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Sammanfattning 
Publikationstyp: Examensarbete 

Titel: Framtidens krav på kontorslokaler 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Kursnamn: Examensarbete i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförvaltning. 

Författare: Rickard Blomkvist & Nils Wilander 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2012-05 

Syftet: att undersöka hur fastighetsägare kan utveckla sina fastigheter så att de passar de 
moderna företagens krav och önskemål på de kontorslokaler de hyr. Även hur 
fastighetsägare bör resonera för att deras kontorsfastigheter ska bli attraktiva på 
marknaden. Utreda hur ett modernt kontor ser ut och i vilken riktning går trenderna?  

Frågeställningar som använts: 

• Vad ska fastighetsägare göra för att svara mot de nya kraven som moderna företag 
ställer på kontorslokaler? 

• Hur påverkar nya arbetssätt i företagen deras användning av lokaler? 

• Hur ser ett bra kontor ut idag? 

 

Metod: för att få svar på frågeställningarna har vi använt kvalitativa intervjuer.  

Slutsats: Dagens kontorsfastigheter måste vara flexibla så de går att anpassa efter den 
aktuella hyresgästen. Rörligheten på marknaden är stor och fastighetsägaren måste vara 
beredd på att hyresgäster flyttar. Det kräver att kontorsfastigheten måste vara moderna 
välplanerade så att de kan ställa om till ny användning utan allt för höga merkostnader. 

I och med att det går att ha sin arbetsplats utanför kontoret behöver företaget analysera hur 
väl de utnyttjar den kontorsyta de hyr. Studier visar att många kontor har en väldigt låg 
nyttjandegrad, vilket innebär besparingsmöjligheter. Sättet kontoren används har ändrats 
mycket då företag arbetar i projektform i en större utsträckning. Det kräver att utrymmen 
för projektgrupper finns tillgängliga. 

Ett bra kontor har en öppen lösning med tillgång till konferensrum, mindre grupprum och 
telefonbås. Lokalerna ska vara ljusa, väl ljuddämpande och hålla ett behagligt klimat. Det bör 
finnas naturliga mötesplatser där personalen kan träffas och samtala. Dessutom är det en 
förutsättning att kontorslokalen är väl anpassad för företagets verksamhet, organisation och 
image.    

Nyckelord: Kontorslokal, kontorsbyggnad, kontorsutveckling, arbetsmiljö, image 



 
 

Abstract 
Title: future demands for office space 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Facility Management 

Author: Rickard Blomkvist & Nils Wilander 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2012-05 

Aim:  to examine how property owners can develop their properties to suit modern business 
needs and requirements of the office space they rent. Although the property owners should 
reason for their commercial properties will be attractive to the market. Investigate how a 
modern office looks like and in what are the trends? 

Issues used: 

• What should property owners do to meet the new requirements of modern 
businesses place on the premises? 

• How does the new work in the companies they use their premises? 

• What is a good office today? 

 

Method: we used qualitative interviews to get answers to the issues. 

Conclusion: Today's office buildings have to be flexible so they can be adapted to the current 
tenant. Market mobility is high and the property owner must be prepared for tenants 
leaving. This requires that the office property must be modern well-planned so that they can 
adapt to new users without too high costs. 

The fact, that it is possible to have the workplace outside the office, the company needs to 
analyze how well they use the office space they rent. Studies show that many offices have a 
very low utilization level, which means savings opportunities appear. The way the offices are 
used has changed a lot, when companies are working on a project basis to a greater extent. 
This requires that spaces for project teams are available. 

A good work place has an open solution with access to conference room, smaller meeting 
rooms and telephone base. Premises should be bright, well-silencing and maintain a 
pleasant climate. There should be natural forums where staff can meet and talk. Moreover, 
it is essential that the work place premises are well adapted for its operations, organization 
and image. 

Key words: Office premises, office building, office development, working environment, 
image  
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1.  Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Eftersom dagens företag allt mer befinner sig på en global marknad så har det även medfört 
att de blivit mer konkurrensutsatta. Förändringen har skapat ett högre tryck på snabbhet 
och prestanda för varor och tjänster vilket gör att företagen måste anpassa sig och ha ett 
mer flexibelt tänkande i sitt sätt att arbeta. Med den tekniska utvecklingen som skett går det 
att implementera nya arbetssätt som gör det möjligt att möta den ändrade förutsättningen.  
En följd av det är att de anställda i större utsträckning kan sköta sina arbetsuppgifter på 
andra platser än kontoret med hjälp av moderna, tekniska alternativ.1  

Rent teknisk går det alltså, i vissa yrken, att utföra sin arbetsuppgift utan behov av en fysisk 
kontorslokal och det egna hemmet, caféer, tåg etc. kan istället fungera som tillfällig 
arbetsplats för den anställda.  

Hur påverkar det företagens syn på kontorslokalernas funktion, användning och vilken 
betydelse har det för dem?  

Den nuvarande stationära arbetsplatsen blir kanske inte lika viktig och det ställer krav på att 
fastighetsägare hänger med i utvecklingen och kan anpassa sina lokaler till nya 
förutsättningar som uppstår. Fokus ligger även på Individens trivsel på sin arbetsplats samt 
att utformningen av lokalen ska passa organisationens processer. Därför vill vi ta reda på hur 
företag, som redan nu i stor utsträckning redan implementerat liknande arbetsmetoder, har 
gjort för att anpassa sina lokaler efter verksamheten och hur fastighetsägaren lyckats möta 
en förändrad efterfrågan.   

1.2 Frågeställningar 
• Hur ser ett bra kontor ut idag? 

• Hur påverkar nya arbetssätt i företagen deras användning av lokaler? 

• Vad ska fastighetsägare göra för att svara mot de nya kraven som moderna företag 
ställer på kontorslokaler? 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad ett modernt kontor är. Hur 
fastighetsägare kan utveckla sina fastigheter så att de passar de moderna företagens krav 
och önskemål på de lokaler de hyr. Allt för att vara en attraktiv leverantör av kontorslokaler. 

                                                      
1 Cartwright, S. (2003) 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt av avgränsa oss till Stockholmsområdet och Företag som är verksamma där. 
Många globala företag finns representerade i området och vi har förstått att Ericssons 
nybyggda kontorsfastighet i Kista ligger långt fram i utvecklingen som vi avser rikta in oss på. 
Därför väljer vi att besöka den och analysera hur kontorslösningarna är gjorda där. 

 

I studien fokuseras det på moderna företag - författarna syftar då på företag som använder 
sig av den senaste informationstekniken i arbetssättet dvs. den interna och externa 
kommunikationen förs med hjälp digitala nätverk.   
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2. Metod 

I det här kapitlet går vi igenom våra val av tillvägagångssätt, vetenskaplig ansats, 
datainsamling, urval, intervjumetod och tillförlitlighet. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
I detta examensarbete har vi använt oss av kvalitativa intervjuer framför kvantitativ 
datainsamling. Anledningen är att få en djupare förståelse för tankegångarna gällande 
moderna kontorslösningar och kontorsfastigheter. Med en kvalitativ metod för att samla in 
data har man en mindre urvalsgrupp än i en kvantitativ metod och forskaren kan gå mer på 
djupet i sin studie. I en kvantitativ metod har forskaren en stor urvalsgrupp som man ställer 
enklare frågor till genom t.ex. en enkät, för att sedan analysera resultatet med statistiska 
metoder. Den här studien inriktar sig på att intervjua ett fåtal personer med kunskaper och 
erfarenheter inom ämnet kontorsfastigheter och kontorslösningar. Intervjuerna hölls med 
representanter från flera parter i ämnet med olika roller och synsätt. För att få ett brett 
perspektiv på rapporten hölls intervjuer med representanter från fastighetsägare, 
hyresgäster, arkitekter och kontorsutvecklare. Kunskaperna hos intervjuobjekten gav oss en 
tydlig överblick av ämnet. Problematiken och möjligheterna kring ämnet belystes från flera 
olika synvinklar vilket var av stor vikt för arbetets kvalitet. 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Rapporten arbetar efter hermeneutisk metod. Hermeneutiker försöker inte att söka efter 
någon definitiv sanning då de inte anser att någon sådan finns. Utan de försöker istället 
förstå och tolka den data de samlat in. Vi använder oss av hermeneutiska synsättet i vår 
studie då vi försöker förstå och tolka de personer vi intervjuat samt den litteratur som vi 
tagit del av.2  

Genom arbetets gång har det blivit tydligt att någon universallösning gällande arbetets 
frågeställningar inte finns. Varje fastighet och företag har sina styrkor och svagheter som 
måste tas med i beräkningen vid utformningen av kontorslokalen.   

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen till den här studien har skett genom intervjuer samt befintlig litteratur i 
ämnet. Vi använder oss böcker, artiklar, tidigare studier och internet. De databaser som vi 
använde i insamlandet av data var Google scholar samt de databaser som finns tillgängliga 
på högskolan i Gävles bibliotek. Böckerna som ligger till grund för arbetets teori lånades på 
Högskolans bibliotek. Data som samlats in består både av primär- som sekundärdata.  

                                                      
2 Svenning (1996) s.40 
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Primärdata är data som vi själva har tagit reda på genom intervjuer med personer på 
Ericsson, Vasakronan, Diligentia, Arrivare och Thomas Eriksson Arkitekter. Sekundärdata är 
data som andra författare har samlat in och vi tagit del genom litteratur, artiklar, tidigare 
uppsatser och internet.    

2.4 Urval 
I det här arbetet har det utförts fem kvalitativa intervjuer med personer från företag som 
ligger i framkanten av att skapa moderna och effektiva kontorslösningar. Intervju personerna 
har noga valts ut för att de ska komplettera varandra då de representerar flera olika sidor av 
de som utvecklar kontorslösningar. Samtliga av de personer som vi har intervjuat har valts 
utifrån att de alla har erfarenhet inom kontorsutveckling och arbetar aktivt för att optimera 
och effektivisera kontorslösningar. 

Data som samlades in gav en önskad översikt av ämnet. De personer som intervjuades hade i 
stora drag samma åsikter, med fokus på just deras specifika område. I och med de olika 
synvinklarna får arbetet en mångfaciterad och nyanserad täckning av ämnet. 

2.5 Intervjumetod 
Det finns tre olika intervjumetoder, strukturerad, semistrukturerad- och ostrukturerad 
intervjumetod.  

Strukturerad innebär att samma frågor ställs till alla och alla svar kan kategoriseras i en 
specifik svarskategori.  

Semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla som intervjuas. Frågorna 
har öppna svarsmöjligheter, vilket ger den intervjuade större möjlighet att uttrycka 
personliga åsikter i svaren.  

Ostrukturerad intervju är när den intervjuade tillfrågas om ett eller flera områden. 
Frågeföljden avgörs till viss del av hur den intervjuade svarar. Det finns utrymme för 
följdfrågor på det som kommer upp under intervjun.3 

I det här arbetet har vi använt oss av ostrukturerad intervjuteknik. Beroende på att de vi 
intervjuar har väldigt olika uppgifter och kunskaper i ämnet och vi vill uppmana till en 
diskussion med den vi intervjuar, för att på så sätt kunna fånga så mycket data som möjligt. 
Intervjuerna har genomförts genom en besöksintervju med Jan Sjögren på Eriksson samt 
genom konferenssamtal över skype med resterande personer.  

2.6 Tillförlitlighet 
För att försäkra oss om att den insamlade data är tillförlitlig krävs validitet och reliabilitet. 
Källorna från litteraturen och framför allt internet kommer att kritiskt granskas för att 
försäkra oss om att undersökningen är tillförlitlig. 

