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Sammanfattning 

Studien behandlar utformningen av Videum AB:s nya kontor, reception och entréhall som 

kommer att vara en del av ett framtida kontorshotell vid Videum Science Park i Växjö. Målet 

med studien är att ta fram en förslagsritning och visualiseringsbilder på ett yteffektivt och 

flexibelt kontor åt Videums personal, samt en funktionell reception.  

Videum AB förser stora och små företag och organisationer med moderna och flexibla 

lokaler i Videum Science Park på universitetsområdet i Växjö. Företagets motto är ”idéer 

föds där människor möts” där målsättningen är att kontakten mellan hyresgästerna och 

Videum ska vara god för att öka utbytet av varandras kompetenser. Mottot har varit en röd 

tråd under arbetets gång. 

En studie av tidigare forskning och teori gjordes för att få grundläggande kunskap inom 

området kontorsutformning. Normer i samhället och typ av arbetsorganisation har påverkat 

kontorets utveckling och utformning genom tiden. Det finns lagar och föreskrifter som måste 

följas vid projektering av ett nytt kontor, samt rekommendationer som kan användas som 

riktlinjer vid utformning av kontorsmiljöer. Fyra huvudtyper av kontorsformer lyfts fram i 

studien; öppet kontorslandskap, cellkontor, delade kontorsrum och flexibla kontor. 

Många faktorer kan påverka arbetsmiljön, både mätbara och omätbara. Den fysiska miljön 

kan orsaka ohälsa på arbetsplatsen vid bland annat dålig ergonomi, oönskat och störande 

ljud, dåliga ljusförhållanden samt val av färgsättning. Genom att skapa mötesplatser på 

arbetsplatsen uppmanas till kreativitet och nytänkande. Vid utformning av en lokal finns 

även arkitektoniska aspekter att ta hänsyn till, bland annat axialitet, rörelse, öppenhet och 

omslutenhet.   

Kvalitativa intervjuer genomfördes med Videums personal för att få en bild av vad de har för 

tankar och åsikter om sitt nuvarande kontor och reception, samt om en framtida utformning. 

Beroende på arbetsuppgift och yrkesroll framkom olika åsikter som tagits tillvara i 

utformningen. Genom en balans av de påverkande faktorerna teori, personalens åsikter och 

utformarnas kunskaper har ett förslag tagits fram.  

Resultatet visar ritningar, visualiseringar och förklaringar över det nya flexibla och optimala 

förslaget för Videum AB. 
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Summary 

The study is about the design of Videum AB's new office, reception and entrance, which will 

be part of a future business park at Videum Science Park in Växjö. The goal of the study is to 

produce a floor plan and visualization of a space-efficient and flexible office for the Videum 

staff and a functional reception. 

Videum AB provides large and small businesses and organizations with modern and flexible 

facilities in Videum Science Park at campus in Växjö. The company motto is "ideas are born, 

where people meet" where the goal is that the contact between the tenants and Videum 

should be good for enhancing the sharing of each other's skills. The motto has been a 

recurring theme during the work. 

A study of previous research and theory was conducted to get basic knowledge in the field of 

office design. Norms of the society and the type of work has affected the office development 

and design through time. There are laws and regulations that must be followed when 

designing a new office, and recommendations that can be used as guidelines in the design of 

office environments. Four main types of office forms are highlighted in the study; open plan 

office, cell-office, shared-office and flex-office. 

Many factors can influence the work environment, both measurable and immeasurable.

Poor ergonomics, unwanted and distracting noises, poor lighting and the choice of color

scheme can cause health issues in the workplace. By creating venues in the workplace,

creative and innovative work are encouraged. When designing a room, the architectural 

considerations need to be taken into account, such as axiality, movement, openness and 

enclosedness.

Qualitative interviews were accomplished with the staff of Videum to get an idea of what 

their thoughts and opinions about their current office and reception area and a future 

presentation. Depending on what kind of work the employee is performing, the opinions 

differ. This has been utilized in the design. Through a balance of the theory, staff opinions 

and designers knowledge, a proposal has been developed. 

The result shows a floor plan, visualizations and explanations of the new flexible and optimal 

proposal for Videum AB. 
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Abstract 

Studien behandlar utformningen av Videum AB:s nya kontor, reception och entréhall som 

kommer att vara en del av ett framtida kontorshotell vid Videum Science Park i Växjö. Målet 

med studien är att ta fram en förslagsritning och visualiseringsbilder på ett kontor åt Videums 

personal, samt en funktionell reception. 

