga faktorer som spelar in. Vart man väljer att ha sitt kontor är också en sak som 

bidrar till företagets image. Det är viktigt att förmedla rätt image mot kunder och de anställda. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att studera hur framtidens kontor kan komma att se ut. Kommer 

utvecklingen gå mot enbart öppna kontorslösningar eller är detta bara en fluga? En annan 

intressant fråga är om fler och fler kommer att arbeta hemifrån med hjälp av framtidens 

teknik. Kommer kontoren rent utav avskaffas? Kommer kontorssysslorna skötas över internet 

istället? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju med Bengt Dahlberg, utvecklingsansvarig Norrporten 

Kontorsbyggnad 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att bygga nya kontorslokaler eller renovera 

befintliga lokaler?  

Vilka faktorer är viktigast för kontorsbyggnaden? Exempelvis läget, kommunikationer och 

flexibilitet av byggnaden.  

Hur ser kontorslösningarna ut? 

Vilken är den vanligaste kontorslösningen och vad är fördelarna respektive nackdelarna med 

den? 

Hur mycket är hyresgästerna med och påverkar valet av kontorslösningar? 

Hur går ni till väga då ni tar reda på hyresgästernas behov? 

Hur stor konkurrensfördel har företag med välplanerade kontor? 

På er hemsidan kan man läsa om de sju stegen för att skapa det moderna kontoret. Är detta en 

mall ni utgår från och hur går detta arbete tillväga? Anlitar ni konsulter inom olika områden 

för att ta fram dessa lösningar?  

Vilken betydelse har kontorets image? 

Hur jobbar ni med att stärka företagens image med hjälp av kontoret? 

Hur gör man för att skapa rätt image på kontoret så att det överensstämmer med företagets 

image? 

Hur jobbar ni med första intrycket av kontoret? Gällande exempelvis utformning av husets 

entré och publika utrymmen?  

Trivsel på kontoret 

Vad är viktigast för att skapa en arbetsplats där de anställda trivs? 

Vilken trivselfaktor spelar störst roll på kontoret? 
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Bilaga 2 

Intervju med Johan Skyttberg, CSN, Mats-Johan Adner, Bridgestone, Marie 

Svärd, Skatteverket och Monica Eriksson, Länsstyrelsen. 

Beslutet 

Varför beslutade ni er för att bygga om lokalerna? 

Vilka önskemål hade ni angående lokalernas utformning? 

Hur pass mycket fick ni vara med och påverka utformningen? 

Vilka behov ville ni att de nya lokalerna skulle tillgodose? 

Image 

Anser ni att kontorets image stämmer överens med företagets verksamhet? 

Hur ville ni att besökarna skulle känna vid första intrycket av kontoret? 

Trivsel 

Har de nya lokalerna skapat bättre trivsel hos de anställda? 

Resultatet 

Har de nya lokalerna skapat nya möjligheter för er? 

Har ert sätt att arbeta på blivit effektivare? 

Motsvarar de nya lokalerna era förväntningar? 

 