                                                      
3 http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm 



5 
 

Validitet syftar på att man verkligen mäter det man vill mäta dvs. det som är relevant i 
sammanhanget. Enkelt sagt: att om en läkare vill mäta huruvida en patient har feber eller 
inte genom att ta pulsen på patienten blir han inte klokare av det.4  

Reliabilitet syftar på noggrannheten i mätningen, att data som samlas in och redovisas är 
korrekt. Om en läkare ska ta reda på vilken kroppstemperatur en patient har bör han ha en 
bra termometer och använde den på korrekt sätt för att få tillförlitligt resultat. 

Man kan säga att hög reliabilitet inte automatiskt ger hög validitet, men hög validitet 
förutsätter hög reliabilitet. 

För att säkerställa hög reliabilitet och validitet i kvalitativa studier kräver att man kan 
beskriva hur man samlat in data och bearbetat den på ett systematiskt och hederligt sätt.5 

Författarna anser att kraven på validitet och reliabilitet i undersökningen är uppfyllda. Den 
litteraturen som ligger till grund för arbetet behandlar ämnet och ger olika infallsvinklar till 
problematiken. I de intervjuer som har utförts, har frågornas karaktär varit utformade så att 
relevant information från de intervjuade har samlats in. 

I redovisningen av den insamlade data har författarna publicerat hela intervjuerna så att 
läsaren tydligt kan se vilken information som ligger till grund för de slutsatser som dragits. 
Det gör det även möjligt för läsaren att dra egna slutsatser med det här arbetet som grund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Svenning (1996) s.61 
5 Ibid. s.65 
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3. Kontorets historiska utveckling 

För att ge läsaren en kort redogörelse för hur utformning och utveckling av kontoren 
historiskt sett ut görs en kort beskrivning i det här kapitlet. 

 

Olika svängningar mellan rationalitet/effektivitet och individen har gett upphov till olika 
kontorstyper. 6 Under det senaste seklet går fem olika kontorstyper att urskiljas:   

3.1.1 Trälhavet, det första öppna kontorslandskapet 

Kring slutet av 1800-talet började det bli mer angeläget att effektivisera kontorsarbetet och 
vid den tiden var det även praktiskt möjlighet att genomföra detta7. En av faktorerna som 
spelade in var lysrörets införande eftersom det gav förutsättningar att kunna utnyttja 
lokalerna bättre genom att den användbara ytan blev större än tidigare. Rationalisering och 
effektivisering var det som eftersträvades och under den perioden innebar det en stor och 
öppen kontorslösning där de anställda satt på rad med tjänstemän placerade i anslutande 
glasburar i kontrollsyfte.8 

3.1.2 Cellkontoret 

Under mellankrigstiden kom nya strömningar sprunget ur en växande motvilja mot 
trälhavens stora rum. Här hamnade istället individualismen och hälsofrågor i fokus vilket 
utmynnade i att kontoren ändrade form därefter och cellkontoren skapades9. Dessa 
kännetecknades av avlånga korridorer med små rum löpandes på båda sidor av den. 
Rummen var anpassade så att en eller två personer skulle få plats i dessa. Det tillsammans 
med möjligheten att stänga sin dörr gav en mer ostörd arbetsmiljö för den anställde.10     

3.1.3 Kontorslandskapet 

I mitten av seklet svängde trenden, med Tyskland som pionjärer, så att målsättningen 
återigen blev fokuserad kring effektivisering och rationalisering11. Faktorer som påverkade 
var användandet av de nya elektroniska hjälpmedlen samt en uppfattning om att 
cellkontoren gjorde det svårare att kommunicera inom kontoret. Det talade 
informationsflödet ansågs vara viktigast för organisationens resultat, då en allt större 
automatisering av det skriftliga skulle ske i framtiden. För att möjliggöra det skapades stora 
rum, med många arbetsplatser, som separerades med hjälp av skärmväggar eller dylikt.  
Normeringar inom byggnader, kontor och inredning gjorde att kontorsplaneringen blev mer 
omfattande än tidigare.   
                                                      
6 Christianson & Eiserman (1998) s.9 
7 Ibid. s.9 
8 Ibid. s.14-15 
9 Ibid. s.9 
10 Ibid. s.16-18 
11 Ibid. s.9 
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Sverige saknade den tekniska kvaliteten för att till fullo kunna utnyttja den nya modellen 
varpå kompromisser genomfördes. Eftersom luftanläggningar som användes inte klarade 
kylbehovet som belysningen i de öppna kontoren skapade så blev inomhusmiljön inte 
tillfredsställande. De svenska möbler som användes var anpassade till cellkontor och klarade 
inte av den ökade belastning som uppkom i de öppna kontoren och dessa brister utmynnade 
i en kraftig negativ respons från de anställda.  

Trots att kontorslandskapen växte fram under 70-talet och Sverige bättre lyckats uppfylla de 
tekniska kraven så framstod ändå cellkontoren som det bästa alternativet under den 
perioden.12   

3.1.4 Kombikontoret 

I slutet av 70-talet stod åter individen i fokus och en kombination av cellkontoret och det 
öppna landskapet ledde fram till kombikontoret13. Tanken var att optimera kontoren genom 
att kombinera kontorslandskapets flexibilitet och kommunikationsmöjligheter med den 
ostörda miljön som cellkontoret skapade. De utformades så att arbetsrummen låg i 
anslutning till det öppna rummet där de gemensamma funktionerna - mötesplatser, 
fikaplats, skrivare, kopiatorer, arkiv - var inrättade. Gränsen mellan det egna och det 
gemensamma rummet bestod av en glasad vägg, även dörr i vissa fall, som gav möjligheten 
att ha en egen arbetsplats samtidigt som det gav en bra överblick och bättre 
kontaktmöjlighet mellan rummen.  Denna typ av kontor passar bra för organisationer som är 
i behov av snabb kommunikation mellan arbetstagarna.14 

3.1.5 Flexkontoret   

Under 90-talet så kom trälhavets och kontorslandskapets fokus på rationalitet och 
effektivitet åter, men den här gången hade tekniken gjort väldigt stora framsteg och utifrån 
det skapades flexkontoret.15 Flexkontoret är som det låter flexibelt och anses vara en form 
av kontor som är oberoende av tid och rum. Dessa är uppbyggda så att anställda inte har 
någon fast plats i kontoret utan istället gemensamma databaser och arbetsstationer vilket 
gör att de kan arbeta från den arbetsstation de har behov av för uppdraget. Personlig 
förvaring har de oftast i hurtsar som är mobila och kan flyttas dit de sitter. Kontorets kan 
vara olika beroende på verksamhet men är oftast uppbyggt kring en öppen kontorsyta med 
stationer för arbete, fika, möten och även enskilda rum om det behövs för arbete som kräver 
stor koncentration. Grundförutsättningen för att kunna ha ett flexkontor är fungerande 
teknik och bra samordning.16  

                                                      
12 Christiansson & Eiserman (1998)  s.20-25 
13 Ibid. s.9 
14 http://130.28.2.132/Publications/ITE_T115/ITE_T115.pdf s.4-5 
15 Ibid. s.9 
16 Ibid. s.36-38 

http://130.28.2.132/Publications/ITE_T115/ITE_T115.pdf
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4. Teori 

Kapitlet redovisar vilka teorier som ligger till grund för rapporten 

 

4.1 Det effektiva kontoret 
De flesta företag verkar i någon form av kontorslokaler. Hur de är utformade påverkar de 
som arbetar där och företagets produktivitet. En bra planerad kontorsbyggnad kan genom 
sin estetik, funktionalitet och sociala påverkan främja samarbetet och förståelsen mellan 
arbetstagarna och de olika avdelningarna på företaget. Många Organisationsforskare är 
överens om att arkitekturens utformning påverkar företagens produktivitet och även 
kreativitet.17 Om personalen känner otrevnad på arbetsplatsen resulterar det i lägre 
produktivitet. Det kan tyckas vara självklart, men trots det finns det massor av arbetsgivare 
som inte lyssnar på personalens missnöje.18 

När utformningen av ett kontor ska ske är det viktigt att studera företagets olika processer 
samtidigt som du ser till individernas förutsättningar. Om personalen ses som identiska 
produktionsenheter inom företaget och kontorets utformning grundar sig på den principen 
kommer en del av personalen att trivas, samtidigt som en del kommer att vantrivas. Tas 
hänsyn till personalens individuella egenskaper ökar förutsättningarna för hög produktivitet 
över lag.19 

Genom att skapa förståelse för företagets flöde kan man bygga bort onödiga problem. 

Om man ser till att de arbetstagare som samarbetar med varandra sitter nära och att de har 
gemensamma sällskapsytor främjar det företagets produktivitet. På samma sätt bör man 
placera avdelningar som ligger i efterföljande led i produktkedjan nära varandra så att 
personliga möten kan ske utan större ansträngning.20 Företag består av människor, så 
företagens effektivitet och framgång beror på de anställdas prestationer. Viktigt att tänka på 
är att inte låsa fast personalen på en statisk arbetsplats utan istället erbjuda ytor som är 
anpassade för den uppgiften som ska lösas just där. Med det menas att det bör erbjudas 
lugnare lokaler, mötesrum och telefonbås. På samma sätt som vi inte äter, sover och tar 
emot gäster på samma plats hemma så anpassas arbetsplatsen efter den aktuella 
uppgiften.21 

Kan man genom att verka inom välplanerade lokaler öka arbetstagarnas resultat är det en 
konkurrensfördel på marknaden. Att verka i kontorslokaler som främjar teamwork leder ofta 
till stora fördelar. I stället för att ha ett möte och sedan släppa iväg personalen till sina egna 
                                                      
17 Bodin Danielsson, C. (2010) 
18 Leaman, A. (1995) 
19 Kerslake, P. (2002) 
20 Paik Sunoo, B. (1998) 
21 Becker & Steele (1995)  s. 72-74 
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kontor där de arbeta på projektet, samtidigt som ingen annan i projektet vet i vilken riktning 
arbetet går. Fördelen med att arbeta nära och kunna kommunicera informellt och smidigt är 
väldigt stor.22 

4.2 En bra kontorsbyggnad – kriterier att uppfylla 
Vad som betraktas som en bra kontorsbyggnad har förändrats över tid och de påverkande 
faktorerna har fluktuerat och anpassats efter detta. Det finns många olika organisationer och 
därmed också olika uppfattningar om vad som är bra - vilket baseras på de krav och 
förutsättningar som den enskilda organisationen har att anpassa sig efter. För att se över de 
lokaler man redan har eller planering inför nya lokaler finns ett antal frågeställningar som 
bör beaktas i valet. De viktigaste kriterier som innefattar kraven på en bra kontorsbyggnad 
kan illustreras enligt punkterna: lokaliseringen, kontorshuset, kontorslokalen, tekniska 
förutsättningar, service. 