Fyra huvudtyper av kontorsformer lyfts fram i studien; öppet kontorslandskap, cellkontor, 

delade kontorsrum samt flexibla kontor. Kvalitativa intervjuer genomfördes med Videums 

personal för att få en bild av vad de har för åsikter om sitt nuvarande kontor och reception 

samt en framtida utformning. Genom en balans av de påverkande faktorerna teori, 

personalens åsikter och utformarnas kunskaper har ett förslag tagits fram. 

Resultatet visar ritningar, visualiseringar samt förklaringar över det nya optimala förslaget 

för Videum AB. 

Nyckelord: Kontor, Kontorsmiljö, Reception, Utformning, Optimal, Flexibel, Arbetsmiljö, 

Aktivitetsyta, Rumsupplevelse, Yteffektiv. 
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1. Introduktion

Vad är det som styr utformningen av ett kontor?

Det finns många faktorer som påverkar vid utformning av kontor. Det finns krav

från företaget eller organisationen som brukar ytan, utformningen ska till exempel

matcha den grafiska profilen och lokalen ska vara representativ för verksamheten.

Företagets investerings- och driftskostnader är en viktig faktor och det ska finnas

utrymme för nödvändiga rum.

Den anställde som ska arbeta i kontorslokalen har också krav på till exempel

luftkvalitet, temperatur, tillgänglighet, ljus och ljud. Val av kontorstyp har en stor

inverkan på trivseln, cell- och flexkontor har visat sig vara den bästa kontorsformen

för många verksamheter (Bodin, 2010, s VII). Det är viktigt att den anställde trivs

och mår bra på sitt arbete för att öka effektiviteten och minska ohälsa.

Utöver arbetsgivaren och de anställdas behov finns det även lagar och

bestämmelser kring hur arbetsmiljön ska utformas.

En väl utformad och genomtänkt arbetsmiljö kan bidra till ökad produktivitet och

därmed ökad lönsamhet.

1.1 Bakgrund 

Videum AB är ett dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, som förvaltar och 

driftsköter ett trettiotal fastigheter på universitetsområdet i Växjö. Företaget förser 

110 stora och små företag och organisationer med moderna och flexibla lokaler i 

Videum Science Park (Videum
a
, 2014).  

Videum planerar att bygga ett nytt kontorshotell i Videum Science Park som passar 

in i miljön och länkar samman de befintliga grannhusen på var sida om det 

planerade kontorshotellet. Visionen är att Videum ska flytta sitt egna kontor för sin 

personal till den nya byggnaden. Anledningen till att de planerar att bygga ett nytt 

kontorshotell är att de ska ha möjlighet att expandera och få utrymme för fler 

hyresgäster.  

Videum är ett flexibelt företag som anpassar sig efter sina hyresgästers behov och 

önskemål, men nu när ett nytt kontorshotell ska planeras vill de ha en optimal 

kontorslokal anpassad till sina behov. Företaget vill även komma närmre sina 

hyresgäster och en central placering i det nya huset tillgodoser detta. 

Ett förslag på Videums nya kontor och reception, som ska inrymmas i 

kontorshotellet, ska arbetas fram. Förslaget ska följa företagets vision och grafiska 

profil och anpassas efter personalens behov och krav. 

I dagsläget finns ett grovt utkast på det nya kontorshotellet, framarbetat av JAIS 

Arkitekter. Förslaget kommer att användas som riktlinje vid utformning av 

kontorslokalen och receptionen.  
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1.2 Syfte och mål 

Målet med studien är att ta fram förslagsritningar och visualiseringsbilder på en 

optimal, yteffektiv och flexibel kontorslokal samt reception åt Videums personal. 

Syftet är att dessa ritningar ska användas vid framtida projektering. 

1.3 Avgränsningar 

Entréplanet i det nya kontorshotellet ska inrymma Videums kontor och reception, 

entréhall och konferensrum. I denna studie kommer fokus ligga på Videums kontor 

och reception. De övriga delarna på entréplanet kommer att finnas med i förslaget, 

men inte fästas större vikt vid. 

Stommens uppbyggnad och brandsäkerhet kommer att beröras och finnas med i 

åtanke, men kommer inte i första hand att styra hur kontoret utformas. Rådande 

tillgänglighetskrav kommer att följas. 

Ett förslag på husets exteriör kommer att redovisas. 