Lokaliseringen 

När det kommer till lokaliseringen så handlar det om tre saker: platsen där byggnaden finns, 
tillgängligheten att komma dit och imagen som byggnaden ger utryck för. Trots att IT-
teknologins frammarsch har möjliggjort att fler platser blir attraktiva och att ett centralt läge 
inte nödvändigtvis behöver var lika viktigt så är ändå den viktigaste faktorn läget när det 
gäller kontorslokaler. Områdets geografiska förutsättningar påverkar olika intressenters 
möjlighet att nå platsen, därför är det viktigt att klarlägga hur infrastrukturen ser ut i 
närområdet ur ett transportmässigt perspektiv. Dessutom finns en känslomässig aspekt i hur 
området och dess omgivning påverkar intryck och budskap av verksamheten.23 

Kontorshuset 

Här handlar det i första hand om den fysiska byggnadens arkitektur men även eventuella 
övriga hyresgäster som finns eller kan komma att finnas i samma byggnad och hur detta 
påverkar den egna verksamheten. Byggnadens utformning och dess yttre omgivning är 
viktiga och därmed så blir det nödvändigt att kartlägga hur det påverkar uppfattningen om 
verksamhetens image och framtoning. Första intrycken som ges när människor passerar eller 
går in i byggnaden berör ens egen verksamhet men även eventuella andra hyresgäster som 
ligger i anslutning till entrén får betydelse i det sammanhanget. Det är väsentligt att den 
byggnad där verksamheten bedrivs i har en ”personlighet” som skapar sympati. I arbetet 
med utformningen av husets offentliga delar är det av stor vikt att ett gott intryck ges. Med 
det i åtanke så handlar det för befintliga byggnader om att ta till vara på den ursprungliga 
byggnadens utformning och vid ny- eller ombyggnation så handlar det om platsen och 
omgivningen där byggnaden uppförs.24 Valet mellan att modernisera äldre byggnader till 
moderna kontorslokalen eller att bygga nya hus är inte helt lätt. Med tanke på hur snabbt 
trender och krav förändras finns det en risk att det nybyggda huset är omodernt innan det är 
                                                      
22 Becker & Steele (1995) s. 68-69 
23 Christiansson & Eiserman (1998)  s.122 
24 Ibid. s.123 
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klart, för att man bär med sig gamla lösningar in i det nya projektet. Dessutom krävs det en 
väsentlig investering när man går in i sådana projekt. Att behålla ett äldre hus och göra de 
nödvändiga förändringarna är i många fall att föredra. Symbolvärdet och den inneboende 
energin i ett äldre hus är svåra att ersätta. För att företaget fullt ut ska kunna utnyttja 
fördelarna i ett nybyggt hus krävs det kanske att de lägger om organisationen.25 

Kontorslokalen 

Flexibilitet och kapacitet att lätt kunna förändra är det som är mest väsentligt.  Eftersom 
arean är en stor kostnad så måste effektivt utnyttjande av lokalen ske genom att den 
utformas med en planlösning som gör det möjligt att maximera nyttan. Utformning av 
planlösningen både vad gäller den inre kommunikationen (trapphus, entréer, korridorer) och 
försörjningssystemen (VA-anläggningar, ventilation, el) måste kunna erbjuda alternativa 
utnyttjanden. Huset måste ha en struktur så att den kan anpassas efter såväl stora som små 
företag och att det finns möjlighet att ändra mellan de olika kontorsformerna vid nya 
önskemål från hyresgäst eller vid byte av hyresgäst.26  

De tekniska förutsättningarna för kontorshuset 

Som tidigare nämnts ställer kontorslokalen krav på flexibilitet och alternativt utnyttjande och 
för att kunna uppnå detta så ökar även kraven på den tekniska standarden i huset. 
Förändringar av kontorsformer och yta per anställd leder till stora krav på de tekniska 
system som ska försörja dessa och de måste vara planerade så att de kan anpassas till 
förändringar som sker. Om fler anställda ska vistas i lokalen så ökar som en följd av det 
belastningen i drift på försörjningssystemen eftersom de måste klara av den ökade volymen.  

Individuell kontroll, där hyresgästen själv ska kunna reglera klimatet i sin lokal efter egen 
komfort, ställer även det högre krav på ventilation, kyla, belysning och el. För att kunna 
hantera dessa system samt vara beredd på ny teknik behöver schakten som ska omsluta 
detta vara dimensionerade så att de klarar ökad belastning. Den logistiska aspekten såväl i 
anslutning till som inom byggnaden måste även den vara anpassad så att den kan ske utan 
hinder för inblandade parter.27   

Service  

Kontorsorganisationerna stöttas av många olika funktioner för att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett bra sätt. Som brukare är därför kontakten med fastighetsägaren oerhört 
viktigt för att kunna utföra sitt arbete utan allt för mycket störningar. Fastighetsägaren är 
den som ansvarar för byggnaden samt dess olika funktioner och system. Inställning hos 
fastighetsägaren gentemot service och hur hans ansvarstagande de facto ser ut är faktorer 
som kan påverka brukaren i allra högsta grad. Drift, underhåll, miljöaspekter är några av 
dessa som har en stor påverkansgrad och att dessa fungerar är kritiskt för hela 
verksamheten.  
                                                      
25 Becker & Steele (1995) s. 213-216 
26 Ibid. 
27 Ibid.  s.124 
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4.3 Kontoret ur hälsosynpunkt 
Eftersom människor spenderar en stor del av sitt liv på sin arbetsplats är det klokt av 
företagen att tillhandahålla en trivsam miljö som skapar positiv energi och ett upplevt värde, 
annars är risken att de lämnar företaget eller att de associerar arbetsplatsen med någonting 
negativt. När det gäller att skapa motiverade och kreativa anställda är det ett bra alternativ 
att förändra arbetsplatsen istället för att höja lönerna eftersom det skapar en mer långsiktig 
och hållbar avkastning för företagen.28 

Arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas hälsa både fysiskt och psykiskt. Dess påverkande roll 
har ökat i det moderna samhället, där många bor i ensamhushåll och arbetar väldigt långa 
dagar, vilket gör det till en allt viktigare faktor i människors liv.  Oftast är det inte lika lätt att 
se sambanden mellan personalens sjukfrånvaro och kontorets utformning som det är att se 
organisations tekniska för- och nackdelar med hur kontoret är utformat. Om sambanden 
mellan arbetstagarnas hälsa och arbetsplatsernas utformning ignoreras påverkas inte bara 
individen och organisationen som direkt blir berörda, utan hela samhället påverkas, vilket 
kan ses tydligt på de stressrelaterade sjukdomarna som har ökat markant i Sverige. 
Undersökningar har visat att fysisk och psykisk hälsa påverkar hjärt- och kärlsjukdomar, men 
det finns även samband med många andra sjukdomar och krämpor vilket påverkar 
sjukfrånvaron hos de anställda.29 

Den fysiska ohälsan är enklare att se eftersom den är lättare att mäta. Den går att undvika 
genom att ta hänsyn till faktorer som: temperatur, luft kvalitet, ljud volym, ljus och inte 
minst arbetspositioner30. Hos kontorsanställda i Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste 
orsaken till sjukfrånvaro, där stress ofta är den bakomliggande faktorn. Individer reagerar 
naturligtvis olika på stress, men generellt går det att se olika typer av stress och hur de 
påverkar: den positiva stressen verkar som en ”morot” och är därmed prestationshöjande 
för individen - medan den negativa har helt motsatt effekt.31  

Det finns vissa arkitektoniska och inredningsmässiga åtgärder man kan göra för att sänka 
den negativa stress nivån hos de anställda. Exempel på åtgärder är att man har fin utsikt. 
över naturen från kontoret, ha mycket växter, eldstäder, akvarium och djur. Även tavlor med 
lugna och sammanhängande motiv så som landskap är bra att ha.32  

4.4 Individens behov 
Som hjälp för att hitta sin plats i organisationer kan individualisering länkas till identitet, 
känslor, jobbtillfredsställelse, produktivitet, kontroll, status men även till faktorer knutna till 
företaget som tilldelad arbetsplats, policy och fungerande gränser inom gruppen. Det är 
uppenbart att det existerar en spänning mellan öppna landskap utan egen arbetsplats och 

                                                      
28 Earl, H, A. (2003) 
29 Bodin Danielsson, C. (2010) 
30 Becker & Steele (1995)  s. 87,88 
31 Bodin Danielsson, C. (2010) 
32 Ibid 
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möjlighet till individanpassning. Den anställde kan uppfatta att individualisering är ett sätt 
att etablera sin identitet på arbetsplatsen medan organisationen istället ser det som ”bråte” 
på arbetsplatsen.33 

Möjligheten att kunna kontrollera sin arbetsmiljö varierar men innebär i olika omfattning hur 
individer och grupper kan modifiera sin arbetsplats för en ökad effektivitet. Undersökningar 
visar tydligt att möjligheten att känna kontroll skapar många fördelar i de anställdas 
prestationer på sin arbetsplats. För att uppnå det är det viktigt att implementera flexibilitet 
och en justerbarhet kring deras arbetsmiljö vilket kan innebära att kunna reglera och 
anpassa kontorsmöbler för individen. Teknisk justering, belysning/ventilation och möjlighet 
att själv kunna välja var de ska sitta är också faktorer som påverkar i positiv riktning.34 

I en holländsk undersökning, gällande individualisering av arbetsplatsen, gick det att urskilja 
sex utmärkande drag: En variation av olika personliga saker som fotografier, kaffemuggar, 
tangentbord och växter. Objektanpassning som att ändra positionen av skrivbordets efter 
egna preferenser, att ha ordning och reda kring sig och att ha kalender på väggen. Temporär 
och permanent anpassning som skiljer sig åt om individen återställer eller lämnar kvar sina 
egna förändringar vid dagens slut. Gemensamma anpassningar som dekorationer, 
justeringar av kaffemaskiner är ofta av permanent karaktär medan individuell anpassning 
ofta är temporär om inte den anställde har en specifik arbetsplats. Personlig och 
arbetsrelaterad individanpassning, där föremål som visar vem individen är ofta är av 
personlig karaktär medan justeringar av skrivbord och ordning och reda är arbetsrelaterad. 
Mental individualisering som skapas genom de sociala kontakterna genom att få en 
uppfattning om omgivningen som bekant och familjär.35  

4.5 Image 
När det kommer till attrahera och behålla arbetskraften är lönen den faktor som skapar 
störst konkurrenskraft gentemot konkurrenter. I en undersökning som gjordes av ASID 
(American Society of Interior Designers) fick deltagarna fritt lista faktorer som påverkar dem 
mest i val av arbetsplats och vad som får dem att lämna dem och där visade sig att förmåner, 
löner exkluderat och den fysiska arbetsplatsen båda valdes av var femte deltagare och 
hamnade på delad andraplats efter lönen som 3 av 5 angav som faktor. Även när det gäller 
att bidra till jobbtillfredsställelse var arbetsplatsen bland de tre högst rankade faktorerna 
och på en direkt fråga om arbetsplatsen kunde påverka dem att lämna sitt arbete svarade 
hälften att så var fallet.36    

Det finns två olika synsätt på hur image kan skapas genom sättet du bygger och organiserar 
kontoret på. Den första är att du utformar byggnaden efter den image du vill förmedla till 
din omgivning och därefter anpassar verksamheten efter den uppfattning du vill uppnå. Det 

                                                      
33 Brunia & Hartjes-Gosselink (2009) 
34 http://www.knoll.com/research/downloads/1S_envirocontrol.pdf 
35 Brunia & Hartjes-Gosselink (2009) 
36 Earl, H, A. (2003) 

http://www.knoll.com/research/downloads/1S_envirocontrol.pdf
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andra sättet att se på det bygger på att utforma kontor som stöttar organisationens sätt att 
arbeta och utifrån det låta imagen återge en bild av den faktiska verksamheten. Alternativet 
att utforma kontoret efter verksamhetens sanna natur är ett bättre alternativ eftersom 
imagen då är en reflektion inifrån och talar för sig själv så att säga. Att välja en image som 
ska förmedlas av kontoret och därefter låta verksamheten anpassas utifrån det gör att 
arbetet ofta blir lidande då för mycket tid läggs på hur de uppfattas än att låta arbetet talar 
för sig själv.37 

Kontoret kan fungera som en plattform för gemenskap mellan medarbetare och företag, 
men då är det viktigt att kontoret förmedlar en omtänksam och god arbetsmiljö.  Den ska 
också förmedla företagets image. Resurser för inredning ska fördelas jämnt i lokalen och inte 
bara i de publika delarna för att medarbetare även ska bli övertygade om känslan som 
förmedlas. Att humanism, design och miljö är viktiga faktorer i framtida framgångar, är en 
etablerad uppfattning i USA.38 

Vasakronan har på sin hemsida listat viktiga interiöra punkter att fundera på: 

·         Det är viktigt att detaljer i inredning kommunicerar vad företaget står för 

·         Symboler som kommunicerar själen i verksamhet bör användas 

·         Konst kan skapa ett spännande komplement till profilen 

4.6 Framtidens kontor 
Att exakt klargöra hur ett framtida kontor fysiskt kommer se ut är naturligtvis en svår uppgift 
av det enkla skälet att det inte finns någon som med säkerhet kan säga hur det utvecklas. 
Däremot går det genom att läsa av trender och följa utvecklingen som sker göra visa 
antaganden och estimeringar för att se vilka faktorer som är att betrakta som viktiga. 

Det finns faktorer som anses påverka framtida arbetsplatser och de kan delas i två grupper, 
redan existerande och kommande trender. Den första gruppen är redan i hög grad 
implementerat i förändringar på kontoren och de är: den fortsätta fördelningen av 
organisationer, tillgängligheten av att möjliggöra teknologiska och sociala samarbeten. Dessa 
två kommer att förstärkas av ytterligare tre trender: brist på kompetent arbetskraft, 
efterfrågan på flexibilitet i arbetet, krav på hållbarhet inom både organisationer och 
arbetsform.39 

Det är inte säkert att de kommer påverka det fysiska kontoret direkt, men vid förändring av 
organisationer och sättet de arbetar på, för att möta dessa krav, kommer det indirekt 
påverka kontoret. På sikt måste även den fysiska arbetsplatsen alltså även den förändras av 
givna skäl.40 

                                                      
37 Becker & Steele (1995) s.29 
38 http://vasakronan.se/inspiration/kontorsguiden/image-identitet-och-gemenskap 
39 Aki Ouye, J. (2011) 
40 Ibid. 
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4.7 Behövs Kontoret 
Visst arbetar människor i större utsträckning hemifrån, men än så länge finns det inget som 
tyder på att kontoret som arbetsplats försvinner. Anledningarna till att vi går till kontoret 
trots att vi i praktiken skulle kunna jobba hemifrån kan man ju spekulera i. Troligtvis beror 
det på att människor är i regel sociala och tycker det är trevligt på kontoret. Bor man i ett 
sambo förhållande eller har familj kan det vara svårt att kunna koncentrera sig på sin 
arbetsuppgift. 

För arbetsgivaren finns det tydliga fördelar med att ha personalen på kontoret. Framför allt 
problemlösning och kreativitet fungerar ofta bättre i grupp än enskilt. När personalen möts 
blir prestationen bättre än om varje anställd sitter isolerad och gör sin del av projektet. 

Men det är bra att personalen får frihet att bestämma sina arbetsplatser men att företaget 
utformar kontoret så att det gynnar den anställdas prestationer och motivation.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41 Kerslake, P. (2002) 
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5. Empiri 

Det här kapitlet redovisar de intervjuer som genomförts och de har utgångspunkt 
 i de teoretiska rubriker som tagits upp. Inledningsvis görs en beskrivning av aktörerna som 
medverkat i den ordning de tas upp.  

 

5.1 Aktörer och intervjupersoner 
 

Ericsson 

Ericsson är en världsledande inom telekommunikationsutrustning samt service till mobila 
och fasta nätverksoperatörer och mer än 40 procent av världens mobiltrafik passerar genom 
deras nätverk.42 Ericsson är ett globalt företag och använder sig mycket av modern teknik i 
sitt arbete och har en lång erfarenhet inom kontorslösningar då de själva, fram till slutet av 
90-talet, ägde fastigheterna de var verksamma i. Tack vare det har de mycket kunskap om 
vad som passar deras verksamhet i fråga om kontorslösningar och har legat långt fram i 
utvecklingen av moderna kontor. Ericsson är konsekvent när de utformar sina kontor och 
eftersträvar ett igenkännande av dessa oavsett var i världen de befinner sig, vilket deras 
Work Place Design ligger till grund för. De anses av många vara ledande inom området. 

Jan Sjögren jobbar med förvaltning av Ericssons fastigheter och har arbetat hos dem under 
lång tid. I grunden har han en ingenjörsexamen inom bygg. 

Diligentia 

Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. De är i huvudsak lokaliserade i 
storstadsregionerna och har 135 fastigheter med cirka 1,3 miljoner kvadratmeter i sitt 
fastighetsbestånd. De har en blandning i sitt bestånd som utgörs av kontorslokaler, 
köpcentrum och bostäder.  I Stockholm har de ca 330 000 kvadratmeter uthyrningsbar 
kontorslokalyta. Deras fokus ligger på att effektivisera och optimera det inre arbetet 
eftersom deras kontorslokaler redan har bra förutsättningar lägesmässigt.43 De är aktuella 
med ett projekt på Sveavägen 44 i Stockholm där de utvecklar den statiska arbetsplatsen till 
en flexibel mötesplats innefattande innovativa kontorskoncept med hotell, restauranger och 
butiker i anslutning till dessa.44 

Marcus Phister är Diligentias fastighetschef inom kontorsområdet. 
 

 

                                                      
42 http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts  
43 http://www.diligentia.se/Documents/Finansiell%20info/Diligentia%20a%cc%8arsredovisning%202011.pdf  
44 http://www.sveavagen44.se/  

http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts
http://www.diligentia.se/Documents/Finansiell%20info/Diligentia%20a%cc%8arsredovisning%202011.pdf
http://www.sveavagen44.se/
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Arrivare 

Arrivare arbetar som konsulter åt företag och organisationer som behöver hjälp att förändra 
sin användning av kontorslokaler och de har varit verksamma i 10 år. Deras funktion kan vara 
som projektledare, men de arbetar även med uppdrag där de gör förstudier och 
utvärderingar till företag som ska genomgå en förändring av verksamheten vilket då även 
påverkar deras lokalsituation.45 

Sven-Åke Magnusson arbetar som konsult inom kontorsutveckling och är ägaren av företaget 
Arrivare som han själv grundade för 10 år sedan.  Han har sitt ursprung i bank och IT-sektorn 
och kom genom sitt arbete in på området kontorsanvändning som med tiden utmynnade i 
den nuvarande verksamheten. 

Thomas Eriksson Arkitekter 

TEA (Thomas Eriksson Arkitekter) är ett stockholmsbaserat arkitekt- och designföretag som 
har uppdrag som sträcker sig från design av produkter, varumärkesbyggnad till processer 
som rör stora kommersiella fastighetsprojekt. De har många etablerade företag som de 
arbetar med: Audi, Kappahl, Stadium och Ericsson är några av dem. Designers, arkitekter och 
ingenjörer har ett tätt samarbete inom verksamheten och kan därmed tillsammans komma 
fram till optimala lösningar utifrån kundens efterfrågan. Attraktion och funktion ska fungera i 
symbios i deras arkitektur och de arbetar med helheten - allt från en övergripande 
områdesutformning ner till detaljutformning av byggnadens interiör.46 De har tillsammans 
med Wingårdhs arkitekter ett samarbete med Ericssons arkitekt där de gemensamt tar fram 
lösningar inom Ericsson Work Place Design.  
      Cecilia Andreasson arbetar som inredningsarkitekt på Thomas Ericsson Arkitekter. Hon har 
en lång erfarenhet inom kontorsarkitektur och har varit verksam sedan 25 år tillbaka då hon 
tog sin arkitekturexamen. 

Vasakronan 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. De äger och förvaltar kommersiella 
fastigheter i storstadsområden och har 192 fastigheter med cirka 2,6 miljoner kvadratmeter i 
sitt fastighetsbestånd varav merparten ligger i Stockholm. Vasakronan arbetar med 
flexibilitet, effektivitet och ändamålsenlighet som utgångspunkt i utformning av dess 
kontorslokaler.  När det kommer till kontorslokaler äger de 84 fastigheter med cirka 1,6 
miljoner kvadratmeter i Stockholms innerstad samt dess ytterområden. De arbetar både 
med små och stora företag och har en konkurrensfördel i deras stora fastighetsbestånd då 
de lättare kan hitta nya lokaler åt befintliga kunder och kan därmed bygga upp långvariga 
relationer med dem. Några av deras största kunder är Försäkringskassan, H & M och 

                                                      
45 http://magnusson.info/arrivare/index.php  
46 http://www.tea.se/l/about/areas-of-expertise/ Thomas Eriksson Arkitekters hemsida 
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Ericsson.47 År 2010 tilldelades deras byggnad Ericsson Kista pris som årets 
Stockholmsbyggnad där faktorer som utformning, miljö och innovation var viktiga.48  

Niklas Haglund var projektledare för Ericsson Kista på uppdrag av Vasakronan och den som 
vi hänvisades till att svara på de frågor om kontoren som arbetet krävde svar på. Han arbetar 
hos Tjuren projektpartner som är verksamma inom projektledningskonsultation och har lång 
erfarenhet inom området.  

5.2 Intervju med Jan Sjögren 
Jan säger att när de utformar ett kontor arbetar de efter ett utarbetat system, Ericsson Work 
Place design, vilket är en princip och process som Ericsson utformat och som används 
globalt. Det innebär att oavsett var i världen ett Ericsson kontor besöks känns designen igen. 

Ericsson Kista var det första huset i Sverige som blev miljöklassad guld för byggnader och de 
är ISO-certifierade inom många områden då många kunder ställer krav om det.  

När en ny byggnad ska utformas går man efter tre kravspecifikationer: User program som 
beskriver hur de anställdas arbetsplatser ska se ut, Tech program där de tekniska kraven 
specificeras samt Matrisen som specificerar kraven på varje rum i huset.  Sedan kan en 
beställning ha utformningen att de vill ha 1000 arbetsplatser med 15 m2/arbetsplats som ska 
klara en bemanning på 100 % berättar Jan.  

Ericsson Kista, har en väldigt öppen känsla med arbetsstationer av free seating karaktär, där 
anställda själva sätter sig där det passar bäst, som gäller. Det finns många miljöer att jobba i, 
med tillgång till mötesrum, konferensrum och lounger som kan disponeras efter uppgiftens 
behov. Hemarbete uppmuntras inte, även om den tekniska lösningen erbjuder det, eftersom 
samtal med kollegor är en så viktig del av arbetet säger Jan. En trend som Jan nämner är att 
jobba i Aqila Team, en självförsörjande grupp som väljer själva hur de jobbar i sin miljö, 
beroende på möten och annat. 

Jan anser att deras kontorstyp medför fördelar då det är enkelt att se vilka som befinner sig 
på arbetsplatsen, vilket inte var lika lätt när de tidigare satt i cellkontor, samt att det går att 
uppnå en högre effektivitet då färre platser står tomma. En arbetsplats kostar 60000 kr/år 
och om 30 procent av dem står tomma så blir kapital låst i onödan. Att ha en hög 
närvarograd är viktigt för företagen då det kan frigöra medel för investeringar och det är 
önskvärt med en nivå på 80 % och uppåt. Genom att utnyttja ytan effektivt kan de även 
sänka nivåer på klimat och elförsörjning säger Jan.   