Övriga våningar i kontorshotellet tas hänsyn till genom att ytan för entréplanet 

regleras för att följa önskemål om storlek på våningarna över. 
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2. Videum 

Videum har idag 23 anställda och företaget består av tre avdelningar; 

fastighetsavdelning, science park-/företagsserviceavdelning samt ekonomi- och 

kommunikationsavdelning (Videum
b
, 2014). Företagets motto är ”idéer föds där 

människor möts”. Målsättningen är att kontakten mellan hyresgästerna samt mellan 

Videum och hyresgästerna ska vara god för att öka utbytet av varandras 

kompetenser. Videum är kommunägt och Växjö kommuns slogan är ”Europas 

grönaste stad”. 

Det planerade kontorshotellet, som kommer att namnges hus Charlie, ska placeras 

mellan de befintliga husen Delta och Bravo i Videum Science Park, se Figur 1. Idag 

är Videums egna kontor och reception placerade i hus A, där det har legat sedan 80-

talet, men kommer att flyttas till hus Charlie. Till Videum hör även en reception 

placerad i hus Bravo. 

 

 

Figur 1. Översiktlig karta över området. Ej skalenlig (E.D, I.L, N.S). 

Figur 2 visar hus Delta och Bravo, och hur tomten ser ut idag. 

 

 

Figur 2. Hus Delta och Bravo (E.D, I.L, N.S). 
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2.1 Företagsstrukturen 

Figur 3 visar hur företagsstrukturen ser ut på Videum. 

Figur 3. Yrkesrollerna på Videum (E.D, I.L, N.S). 

På företaget finns, utöver yrkesrollerna i figuren, en anställd på ekonomi- och 

kommunikationsavdelningen som arbetar deltid. En av receptionisterna arbetar 

även deltid som projektassistent på fastighetsavdelningen. 

2.2 Dagens kontor 

Figur 4 visar en planritning över dagens kontor och reception i hus A, och hur 

personalen är placerad. 
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Figur 4. Planritning Videums nuvarande kontor. Ej skalenlig. Figur från 

Videum (2014) med tillagda linjer och rumstexter. 
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Kontoret är cirka 350 kvadratmeter stort, inklusive reception. Receptionen i hus 

Bravo är cirka 20 kvadratmeter och visas i Figur 5. Till de båda receptionerna hör 

ett antal förråd placerade på olika ställen i hus Bravo och hus A, med en total yta på 

cirka 13 kvadratmeter. Om kontoret, receptionerna och förrådsytorna räknas in ges 

en genomsnittlig yta på 18 kvadratmeter per anställd.  

Figur 5. Receptionen i hus Bravo. Ej skalenlig. (Videum, 2014). 

Två av de anställda, kundansvarig och affärsutvecklare/projektansvarig, har sina 

arbetsplatser i hus Delta, men kommer att sitta ihop med övrig personal i det 

nya kontoret. De är inte inräknade i siffran ovan.  

2.3 Yrkesrollernas kontakt med varandra 

Kommunikatören har tätast kontakt med kundansvarig men arbetar i övrigt med 

alla på kontoret. Även IT-ansvarig samarbetar med alla funktioner. För 

affärsutvecklare/projektansvarig är det viktigast att ha kontakt med Videums 

hyresgäster. Utöver dessa arbetar varje avdelning tätast ihop med kollegor på 

samma avdelning samt med respektive avdelningschef. 

Ekonomi- och kommunikationsavdelningen har tätare samarbete med 

fastighetsavdelningen än med science park- och företagsavdelningen.  
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2.4 Videums logotype 

Videums logotype, se Figur 6. 

 

Figur 6. Videums logotype (Videum 2014). 

 

2.5 Dagens utkast och plan för kontorshotellet  

Planen är att det nya kontorshotellet ska bli fyra våningar högt och att varje plan 

ovan markplan ska vara cirka 750 kvadratmeter. Behovet av gemensamma 

konferensrum i anslutning till reception och entré är beräknat till tre stycken i 

varierande storlek, samt en hörsal. Tanken är att hus Delta, Charlie, Bravo och 

Alpha ska bindas samman med en passage. 

Matsalen som ligger i hus Delta planeras att utökas och bli en restaurang med kök 

och eventuellt ska en del av sittplatserna tillhörande denna inrymmas i hus Charlie. 