Ericsson, och många andra företag, börjar använda anställd mot hela kontorets yta som mått 
istället för kvadratmeter per arbetsstation och i Kista blir det en minskning från 13,5m2 per 
arbetsstation till 10m2 per anställd. De använder erfarenhetstal som baseras på 
arbetsuppgiften och dess behov för att uppnå rätt nivåer förklarar Jan och målet är en 

                                                      
47 http://vasakronan.se/wp-content/uploads/Vasa_AR_2011.pdf  
48 http://vasakronan.se/fastighet/stockholm-4/modemet-1-fd-hekla-3  
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optimal modell som stödjer personalens arbetssätt men inte är onödigt kostsamt. Trenden 
är att ytan per anställd minskar.   

 Vid nya kontorslösningar har de samråd tillsammans med miljöombud och därefter påbörjas 
hantering av flyttprocessen. Kontorslokalen ska kunna hanteras över tiden, viss hänsyn till 
individen tas, men att helheten matchar verksamhetens behov med en hög andel nöjda 
anställda är viktigast säger Jan.  

Årsvis förs en dialog med personalen där tempen tas hur de uppfattar Ericsson, 50-60frågor 
som handlar om hur pass väl arbetsmiljön stöttar den anställde i sitt arbete. Nuvarande nivå 
där de anställda tycker neutralt, bra eller mycket bra omfattar 70 % och uppåt, vilket Jan 
tycker är rätt nivå. 

Individens möjlighet att påverka sin arbetsplats minskar och Jan säger ”att nu hängs 
Brynäshalsduken på skärmsläckaren istället för väggen”.  Chefer ska se medarbetaren för 
vad de presterar, att en anställd har ett skrivbord på Ericsson är inte en tillgång för företaget 
utan det är vad individen utför som betyder något för dem. 

Ericsson har en egen arkitekt som ansvarar för Work Place Design och ligger längre fram i 
utvecklingen än vad förvaltarna gör. Den arkitekten jobbar tillsammans med externa 
konceptarkitekter för att säkerställa att utformningen följer deras koncept och för att 
minimera överraskningar. De fastighetsägare som har egna arkitekter har ofta ett modernt 
tänkande även om de ibland har lösningar som är visuellt bra, men som kan vara 
svårförvaltade i praktiken menar Jan. 

För ägaren är en generell utformning viktig för att ge ett högt restvärde. Ericsson ställer höga 
krav på byggnaderna och vill anpassa dem till sin verksamhet vilket kan leda till diskussioner 
om tekniska lösningar, men de flesta stora fastighetsägarna vill bygga attraktiva lokaler så 
det brukar lösa sig säger Jan.   

Revan i fasaden, som är väldigt utmärkande för byggnaden, kom till för att stärka Ericssons 
image och skapades i samverkan med Vasakronan så att byggnaden skulle sticka ut och 
skapa en attraktiv arbetsplats. Det kostade mer men nyttan är högre och den fungerar som 
en konkurrensfördel i jakten på medarbetare, image attraherar och en bra arkitektur 
behöver, med rätt materialval inte bli dyrare påtalar Jan.  

De försöker skapa återhållsamhet i färgerna på väggar och tak så istället är möbler, gardiner 
och soffkuddar, som enkelt kan bytas ut, redskap att färglägga med. 

Det har tidigare varit ganska enhetligt liknande arbetsplatser. Nu används hela huset på ett 
annat sätt och även resvägen till och från jobbet samt hemmet  kan vara en arbetsplats. 
Arbetsplatsen anpassas mer efter behov redan nu där det finns olika ytor för avslappning, 
koncentration och samarbete vilket gör att ett modernt kontor flyter ihop och gränserna 
suddas ut. Samtidigt finns det en gräns för hur mycket man kan ta ut svängarna. 

Framtiden kommer vara mer uppluckrat. Ericssons nuvarande struktur känns hållbar inför 
den kommande tiden men saker förändras hela tiden så det gäller att hänga med och se 
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svängningar säger Jan. Det kommer bli ännu mer variation på funktionerna i huset och där 
har Ericsson en fördel eftersom de relativt enkelt kan skapa variation i hela huset och 
behöver inte vara låsta till ett våningsplan som många mindre företag är. 

5.3 Intervju med Markus Pfister 
Markus berättar att historiskt har det handlat mycket om öppna ”slavhav” med väldigt 
många personer på liten yta, men forskning har visat att det är den absolut sämsta 
arbetsplatsen, just för att det finns alldeles för lite alternativa miljöer som tysta rum, ståbord 
etc. Trenderna visar nu att det är en rörlig arbetsplats som föredras. Den klassiska bilden av 
en arbetsplats med skrivbord, bordslampa och privata fotografier håller på att försvinna och 
ersätts av den aktivitetsstyrda arbetsplatsen, där de anställda får välja arbetsplats efter olika 
aktiviteter som ska utföras. De flesta moderna företagen anammar det konceptet enligt 
honom. 

Markus säger att intressekonflikten mellan fastighetsägaren och hyresgästen kan vara 
ganska stökig. Det gäller att man ha en hög grundstandard, sedan kan de överlåta  till 
hyresgästen att välja ytskikt. Fastighetsägaren har en standard som hyresgästen får rätta sig 
efter och de vill ha den här standarden eftersom det är en förutsättning för 
fastighetsägarens ekonomi. Historiskt har hyresgästen haft alldeles för stor påverkan på 
lokalen och när sedan lokalerna ska tas över av en annan hyresgäst krävs det stora 
ombyggnationer. 

Diligentia startade i samband med ett stort ombyggnadsprojekt en utredning för att 
klarlägga vad som krävdes av fastighetsägaren för att leva upp till hyresgästernas krav på 
kontorslokalen och den visade att de flesta arbetsplatser är kraftigt överdimensionerade. 
Nyttjandegraden var väldigt låg, vissa mätningar visade att nästan varannan stol kunde tas 
bort vilket gör att de nu förordar den moderna arbetsplatsmetodiken för kundens bästa. De 
anser att kunden kan spara mycket pengar genom att hjälpa kunden i dess behovsanalys 
berättar Markus. 

Diligentia ser det som ett sätt att attrahera kunder att hyra hos dem.  Även om 
kvadratmeterpriset är högre i centrala delar av staden, så kan de erbjuda effektivare 
arbetsplatser till hyresgästen där de klarar sig med mindre yta jämfört med ett traditionellt 
kontor säger Markus. På det sättet kan de prismässigt konkurrera med kontorsfastigheter 
som ligger utanför innerstan och när det gäller myndigheter som hyresgäster så kan det vara 
ett attraktivt alternativ för dem då de ofta har anslag per anställd och arbetsplats, i den 
pengen finns ingen specifik yta utan bara arbetsplats. Om de tänker modernt är centrala 
fastigheter intressanta säger han. 

En modern fastighetsägare som följer med trender och utvecklingen kan ge hyresgästen 
goda råd och förslag på vilken kapacitet de behöver storleksmässigt. 

Generellt ser Markus inga större problem med att rationalisera bort mellan 20-30 procent av 
arbetsplatserna och ändå få det att fungera.  
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Markus säger att efterfrågan på kontor är god men byggnaderna måste vara flexibla och 
moderna för att kunna tillmötesgå hyresgästens krav. De ska även kunna erbjuda allt från 
öppna kontor till mer slutna rum, som cellkontor, vilket de flesta advokatbyråer använder sig 
av fortfarande. 

Tendenser som de upptäckt är att storföretag börjar flytta ut från de centralare delarna 
eftersom de ser möjlighet att spara pengar i ett annat läge. En del branscher har starka band 
till citykärnan som finansbranschen, advokater och revisorer eftersom de har sina kunder där 
samt att de upplever att det förstärker deras image. Nu är flera banker på väg att bryta de 
banden och flyttar ut ur stadskärnan, Markus har svårt att se att nya större bolag kommer 
fylla dessa tomma kontorslokaler vilket ger en utmaning att hitta alternativa 
användningsområden för byggnaderna. 

För att modernisera äldre byggnader till dagens krav måste grundförutsättningen i 
byggnaden vara bra, en del går att modernisera andra inte menar Markus. Under en viss 
period byggdes hus med så låg takhöjder att det inte går att konvertera dem till 
kontorsfastigheter. Gamla och fina byggnaderna de inte gärna vill riva och som inte klarar 
kraven för ett modernt kontor ser Markus möjligheten att bygga bostäder eller hotell istället 
för att slippa ökad vakans.  

När nya fastigheter ska utformas är husets storlek avgörande berättar Markus. Det har hänt 
att de byggt hus till specifik hyresgäst och de är noga med att de husen är omställbara så att 
de enkelt kan ställa om från en hyresgäst till uppemot tio stycken utan någon större 
investering. Takhöjden är en viktig att ta hänsyn till, det bör vara runt 2.80m högt och det är 
att föredra att samtliga tak ligger i liv, men många hus har installationszoner i kärnan där 
man går och högre takhöjd ut mot fasader istället. 

Markus hoppas att man i framtiden har effektiviserat upp nyttjandet av lokalerna, eftersom 
det fortfarande finns en hel del outnyttjade rum. I ett globalt perspektiv så sitter andra 
betydligt mer packat vilket kommer leda till färre kvadratmeter per anställd även här. Det 
kommer vara mycket alternativa ytor som tysta rum mötesrum osv. vi har sätt att en trend 
är att man vill ha lite mer hemma hos känsla på kontoret. Gränsen mellan jobb och fritid 
suddas ut. Dessutom kommer nog samverkan inom bolagen bli mer omfattande när de 
integrerar flera olika positioner inom bolaget. 

5.4 Intervju med Sven-Åke Magnusson 
Trenden under de senaste åren är kontor med små individuella arbetsplatser och inglasade 
rum där möten kan ske och Sven-Åke anser att cellkontoren är ett avslutat kapitel. 

Kontorslösningarna är olika beroende på verksamheten säger Sven-Åke och kontoren måste 
därför anpassas efter affärside, image och kundkontakter. Hyresgästen kanske inte kan 
förmå fastighetsägaren att göra de ombyggnader som måste göras för att kontoret ska 
uppfylla alla hyresgästens krav. Nya byggnader är därför ofta byggda enligt modulsystem 
som lätt går att specialdesigna efter hyresgästens önskemål, medan befintligt 
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fastighetsbestånd gör det svårare att komma överens. Storleken på hyresgästen är av stor 
betydelse, en fastighetsägare kan ha en stor fastighet med många hyresgäster som alla 
önskar utforma de egna kontorslokalerna och då är möjligheterna att göra det begränsade 
menar han. 

Det finns olika intressekonflikter i utformning av kontorslösningen enligt Sven-Åke och den 
första är mellan fastighetsägaren, som vill vara långsiktig i planering av 
renoveringar/ombyggnationer och hyresgästen som normalt vill ha lönsamhet i ett 
kortsiktigare perspektiv. Fastighetsägaren vill gärna ha en gemensam struktur för alla 
fastigheter som de äger och har lång avskrivningstid på investeringarna i lokalerna medan 
hyresgästen vill ha sina kontor specialanpassade efter deras speciella önskemål för att passa 
deras image och har kortare avskrivningstider säger han.  

En annan intressekonflikt är enligt Sven-Åke den mellan företaget och de anställda där 
företaget vill ha låga hyror och de anställda vill ha stora bekväma lokaler, företaget vill ha 
generellt utformade lokaler - de anställda vill ha personligt utformade kontor. Företaget vill 
ha kreativitet och förändringsbarhet - de anställda vill jobba ostört och koncentrerat. All 
personal vill inte ha en egen arbetsplats, men en del personer har betydligt svårare att vara 
flexibla och det bör man ta hänsyn till som företag och när kontorslösningen ska ändras är 
det viktigt att de anställda ser det som en positiv förändring och det är viktigt att energi läggs 
även på den delen i förändringsarbetet säger han. 