JAIS Arkitekter har arbetat fram ett tidigt utkast över kontorshotellet. Utkastet 

visar enbart ytor över hur framtida hyresgäster samt Videums kontor kan placeras i 

huset, men inga detaljerade planritningar. På entréplanet finns konferensrum, 

reception, entréhall och trapphus inritat, se Figur 7. 

 

 

Figur 7. Utkast planritning (Videum, 2014). 
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Det finns även ett utkast på hur fasaden kan komma att se ut och Figur 8 visar hur 

platsen kan se ut då hus Charlie byggts upp. I JAIS Arkitekters förslag tas färg och 

form på hus Delta upp i hus Charlie. Även passagen mellan husen återknyter till 

hus Deltas brandgula färg. 

 

Figur 8. Hus Delta till vänster, Charlie i mitten och Bravo till höger (Videum, 2014). 
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3. Vad styr utformningen av en kontorsmiljö?

3.1 Kontorsmiljöns utveckling 

Mellan 50 till 80 procent av västvärldens yrkesarbete sker på kontor idag 

(Toivanen, 2011). Kontorets utformning har förändrats och varierat genom tiden 

mycket på grund av arbetets organisation och normer i samhället. 

Innan 1900-talet var det få som hade ett kontorsarbete, då det inte fanns teknik som 

krävde det och fanns därför inte utformade kontorsrum på samma sätt som idag. I 

stor grad användes platser som redan fanns tillgängliga i till exempel salonger och 

herrgårdar som kontorsrum (Ödmark, 2010, s 5). Kontorslandskap har funnits 

sedan slutet 1800-talet då arbetare placerades i öppna lokaler (Kontor & 

kontorslandskap
a
, 2013). De tidiga kontoren var utformade på detta sätt för att 

cheferna skulle kunna ha översikt över arbetet. Dock gjorde distansen till dagsljus 

det svårt att få tillräcklig god belysning. 

Kring 1900-talet låg fokus på individualitet och hälsa (Ödmark, 2010, s 5). 

Rutinarbeten i Sverige minskade vilket ledde till att det blev färre kontorslandskap 

och de ersattes av enskilda rum, så kallade cellkontor.  

Då lysrören introducerades under första hälften av 1900-talet, kom genombrottet 

för kontorslandskapen (Kontor & kontorslandskap
a
, 2013). 

Mellan världskrigen kom kvinnorna ut i arbetslivet (SVT 2, 2014). De placerades i 

så kallade ”Trälhav” inspirerade av ”Taylorismen” där Frederick Winslow Taylors 

effektiva idéer om att papprets väg skulle likna T-Fordens väg, genom kontoret, 

längs det löpande bandet. Männen, framförallt cheferna, har dock oftast haft det 

mer bekvämare med egna rum. 

Runt 1960-talet föll intresset på rationalisering och effektivitet inom kontorsarbete 

och nya idéer uppkom för kontorslandskapet som återigen fick ett uppsving. 

(Ödmark, 2010, s 5). Det moderna kontorslandskapet inspirerades av en trend från 

Tyskland där det pratades om Bürolandschaft. Kontorsprincipen spred sig över 

världen och byggde på idén om allas lika värde. Kontoren utformades med få rum, 

där cheferna satt med resterande personal och alla kunde sitta fritt och gruppera 

sig, se Figur 9 (SVT 2, 2014). Resonemang kring de ”fyra L:en”; ljud, ljus, luft och 

layout, började också föras under denna period. Även nya begrepp som 

ljudabsorberande tak, växter, pausrum och skärmar, började användas 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). 
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Figur 9. En av de första studierna av Bürolandschaftmodellen från Tyskland 

(Abitare, 2011). 

Kvaliteten på de öppna kontorslandskapen var dock i många fall inte speciellt hög, 

då det ofta kompromissades på de fyra L:en (Byggnadsstyrelsen, 1990). Trots 

skriverier och protester från anställda, betraktades vanligen kontorsmiljön som en 

effektivisering av administrativt arbete med ekonomiska fördelar av 

företagsledningen. I och med medbestämmandelagen fick anställda mer gensvar 

och byggandet av kontorslandskapen avtog. 

I slutet av 1970-talet ökade datoriseringen för många arbetsuppgifter. Det ställdes 

nya krav på kontorsmiljön och dess teknik. Komfortkyla uppkom som en följd av 

datoriseringen, på grund av den värme som den nya tekniska utrusningen gav ifrån 

sig (Byggnadsstyrelsen, 1990). Individualitetstankarna återkom, där så kallade 

kombikontor utvecklades som en blandning av kontorslandskap och cellkontor. De 

flesta föredrog cellkontoret, som kan ha att göra med samhällets omständigheter 

och utveckling, med större enheter, komplexitet och ständig övervakning av 

myndigheter och personer runt omkring som de anställda ständigt utsattes för 

(Ödmark, 2010, s 6). I slutet av 1900-talet blev 1960-talets tankar om 

rationalisering och effektivitet aktuella igen. Tekniken hade utvecklats och en ny 

kontorsform, kallad flexkontor, utformades i Sverige (Ödmark, 2010, s 5). 

I en paneldebatt om framtidens kontorsmiljöer, var en av slutsatserna att de 

traditionella kontorslandskapen är på väg att dö ut då kombi -och flexkontor blir 

allt mer populärt. Trenden kan bero på att personalen idag jobbar allt mer 

gemensamt i projekt och minde individuellt på kontor. Det finns dock en tendens 

till att ytorna minskas av ekonomiska skäl vilket är en direkt ohälsosam arbetsmiljö 

(Prevent
a
, 2012). 
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3.2 Lagar och regelverk 

Det finns flertalet lagar, föreskrifter och rekommendationer som berör arbetsmiljö 

och utformning av kontorsmiljöer. Det handlar om bland annat buller, brand och 

tillgänglighet som regleras av olika verk och myndigheter. 

3.2.1 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket bildades genom en sammanslagning mellan 

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen år 2001 och deras målsättning är att 

minimera risker för skador och ohälsa på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket
a
). 

Arbetsmiljöverkets uppdrag, av regeringen och riksdagen, är att kontrollera att 

arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningar följs av arbetsgivare. Vid 

handikappsfrågor som berör arbetsmiljö har Arbetsmiljöverket ett samlat ansvar 

där de ska vara stödjande och pådrivande. 

3.2.2 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen finns för att se till att arbetsgivare förebygger och minimerar 

olycksfall samt ohälsa (Arbetsmiljöverket
b
). Arbetsmiljön berör bland annat 

tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala situationer på arbetsplatsen. 

Föreskrifter till lagen beskriver mer specifikt de juridiskt bindande skyldigheter och 

krav som ställs.  

3.2.3 SIS – Swedish Standards Institute 

1922 bildades Svenska Industrins Standardiseringskommission som ansåg att 

standarder behövs för effektiv tillverkning och handel (SIS
a
). Under åren bildades 

sju olika standardiseringsorganisationer som år 2001 slogs samman till SIS, 

Swedish Standards Institute.  

Avsikten med standarder är att ge klara direktiv för att bland annat trygga kvalitet 

och funktion samt öka säkerhet och tillgänglighet (SIS
b
). I dagsläget finns fler än 

30 000 standarder publicerade (SIS
a
).  

Det finns inga krav på att följa en specifik standard, dock kan det till exempel 

användas som ett krav från beställaren till entreprenören att följa vid entreprenader 

(SIS
b
). 

3.2.4 Plan- och bygglagen 

PBL, Plan- och bygglagen, kontrollerar hur mark och vatten samt byggande 

planeras i Sverige (PBL, 2010). Lagen eftersträvar att gynna samhällsutvecklingen 

så att människorna som lever idag, och kommande generationer, kan leva i en god 

och hållbar miljö. 

3.2.5 Boverket 

Boverkets uppdrag från regeringen är bland annat att ge ut föreskrifter och 

allmänna råd utifrån Plan- och bygglagen, bostadsförsörjningslagen samt delar av 

miljöbalken (Boverket
a
, 2013). 
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Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd är att föreskrifterna alltid är 

bindande till skillnad från de allmänna råden (Boverket
b
, 2013). De allmänna råden 

finns till för att exempelvis beskriva hur en föreskrift kan uppfyllas. 

3.2.6 BBR 

BBR, Boverkets byggregler, är en av Boverkets författningssamlingar innehållande 

föreskrifter och allmänna råd om bland annat hälsa och miljö, bullerskydd, 

rumshöjd och tillgänglighet (Boverket
c
, 2013). 

3.2.7 Brand 

I ett kontor ska det maximala gångavståndet till en utrymningsväg vara 45 meter 

och grundkravet är att det ska finnas två, oberoende av varandra, utrymningsvägar. 