Trenden är mindre individuell yta per person, men att personalen kan arbeta mycket mer 
flexibelt - där hemmet, kaféer och transportmedel kan fungera som arbetsplats till viss del, 
vilket kan påverka hur stort kontoret bör vara enligt Sven-Åke.  

Sven-Åke säger att läget är viktigt, men i olika grad beroende på vilken verksamhet som 
bedrivs och vilka kunderna är. Om det räcker att vara tillgänglig via telefon så spelar det 
mindre roll var man finns, men om det finns ett behov av att träffa kunder så har det en 
betydande roll säger han. 

Den fysiska arbetsplatsen kommer enligt Sven-Åke inte att ersättas för att personalen sitter 
hemma och jobbar utan det är kontorens storlekskrav som kommer att minska i proportion 
till de anställda. Det i sin tur kommer sätta press på fastighetsägarna att erbjuda flexibilitet 
på lokalernas utformning för att kunna hyra ut sina fastigheter. 

Faktorer som kommer vara viktiga i framtiden är enligt Sven-Åke hållbart tänkande och 
arbetsmiljön, där trivsel också ingår. Öppenhet och flexibilitet kommer fortsätta att vara 
viktigt samt att det finns stor variation i olika miljöer för olika uppgifter. I nya byggnader 
kommer öppna ytor, med mycket glaspartier, och mötesplatser bli standard vilket kommer 
att skapas med möjlighet till förändring i åtanke. Storleken på arbetsplatserna kommer att 
minska. Den individuella platsen blir mindre, men det behöver inte betyda att totala ytan blir 
mindre då det är viktigt att ha många mötesplatser. Det finns olika sätt att beräkna yta per 
arbetsplats, men oavsett det så kommer det område som den anställde ser som sitt eget 
revir kommer att minska säger Sven-Åke. 
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5.5 Intervju med Cecilia Andreasson 
En väldigt tydlig tendens är enligt Cecilia att de anställda har olika ytor att jobba på, 
arbetsplatsen är inte längre knuten till ett skrivbord utan i princip ska hela kontoret 
användas som arbetsplats. Det uppnås genom att skapa olika miljöer där olika typer av 
arbete kan utföras. Att det finns en öppenhet så att man lätt kan orientera sig och se var 
medarbetarna finns, bra belysning och ljudnivå samt att det finns det ytor som är till för alla 
för att undvika att bli låst vid ett skrivbord är viktiga faktorer i ett bra kontor säger Cecilia. 

Ett modern kontor har öppna ytor med reglerbara skrivbord och valfri plats utifrån behov för 
dagens uppgift, med tillgång till projektbord utformade antingen som vanliga konferensbord 
eller bardisktyp med höga pallar eller ståplats. Några avskilda rum finns ofta att samsas om 
för den vars uppgift kräver det. Juristavdelningar med konfidentiella uppgifter och 
personalchefer som har behov av att kunna ha personliga möten ostört brukar dock ha 
tillgång till eget rum säger hon.  

Touchdown-arbetsplatser, där de har långa bord med eluttag i mitten som många kan 
samlas runt sittande på en pall eller ståendes fungerar bra för företag med många som både 
jobbar ute bland kunder och inne på kontoret säger Cecilia. Team-arbetsplatser används 
under viss period/projekt och fungerar som en arbetsplats för gruppen, det är ofta barplats 
och stora projektbord för intensiva uppgifter och till den arbetsplatsen hör en skrivtavla på 
en vägg och en stor LCD-skärm säger Cecilia och nämner en ökad efterfrågan på dessa 
lösningar.  

När kontoren ska utformas så sätts ofta en projektgrupp samman med representanter från 
personal, skyddsombud och företaget som tillsammans tar fram en lösning på hur kontoret 
ska utformas säger Cecilia. Marknadsavdelning är med och säkerställer att de arbetar med 
ett uttryck som reflekterar deras policy och image. Hon uppfattar att företagen generellt har 
stor respekt för personalens välbefinnande när de utformar sina kontor och 
miljölagstiftningen respekteras, så krav på ljudnivåer, belysning och ergonomi ifrågasätts 
sällan.  

Förändring innebär oftast mindre individuell yta och för att hindra negativ inställning är det 
viktigt att alla får lägga sin input så att ett resonemang förs under processen och inga 
överraskningar uppstår menar Cecilia. Eftersom det innebär mer gemensamma ytor ”less for 
me, more for us” med en ökad variation och kommunikation på arbetet accepterar de flesta 
att kontoren får en mer behovsanpassad utformning säger Cecilia. 

Normalt ligger ytan kring 15-16 m2 per anställd enligt Cecilia men på en väldigt flexibel 
arbetsplats kan det räcka med 12m2 per anställd. Överlag säger Cecilia att det blir mindre yta 
för de anställda när de slår ihop alla ytor och delar dem på antalet anställda. 

Cecilia säger om fastighetsägaren att för dem är enklast och mest kostnadseffektivt om de 
utformar kontorslokalerna utifrån ett generellt perspektiv för att underlätta förändringar, 
men de försöker ändå att lösa hyresgästens i den mån förutsättningen tillåter det. 
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De riktigt gamla husen klarar inte att anpassas till ett modernt kontor eftersom de begränsas 
av byggnadens struktur samt att det är svårt att uppnå kraven utan att göra för stor åverkan 
på dem säger Cecilia. Det innebär att i innerstan, med ett gammalt fastighetsbestånd så är 
det, om möjligt, mer lämpligt att återställa dessa till bostäder berättar hon.  

Cecilia anser att läget är viktigt, men vad som är ett bra läge är starkt knutet till 
verksamheten. Advokatbyråer ser en fördel i att ligga i närheten av Stureplan eftersom 
många av deras kunder och medarbetare önskar det samt att det är ett sätt för dem att 
förstärka sin image, menar Cecilia. För stora företag kan ett bra läge tvärt om vara i 
ytterkanten av staden. Att ligga nära stora vägar och leder underlättar logistiken i jämförelse 
med att befinna sig i centrala innerstan och eftersom de har pendel/tunnelbanestationer i 
sin närhet gör att många företag väljer att ha sin verksamhet utanför innerstan säger hon. 

Cecilia nämner de områden som växt fram där det bildas kluster av företag inom samma 
bransch, teknikföretag har en stark förankring i Kista och i Solnatrakten har det samlats 
många läkemedelsföretag som exempel. För dessa passar lösningen bra då många av deras 
kunder kommer med flyg till Arlanda och då går det snabbare att ta sig till företaget för dem. 
Om nybyggda hus är önskvärt så är de enklare att finna utanför innerstan säger hon. 

Att uppfattas som en attraktiv arbetsplats är viktigt och för de företag som vill vara med och 
konkurrerar om duktiga medarbetare blir kontorsmiljön ett konkurrensmedel för att 
attrahera dessa enligt Cecilia. 

Att ta del av utveckling runt om i världen och ta intryck utifrån är ett sätt att upptäcka 
trender menar Cecilia, men det växer även fram många bra idéer tillsammans med kunden. 
Cecilia säger att kunden ofta har visioner som arkitekten försöker omsätta i praktiken och 
det viktiga är att analysera vad kunden har för verksamhet, vilken vision de har och att 
försöka göra någonting som stödjer deras verksamhet. 

”Att träffas är guld värt - kontoren kommer inte bli överflödiga” åtminstone inte i yrken där 
kreativitet och problemlösning ingår eftersom det är summan av arbetsplatsens kompetens 
som ofta ger lyckade lösningar säger Cecilia. Att sitta runt ett bord på plats går betydligt 
snabbare i kommunikationen och om de anställda inte arbetar helt självstående utan i Team 
så är kontoret en kreativ och skapande plats samt en nödvändighet för att träffa konsulter.  

Cecilia tror att kollegor och gemensamma ytor med människor i rörelse kommer att vara 
viktigast i framtiden - skrivbordet kommer inte ha samma betydelse. Kontorens olika ytor 
kommer utvecklas och även tekniken, men dagens moderna kontor kommer vara väl 
anpassade för en förändringsprocess anser hon.  

5.6 Intervju med Niklas Haglund 
De faktorer som Niklas tar upp som utmärkande för ett bra kontor är att det ska vara öppna 
kontorslayouter och arbetsytor, ljust, trevligt och höga tak för att skapa rymd. 

Vasakronan har som mål att vara så flexibla som möjligt så att många hyresgäster ska kunna 
använda lokalen och se den som ett attraktivt alternativ vilket är en del i att bygga ett stort 
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fastighetsvärde. Därutöver ska ombyggnadskostnad vara så lågt som möjligt. Vasakronan är 
duktig på att ta hand om flexibla lösningar som gör att det funkar för många hyresgäster och 
att det i framtiden blir lägre ombyggnadskostnader om de vill ha kontorsrum istället för 
öppna landskap. I modulanpassning så bygger man med moduler - att sätta upp en 
kontorsvägg är en väldigt liten åtgärd, du får en kostnad för vägg, glas och dörr istället för att 
dra om varenda installation för att kunna säkerställa säger Niklas. 

”Många hyresgäster idag, alla större hyresgäster, har väl utvecklade manualer och koncept 
för hur de vill utforma sina kontorshus generellt, men Ericsson är de som ligger längst fram” 
säger Niklas. Eftersom Ericsson fram till slutet av 90-talet själva ägde sina fastigheter har de 
en lång bana med erfarenhet av att jobba med utformning av kontor vilket ger en fördel att 
jobba med dem i utvecklingen, men även en nackdel då de även är en väldigt stark hyresgäst 
menar han. 

Funderingar om att folk jobbar hemma gör att kontoren kommer försvinna har florerat 
länge, men utvecklingen visar tydligt att så inte varit fallet till dags dato och Niklas är 
övertygad om att människor kommer behöva sin arbetsplats oavsett om de är ett globalt 
företag som Ericsson eller inte. Resorna kommer inte minska behovet enormt på kontorsytor 
och med dagens teknik där du kan ha kontakt utan att flytta dig från arbetsplatsen så går det 
utmärkt att ha videokonferenser från sitt kontor, ett synsätt som Ericsson anammat då de 
har särskilda konferensrum för just den uppgiften berättar han. 

Niklas säger om framtiden att den stora skillnaden är att husen kommer bli mer fullbelagda, 
dock inte ytmässigt.  Multiflex kommer fortsätta växa – alla människor har inte en egen 
arbetsplats, de har ett eget skåp där de hämtar ut sin utrustning och sätter sig där det finns 
plats. I ett stort kontor där det befinner sig 200 personer i samma hus som görs om till 
Multiflex – innebär att du kan ha en ökad beläggning i huset. Eftersom människor är sjuka, 
borta, reser etc. går det att överfylla planen vilket innebär att du kan ha 250 anställda på 
samma yta om du vet att du ligger kring 20 % frånvarande på arbetsplatsen och kan på så vis 
få en högre beläggning utan en massa tomma stolar berättar Niklas. 

Niklas förklarar att en konsekvens av att företagen får effektivare kontorslokaler, med högre 
beläggningsgrad är, att efterfrågan på nya hus kommer att minska vilket i sin tur leder till 
högre vakanser för fastighetsägaren vilket blir en utmaning. Problemet för dem är, grovt 
förenklat, att ju effektivare de bygger desto mindre hyr de ut men det kompenseras genom 
att vi blir fler människor och att företagen växer samt att BNP ökar säger han. 