En byggnad med fler än två plan har den brandtekniska klassen Br 1, detta kräver 

en bärförmåga på minst R 60 vid brand. R 60 leder till att brandcellsavskiljande 

byggnadsdelar behöver uppfylla täthet- och isoleringsförmåga EI 60.  

Krav på ytskikt och beklädnad finns ställda för att hindra spridning av brand. För 

att Br 1 ska uppnås ska taket vara av gips eller målad betong, väggar kan bestå av 

tapetserad gips eller betong (Håkan Sanglén, 2013). 

Ägare och användare av en byggnad ska i rimlig grad utföra åtgärder vid behov och 

ska utrusta byggnaden med skydd mot brand enligt lagen om skydd mot olyckor 

(Brandskyddsföreningen). Brandsläckare eller andra brandredskap ska finnas inom 

maximalt 25 meter.  

3.2.8 Tillgänglighet 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, anger 

de krav som ställs på tillgänglighet på en arbetsplats (Boverket
d
, 2013). BBR 

uppger att den mindre utomhusrullstolen är dimensionerande för kontorslokaler och 

i lokaler dit allmänheten har tillträde (Boverket
e
, 2013). Vändmåttet för en mindre 

utomhusrullstol är 1500 mm (Boverket
d
, 2013). 

Huvudentrén till en publik lokal ska vara tillgänglighetsanpassad och placerad så 

att den är användbar för funktionshindrade (Boverket
f
, 2012). Entré- och 

kommunikationsutrymmen ska ha tillräckligt stort utrymme för manövrering av 

rullstolen och i största möjliga mån utformas utan nivåskillnader. Minst en toalett 

ska i lokaler dit allmänheten har tillträde vara tillgänglighetsanpassad. Dörrar och 

portar ska lätt kunna öppnas, stängas och passeras av funktionshindrade. 

I Svensk Standard, SS 91 42 21:2006, finns mått för betjäningsareor för förhöjd 

tillgänglighet som kan tillämpas vid möblering och utformning av rum. 
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3.3 Olika kontorstyper 

En kontorslokal kan bestå av olika typer av kontorsformer. Det är vanligt att varje 

anställd har en yta på mellan 20-25 kvadratmeter räknat på hela kontorslokalens 

yta. I studien lyfts fyra huvudtyper fram; öppet kontorslandskap, cellkontor, delade 

kontorsrum samt flexibla kontor. 

3.3.1 Öppet kontorslandskap 

Ett öppet kontorslandskap karaktäriseras av att flera arbetsplatser är placerade i ett 

rum utan fasta väggar. Enbart skärmväggar eller liknande åtskiljer arbetsplatserna 

(Nationalencyklopedin
a
, 2014). Ett kontorslandskap kan enligt Bodin Danielsson 

och Bodin (2008) definieras efter antalet personer som sitter i det. Det kan även 

definieras efter täthet vilket innebär att det antal personer som sitter inom en radie 

av ett visst antal meter räknas, ofta fem, 10 eller 15 meter (Kontor & 

kontorslandskap
a
, 2013).

 

Kontorslandskapen kan delas in i tre olika grupper beroende på hur många som 

delar ytan. I ett litet öppet kontorslandskap delar fyra-nio personer en yta, i 

medelstort kontorslandskap sitter 10-24 personer och i det stora öppna 

kontorslandskapet sitter fler än 24 personer (Bodin Danielsson, 2010, s 60), se 

Figur 10. 

Figur 10. Exempel på ett stort kontorslandskap (Studio 3D, 2013). 

I takt med att kontorslandskapen återigen blivit populära är det idag vanligt att ha 

avlastningsrum, till exempel samtalsrum, dit personalen kan avskärma sig från det 

öppna landskapet (Kontor & kontorslandskap
a
, 2013). Genom lättillgänglighet till 

avlastningsrum kan arbetsuppgifter lösas i avskildhet och onödig stimulans som 

distraherar i kontorsmiljön kan minskas. Ofta är de tekniska redskapen i dessa 

kontor placerade i de gemensamma utrymmena. 

I ett kontorslandskap kan fler arbetande rymmas och företagen kan därför minska 

kostnaderna på det sparade utrymmet. Lokalen är även flexibel för företags 

utveckling och omformation (Toivanen, 2011). Enligt Arbetsmiljöverket ska dock 

alternativet öppet landskap inte väljas för att spara yta utan för att det passar 
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arbetsuppgifterna bättre. Ett väl fungerande öppet landskap tar ungefär lika stor 

plats som cellkontor med samma antal personal (Arbetsmiljöverket
c
).  