5.7 Sammanfattning av Empiri 
Av de fem intervjuerna kan ett mönster skönjas. Alla förespråkar öppna kontorslandskap där 
arbetsplatserna är flexibla. Det bör även finnas tillträde till mötesrum i varierande storlek 
och telefonbås m.m. Arbetsplatsen ska kunna anpassas efter uppgiften som ska göras för 
tillfället. Naturliga mötesplatser runt om i kontoret där personalen kan träffas och ha 
informella möten är viktigt. Att det gamla cellkontoret är en föråldrad lösning är de alla 
överens om. Det är även viktigt att arbetsplatsen är anpassad efter företagets verksamhet. 
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De avdelningar som har ett nära samarbete bör kunna vara placerade så att personliga 
möten kan hållas utan längre planering. Det är det bra om personalen från de olika 
avdelningarna kan springer på varandra vid de naturliga mötesplatserna. 

Enligt intervjupersonerna har de nya arbetsmetoderna och redskapen som vi använder när vi 
arbetar lett till att de flesta kontor är överdimensionerade med tanke på hur många i 
personalen som utnyttjar kontorslokalen. Möjligheterna att arbeta mer eller mindre var som 
helst gör att kontoret inte är den enda arbetsplatsen längre. Enligt Diligentias undersökning 
så är så mycket som 50 % av kontoren outnyttjade, inom vissa branscher. Det betyder att 
stor besparings potential finns om hyresgästen dimensionerar kontorslokalerna efter 
behovet. Den hyresvärd som kan hjälpa hyresgästen med det har en tydlig konkurrensfördel 
mot konkurrenterna. Då kan även centrala kontorslokaler med högre hyra per kvadratmeter 
bli kostnadseffektiva jämfört med överdimensionerade lokaler med lägre hyra per 
kvadratmeter som ligger i ett mindre attraktivt område.  Jan poängterar att den moderna 
tekniken även gör att de inte behöver möta kunderna fysiskt idag, utan kan hålla 
distansmöten som nästan upplevs som ett fysiskt möte trots att parterna sitter i olika delar 
av världen. Det talar för att kontorens nyttjandegrad inte kommer att minska mer än vad 
den är på idag. Behovet består men sättet lokalerna används på ändras. 

Att det råder intressekonflikter mellan fastighetsägaren och hyresgästen samt mellan 
hyresgästen och dess personal är de alla medvetna om. Mellan Hyresgästen och 
fastighetsägaren, där vill fastighetsägaren standardisera och tänka långsiktigt när 
hyresgästen vill specialdesigna lokalen och har ett betydligt kortsiktigare tänk. 
Fastighetsägarna försöker att anpassa lokalerna efter hyresgästernas önskemål men det 
måste sättas gränser. Viss standardisering måste det vara. Det med tanke på att hyresgäster 
kommer och går, så för att inte behöva bygga om lokalerna helt mellan de olika 
hyresgästerna bör fastighetsägaren följa en viss standard. Personalen och företaget har 
också intressekonflikter, då företaget vill effektivisera och krympa ytorna när personalen vill 
individualisera sin arbetsplats och gärna ha gott om utrymme. 

För att locka till sig kompetent personal är kontoret ett konkurrensmedel, det är 
intervjupersonerna överens om. Det kommer vara viktigt att erbjuda moderna kontor till 
sina anställda. Kontorsbyggnaderna ska gärna ha en design som ger dem en unik karaktär. 
Invändigt bör det vara påkostade material och funktionella kommunikationslösningar, så 
som god tillgång till snabba och tysta hissar, breda och lättillgängliga trappor. Allt i ljusa och 
ljuddämpade lokaler som ger arbetstagarna förutsättningar att trivas med sin arbetsplats. 

Trenden inom kontorsutformning säger de, går mot mindre yta per anställd. Flexibla 
lösningar och nyttjandegraden av kontoret måste öka. Det finns inte ekonomiskt försvarbart 
att ha ett kontor som står halvtomt. Ytan kommer att utnyttjas maximalt och det innebär att 
de anställda i allt större omfattning får räkna med att inte ha ett en egen arbetsplats. 
Kontorens betydelse i arbetet kommer inte att minska eftersom dynamiken i personalens 
möten inte går att ersätta. Den kreativitet och problemlösningsförmåga som mötena har 
kommer nog inte gå att ersätta. 
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6. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att ställa teorin mot empirin och se hur väl de stämmer överens.  

6.1 Det effektiva kontoret 
Det är möjligt att bygga bort många problem som annars kan uppstå i ett företag och rätt 
planerat kan ett kontor främja samarbete mellan avdelningar och kreativiteten.49 Företaget 
ska inte se de anställda som identiska produktionsenheter utan acceptera individernas 
olikheter.50 Personalens trivsel och dess produktivitet har ett nära samband.51  Sven Åke 
Magnusson, Arrivare, styrker teori och säger att kontorslösningarna är olika beroende på 
verksamhet. Kontoren måste anpassas efter affärsidé, image och kundkontakter. Sven Åke 
säger även att det är viktigt att företaget tar hänsyn till individen vid utformningen av 
kontoret. Cecilia Andreasson berättar att vid utformningen av kontor är det vanligt företagen 
tar stor hänsyn till personalens åsikter och välbefinnande. 

Det är viktigt med möten i allmänhet och i synnerhet personalens informella möten då de 
träffas vid de naturliga samlingspunkterna.52 Ett kontor ska kunna erbjuda olika typer av 
arbetsplats beroende på vilken uppgift som ska lösas. Samtidigt ska teamwork främjas så att 
teamet kan arbeta tillsammans så länge projektet pågår.53 

Empirin vi samlat in stöder teorin. Alla vi har intervjuat har nämnt vikten av flexibla 
arbetsplatser som erbjuder olika miljöer. Kontoren ska främja teamwork och spontana 
möten. 

6.2 En bra kontorsbyggnad - kriterier att uppfylla 
I teorin listade vi ett antal underrubriker på kriterier som en bra kontorsbyggnad ska 
uppfylla. 

6.2.1 Lokalisering 

Teorin tar upp två väsentligheter runt lokaliseringen av byggnaden: platsen där byggnaden 
finns och tillgängligheten att ta sig till och från byggnaden. Trots att informationsteknologin 
har utvecklats och centrala lägen inte är lika viktiga längre är läget i de centrala delarna 
viktigast parametern i valet av kontorets läge.54 I empirin får vi tydliga signaler att trenden 
har ändrats. Markus Pfister på Diligentia  påpekar att flera stora bolag och myndigheter har 
valt att flytta ett centralt beläget kontor ut till Stockholms kranskommuner. Även Jan Sjögren 
på Ericsson berättar att Ericsson har gjort en sådan flytt, när de flyttade från flera centrala 

                                                      
49 Bodin Danielsson, C. (2010). 
50Kerslake, P. (2002) 
51 Leaman, A. (1995) 
52 Paik Sunoo, B. (1998) 
53 Becker & Steele (1995) 
54 Christiansson & Eiserman (1998)   
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kontor ut till det nybyggda huset i Kista “Modulen 1”. I och med att infrastrukturen är så bra 
utbyggd är det är lika enkelt att ta sig ut dit som in i centrala staden dessutom ligger det 
närmare Arlanda med alla fördelar det innebär. 

6.2.2 Kontorshuset.   

Byggnadens utformning och närliggande omgivningen är viktig för att förmedla “rätt” image 
till anställda och kunder. Den bör även ha en personlighet som uttrycker någonting.55 I 
empirin framhåller framför allt Jan Sjögren från Ericsson liknande synsätt då Ericsson ofta har 
nydanande arkitektur på sina fastigheter. Nu senaste på huset i Kista “Modemet 1” som har 
en stor designad spricka i fasaden som ger extra karaktär till det nybyggda huset. Utan 
sprickan i fasaden skulle byggnaden bara vara en fyrkantig kloss som inte skulle väcka någon 
uppmärksamhet, i och med en skickligt arkitektsförslag och Ericssons öppna synsätt, blev det 
en prisbelönt byggnad som väckt stor uppmärksamhet. Värt att notera i sammanhanget är 
också Ericssons kontorshus i Brunnshög utanför Lund som också är en spännande byggnad 
med ett tydligt uttryck och karaktär. 

I valet mellan att renovera en äldre byggnad eller bygga en nytt så är renovering att föredra. 
Motiven till det är både av ekonomisk karaktär då det krävs stora investeringar för att 
uppföra ett nytt kontorshus samt att den inneboende energin som finns i äldre hus är svår 
att skapa.56 Här argumenterar både Markus Phister, Diligentia och Cecilia Andreasson, TEA 
för att det inte alltid går att få moderna kontorshus av äldre byggnader och att det faktiskt är 
att föredra att bygga nya kontorshus och konvertera de äldre husen till exempelvis bostäder 
eller hotell. Givet att “grundämnet” i det äldre huset inte lämpar sig för ett kontorslandskap.  

6.2.3 Kontorslokalen 

I teorin lär vi oss att en kontorslokal bör vara lätt att förändra så att den kan passa flera olika 
typer av hyresgäster. För att hålla nere hyreskostnaderna ska lokalen kunna utnyttjas högst 
effektivt samt att det ska gå att ställa om lokalen från en stor hyresgäst till flera små. Sven 
Åke Magnusson instämmer i att kontorslokalerna bör vara flexibla och lätta att ställa om 
mellan två hyresgäster. I moderna hus har man ofta byggt med ett modulsystem som gör 
flexibiliteten möjlig. I äldre hus kan det vara betydligt svårare. Niklas Haglund på Vasakronan 
bekräftar att de bygger kontorsfastigheter med ett modul- system allt för att kunna anpassa 
lokalen efter den hyresgäst som för stunden hyr lokalen. Med ett modulsystem blir det ett 
mindre ingrepp med att sätta upp eller ta ned en vägg. Inga elkablar eller rör behöver dras 
om allt för att lokalen ska vara flexibel. 

6.2.4 De tekniska förutsättningarna för kontorshuset 

De tekniska kraven på kontorshuset är omfattande. De måste vara dimensionerade så att de 
kan klara av den nya teknik som kommer samt att hålla en behaglig temperatur i lokalen. När 
arbetsplatsernas yta minska och det blir fler arbetsstationer på samma yta kan problem 

                                                      
55 Christiansson & Eiserman (1998)   
56 Becker & Steele (1995) 
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uppstå.57 Jan Sjögren Ericsson bekräftar denna teori. Ericsson  har med sin avancerade teknik 
och effektiva utnyttjande av ytan stött på problem historiskt sett. Därför har de tagit fram en 
kravspecifikation “tech program” där de tekniska kraven beskrivs. 

6.3 Kontoret ur hälsosynpunkt 
Teorin beskriver hur viktig arbetsmiljön är för de anställda för att undvika både fysisk och 
psykisk ohälsa. Stress är en vanlig åkomma som kan orsaka svåra sjukdomar. Det beskrivs 
vissa arkitektoniska sätt att minska stressen för personalen.  Alla intervjuade poängterade 
hur viktigt det är med ljuddämpande material och att personalen sitter i rätt ljus med 
behagliga temperaturer. När nya kontor ska utformas tas i regel dessa punkter på stort allvar 
i och med arbetsmiljö, trivsel på företaget och produktivitet går hand i hand. Förslagen för 
att motverka stress: utsikt, djur, eldstäder och akvarium58 var ingenting som de intervjuade 
nämnde över huvud taget.  