Kontorslandskap främjar kommunikationsflödet mellan personal som skapar hög 

produktivitet och tillfredställelse samt gemenskap på arbetsplatsen. Dock visar 

forskning att personer som sitter i cellkontor överlag har bättre hälsa och 

välbefinnande på kontoret (Toivanen, 2011). Utifrån hälsoaspekterna klassas 

mellanstort kontorslandskap som det sämsta kontorsalternativet (Bodin Danielsson, 

2010, s VII).  

Det oljud som uppfattas som mest besvärande i ett öppet kontorslandskap är talljud 

(Jahncke, 2012, s 40). Två tredjedelar av de personer som sitter i kontorslandskap 

upplever att störande ljud tar av deras energi. Enligt Helena Jahncke arbetar 

personer sämre i en hög ljudnivå. Hur mycket en person störs av bakgrundsljud kan 

mätas med ett STI-värde, Speech Transmission Index. Vid ett STI-värde på 0.32, 

se Figur 14 under avsnitt 3.4.4.1, påverkas prestationen kraftigt. Personen försöker 

omedvetet att urskilja vad kollegorna säger samtidigt som denne försöker 

koncentrera sig på arbetet. Den kapacitet hjärnan använder sig av för att utföra 

ansträngande arbetsuppgifter kan minska med upp till 10 % när en person samtidigt 

omedvetet försöker höra vad som sägs i det öppna kontorslandskapet. En 

arbetsgivare som vill byta till ett öppet kontorslandskap på grund av ekonomiska 

och yteffektiva skäl måste därför noggrant planera landskapet då det kan bli 

kostsamt med en personal som underpresterar på grund av oljud (SVT 2, 2014). 

I ett stort öppet kontorslandskap behöver inte samtal upplevas som störande, då det 

istället kan uppfattas som ett sorl där det inte går att urskilja vad kollegor pratar om 

(SVT 2, 2014). 

3.3.2 Cellkontor 

Ett cellkontor är ett kontorsrum anpassat för en person, omslutande av väggar och 

dörr. 

På ett kontor som främst består av cellkontor brukar kontoren vara belägna längs 

med ytterväggarna så att fönster finns till varje kontor (Kontor & kontorslandskap
b
, 

2013). I utrymmet i mitten av byggnaden placeras ofta bland annat fikarum, 

konferensrum, förråd och toalett då behovet av dagsljus inte är lika stort på platser 

där personer vistas en kortare tid. 

Enligt rekommendationer från Arbetsmiljöverket ska ett cellkontor ha en yta på 8-

10 kvadratmeter (Arbetsmiljöverket
d
). Rekommendationerna gäller cellkontor med 

återhållsam inredning vid normalt kontorsarbete. 

Fördelen med cellkontor är att den anställde kan utesluta distraherande ljud från 

övriga delar av kontoret vilket ger upphov till högre koncentration och bättre 

arbetsprestation (Objektvision). De som arbetar i cellkontor är mest tillfredställda, 

följt av flexkontor (Bodin Danielsson, 2010, s VII). I undersökningen 

Drömkontoret 2011, genomförd av Objektvision, konstaterades att 74 % av de 

tillfrågade hellre skulle ha ett eget cellkontor än att arbeta i öppet 

kontorslandskap. Nackdelen med cellkontor är att kommunikation och spontana 

samtal minskas (Objektvision).  
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3.3.3 Delade kontorsrum 

Ett delat kontorsrum kan beskrivas som ett cellkontor som delas av två till tre 

personer (Bodin Danielsson, 2010, s 61). Anledningen till att företag väljer delat 

kontor kan vara att arbetsuppgifterna är teambaserade eller att det inte finns 

tillräckligt med yta för all personal. 

Forskning visar goda resultat för det delade kontoret, bland annat i kategorierna 
arbetstillfredställelse, sociala aspekter av arbetstillfredställelse, fysisk och psykisk 

hälsa. De som arbetar i ett delat kontor har störst sannolikhet för hög trivsel (Bodin 

Danielsson, 2010, s 76-83). Dansk forskning visar dock att personer som sitter i 

delat kontorsrum har 50 procent fler sjukdagar än personer i cellkontor. Det kan 

bland annat bero på att ljudnivån och smittorisken är högre, samt att ventilationen 
är sämre på grund av att det sitter fler personer i ett rum (Du & Jobbet, 2011). 