6.4 Individens behov 
För att den anställde ska känna sig hemma och trygg vid sin plats trots att det inte är en 
permanent arbetsplats finns det sex olika drag, vilka visade sig i en undersökning, som 
personal kan göra för att individualisera sin tillfälliga arbetsplats.59 I empirin var det svårt att 
hitta direkt stöd för detta men indirekt kan man ana att det förhåller sig på det viset. Jan 
Sjögren på Ericsson menade att personalen fick individualisera sin bärbara dator istället. I 
och med att alla vi intervjuade menade att ett flexibelt kontor där personalen inte hade 
några fasta platser, gör behovet att markera just sin plats för dagen viktig. Att då markera sin 
plats med vattenflaska, kaffekopp eller kakpaket eller liknande kommer antagligen bli en 
trend dvs. temporär anpassning av arbetsplatsen.  

6.5 Behövs Kontoret 
Det finns inget som tyder på att kontorets roll som arbetsplats ska försvinna och 
anledningen till det kan kanske ses mot bakgrund i att människor har behov av ett socialt liv.  
Utifrån företagets perspektiv så finns det vinster att hämta i form av ökad kreativitet och 
problemlösning med personal på plats.60 

Det råder en slående enighet hos de som intervjuats om att kontoret som arbetsplats inte på 
något sätt är på väg att försvinna. Niklas anser att påståendet saknar tyngd då det talats i 
liknande termer utan någon märkbar förändring länge, Sven-Åke tror på en minskning men 
då gällande storlekskraven på kontoren. Att kontoret är en kreativ plats tycks vara 
vedertaget och Cecilia utrycker det bäst där hon menar ”att möten på kontoren är guld 
värda”. Att det skulle bli ett uppsving i resandet i takt med globalisering verkar i Ericssons fall 
med hjälp av tekniken snarare vara tvärt om.   

                                                      
57 Christiansson & Eiserman (1998)   
58 Bodin Danielsson, C. (2010) 
59 Brunia & Hartjes-Gosselink (2009) 
60 Kerslake, P. (2002) 
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6.6 Image 
Utformningen av arbetsplatsen är, näst efter lönen, den viktigaste faktorn för att attrahera 
och behålla arbetskraft.61 Det är någonting som Ericsson har insett och deras Work Place 
Design är skapat med det, och naturligtvis effektivitet, i åtanke samt att de vill ha ett kontor 
som sticker ut, revan i fasaden är ett utryck för det. TEA (Tomas Eriksson Arkitekter) försöker 
tillämpa samma tankegång när de tar fram förslag till kunder. Vasakronan och TEA anser att 
läget är av stor vikt för vissa företag och att typiska innerstadsbranscher använder det för att 
skapa en exklusiv image utåt. Det kan sättas i samband med att forma verksamheten efter 
image62. 

Ericssons tänk om fördelningar av resurser går stick i stäv med vad Earle säger om det och de 
har en liknande utformning i hela huset så deras image stämmer väl in på deras verksamhet 
vilket är en del av Vasakronans viktiga punkter. Konst och symboler, de andra punkterna, har 
genomgående inte nämnts av intervjuobjekten även om Ericsson till viss del har skyltar och 
annan information som kan kännas igen. 

6.7 Framtiden 
Samtliga intervjupersoner är ense om att det som är att betrakta som individuell yta kommer 
minska och kanske även den totala efterfrågade ytan när företagen effektiviseras. Det kan 
leda till ökad vakans vid dålig tillväxt i Sverige, men Niklas säger att Vasakronan är 
förberedda på det och ser möjligheter att ombilda byggnader till bostäder om det skulle 
inträffa. Cecilia är inne på samma tankegång. Att kontoren är flexibla och har en varierad 
funktion med flytande gränser är redan anammat, den trenden kommer öka ännu mer i 
framtiden då både fastighetsägare och hyresgäst har nytta av det enligt några av 
intervjuobjekten.  

Det finns faktorer som påverkar framtiden och de redan befintliga – teknisk och sociala 
samarbeten - kommer fortsätta utvecklas vilket ställer krav på utveckling av system och 
dimensionering inför framtiden.63  Jan säger att Ericsson ligger långt fram i den utvecklingen 
redan.  

Vidare finns trender som kommer vara påverkande faktorer inför framtiden – brist på 
kompetent arbetskraft, flexibilitet och hållbarhet64. Detta bekräftas av några 
intervjupersoner. Sven-Åke anser att hållbart tänkande och miljöutveckling kommer bli 
viktigt och Jan säger att Ericsson arbetar med att attrahera medarbetare – för att kunna vara 
med och konkurrera om kompetent arbetskraft.  

                                                      
61 Earl, H, A. (2003) 
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63 Aki Ouye, J. (2011) 
64 Ibid. 
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Det råder stor enighet att det öppna landskapet är här för att stanna hos intervjuobjekten - 
skrivbordet kommer inte ha samma betydelse utan istället är kollegor och gemensamma 
ytor med människor i rörelse framtiden enligt Cecilia. 

7. Slutsats 

I det här kapitlet för vi en diskussion och besvarar frågeställningarna som vi ställdes i syftet. 

7.1 Vad gör ett kontorshus bra? 
Kontorshusets utformning är väldigt viktig för hur tillfredsställda hyresgästerna kommer att 
bli med sina kontorslokaler.  

Om ett äldre hus ska moderniseras för att uppfylla de moderna krav som ställs på ett 
kontorshus, är det viktigt att grundförutsättningarna finns. Det som begränsar användnings 
området verkar i första hand vara takhöjden då den är väldigt svår att ändra inom ramen för 
vad en ombyggnad bör kosta för att få lönsamhet i huset. Andra begränsande faktor kan 
vara ventilation, ljusinsläpp och husets strömförsörjning. Innan en stor ombyggnad av en 
fastighet äger rum ska fastighetsägaren vara säker på att det nyrenoverade huset verkligen 
kan konkurrera med de nya kontorsfastigheterna på alla plan. Lyckas moderniseringen och 
man kan erbjuda moderna kontorslokaler i en gammal fin byggnad har man en väldigt 
konkurrenskraftig kontorsbyggnad. 

Vid nybyggnation av en kontorsbyggnad bör fastighetsägaren först försäkra sig om att 
infrastrukturen runt byggnaden är väl utvecklad. Kommunikationen till och från byggnaden 
ska vara snabb och lätt. Finns det ett område med liknande verksamheter är det en fördel att 
uppföra byggnaden där för att dra nytta av att det redan är ett inarbetat område. 

Utformningen av huset ska förmedla en attityd och karaktär. Det är inte alltid lätt att göra, 
men med relativt enkla grepp kan huset ges en tydlig “personlighet”.  

Fastighetsägaren ska också bygga in en flexibilitet i huset så att det får stort 
användningsområde. Det ska kunna användas av en stor hyresgäst eller flera små. Det kräver 
att det finns flera ingångar och trapphus och att varje våningsplan är lätt att ställa om också 
ska ventilation, belysning, ljuddämpning ha kapacitet för att kontorets nyttjandegrad 
kommer att vara stor. Att bygga moduler som kan inredas väldigt olika är att rekommendera. 
Vidare bör fastighetsägaren ha en viss standard på material för att hålla kostnaderna nere 
vid reparationer.   

7.2 Hur ser ett modernt kontor ut? 
Ett modernt kontor ska bestå av öppna ytor, som ett öppet kontorslandskap men med 
tillgång till avskildhet i mötesrum och telefonbås. På Ericsson har de en standard med ett 
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mötesrum per 10 anställda, det förhållandet mellan mötesrum och anställda anser 
skribenterna är väldigt tillfredställande.  

Kontorslokalerna bör vara utformade utefter hur företagets organisation ser ut.  

För att utnyttja kontorslokalen maximalt bör hyresgästen tagit hänsyn till att bara ca75-80 % 
av personalen är där, resten arbetar på annan ort. Det betyder att all personal inte har sin 
egen plats utan att personalen sätter sig ned där det är ledigt för stunden. Om det arbetas i 
projektform ska medlemmarna i projekt gruppen kunna sitta tillsammans så länge de arbetar 
med just det projektet.  

Med personalens bästa för ögonen ska det vara en behaglig ljud- och ljusnivå och luften bör 
vara väl syresatt och ha en behaglig temperatur. 

Kontoret ska vara utformat så att spontana möten mellan personalen främjas. Genom att 
erbjuda välkomnande miljöer runt kaffe automaten eller liknande ökas interaktionen mellan 
personalen. Kort och gott ska kontoret erbjuda en dynamisk och stimulerande miljö, där 
arbetsplatserna är anpassade efter de uppgifter som ska göras.  

7.3 Framtidens kontor 
Kontoret som arbetsplats kommer fortfarande vara viktig i framtiden. Trots att möjligheten 
att jobba utanför kontoret finns, så råder det ingen tvekan om att kontoret fungerar som ett 
viktigt nav ur den kreativa och problemlösande aspekten för företagen. Det blir svårt att 
hitta en bättre lösning utanför kontoret som kan ersätta den på ett lika effektivt sätt. 
Dessutom så har kontoret en viktig social roll för den enskilda individen, vilket inte alla med 
lätthet skulle klara sig utan. Däremot så är det inte otänkbart att individer mer frekvent 
kommer använda alternativa arbetsplatser, men det innebär för den sakens skull inte att de 
helt klarar sig utan kontoret.  

Dock finns det vissa branscher och arbetsuppgifter som inte har samma behov av den fysiska 
platsen och med teknikens hjälp är det inte omöjligt att det segmentet i princip skulle klara 
sig utan kontoret. 

Olika varianter av kontorslandskap, i olika utformning, tycks vara dominerande i dagsläget 
och utifrån de uppgifter vi analyserat så är den här för att stanna. Fastighetsägare är väl 
införstådda i riktningen det går åt och bygger nya hus efter en generell modulform som 
enkelt kan ställas om till nya hyresgäster. Överlag verkar hyresgäster och fastighetsägare 
vara överrens om hur ett modernt kontor ser ut och det är också en faktor som gör att vi tror 
att kontorens generella utformning kommer fortsätta användas eftersom de är enkla att 
variera och förändra. 

Gränserna inom kontorets ytor kommer suddas ut och hela arbetsplatsen kommer i ännu 
större omfattning fungera som arbetsplats för de anställda vilket skapar variation i arbetet. 
Kontoren kommer vara öppna, ljusa, effektiva och ha ett naturligt flöde som skapar 
möjlighet för interaktion. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Några förslag på framtida studier i ämnet är att se hur effektiviteten och produktiviteten hos 
de anställda förändras i och med att kontorens utformning/yta förändras. De anställdas 
fysiska och psykiska hälsa är även det ett viktigt område att följa upp. Att mäta personalens 
sjukfrånvaro och upplevda trivsel på den “moderna” arbetsplatsen kan ge en fingervisning 
om utvecklingen är på väg åt rätt håll. 
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Bilaga – Intervjufrågor 
 
Hur ser ett modernt kontor ut och åt vilket håll går utvecklingen? 
 
Vad krävs av en kontorsfastighet för att erbjuda kvalitativa kontorslokaler? 
 
Hur påverkar nya arbetssätt företagens användning av lokaler? 
 
Vilka tendenser ser ni inom utvecklingen av kontoren? 
 
Vilka faktorer tror ni kommer vara mest påverkande i förändringar av 
framtida kontor?  
 
Vad kännetecknar ett bra kontor? 
 
Vad är en bra arbetsmiljö?  
 
Hur ser framtidens kontor ut? 
 
Anser ni att fastighetsägarna har ett flexibelt tänkande kring kontor? 
 
Är det svårt att anpassa äldre byggnader så att de svarar mot dagens krav? 
 
Efter vilka principer utformar man dagens kontor? 
 
kommer kontoret att behövas I framtiden? 
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