Ur ledarskapssynpunkt är delade kontorsrum inte ett bra alternativ då det lätt blir 

grupperingar (Prevent
b
, 2014). Enligt forskning är personer i delat kontorsrum mest 

negativa till ledarskapet. 

3.3.4 Flexibla kontor 

De flexibla kontorslösningarna har funnits sedan 70-talet (Kontor & 

kontorslandskap
c
, 2013). På grund av nya tekniska lösningar som gör det möjligt att 

organisera arbetet oberoende av tid och rum har de ökat i populäritet. Det finns tre 

huvudtyper av kontorslösningar som tillhör denna kategori; flexkontor, 

aktivitetsbaserad arbetsplats samt kombikontor. Aktivitetsbaserad arbetsplats, så 

kallat A2, kan även räknas som en typ av flexkontor. 

3.3.4.1 Flexkontor 

Principen för ett flexkontor är att de anställda saknar fasta arbetsplatser. (Bodin 

Danielsson, 2010, s 62) De väljer en plats för dagen och tillhörigheter placeras i 

flyttbara möbler (Norberg, 2013). De anställda uppmuntras till att arbeta från en 

annan plats än kontoret om det passar dem bättre, vilket innebär att det inte bara är 

kontoret, utan även personalen som betecknas som flexibel. Antalet fasta 

arbetsplatser i förhållande till antal anställda på kontoret kan därmed minskas och 

dimensioneras för cirka 70 % av arbetsstyrkan. Som komplement till de flexibla 

arbetsplatserna ska utrymmen för diverse mötesplatser finnas (Bodin Danielsson, 

2010, s 62). 

Flexkontoret är yteffektivt till följd av minskat antal arbetsplatser. Den yta som 

”blir över” kan utnyttjas till samtalsrum och mötesplatser alternativt delvis dras in 

för att minska de totala kostnaderna (Kontor & kontorslandskap
c
, 2013). Enligt 

Bodin Danielsson (2010, s 76) återfinns högst total tillfredställelse hos de som 

arbetar i cellkontor, men inom vissa parametrar inom begreppet tillfredställelse, 

såsom hälsa, välmående och arbetstillfredställelse är personal som arbetar på 

flexkontor mer nöjda. Denna typ av kontor ökar också den sociala samvaron (Ny 

Teknik). 

Flexkontor passar inte alla typer av arbete. Det fungerar mindre bra för de som 

arbetar med konfidentiellt material (Miljöforskning). En del anställda på flexkontor 
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upplever stress över att hitta en bra plats att sitta på. Känslan av att inte ha ett eget 

utrymme kan också upplevas som negativ (Arbetsförmedlingen). 

3.3.4.2 Aktivitetsbaserad arbetsplats 

Det flexibla kontoret kan vara utformat som en aktivitetsbaserad arbetsplats 

(Kontor & kontorslandskap
c
, 2013). Olika delar av kontoret används till olika 

aktiviteter, vilket ska stödjas av rummens utformning och möblering. De delar som 

utnyttjas som mötes- och projektrum utformas på ett sätt att de uppmuntrar till 

samspel och informationsutbyte. Där koncentrationskrävande uppgifter utförs 

används med fördel möbler med höga och ljudabsorberande kanter för att 

utestänga ljud runt omkring, se Figur 11. På detta sätt skapas en kontorsmiljö 

anpassad för olika typer av arbetsuppgifter. 

Figur 11. Exempel på aktivitetsbaserad yta (Vereinigte 

Spezialmöbelfabriken). 

3.3.4.3 Kombikontor 

Ett kombikontor är en kombinationslösning av cellkontor och öppet 

kontorslandskap, där fördelarna med de två kontorsformerna utnyttjas och 

nackdelarna undviks (Kontor & kontorslandskap
c
, 2013). 

De anställda har var sin fast arbetsplats i ett eget kontorsrum, kallat enhetsrum 

(Byggnadsstyrelsen, 1990). Enhetsrummet är vanligtvis mindre till ytan än ett 

traditionellt cellkontor, vilket kompenseras av en större gemensam yta i anslutning 

till enhetsrummen. Vad som ryms i den gemensamma ytan varierar beroende på typ 

av verksamhet, det kan vara funktioner som pausrum, sammanträdesplatser, 

kopiatorer och skrivare. Syftet med den gemensamma ytan är att skapa interaktion 

mellan medarbetarna och uppmuntra till spontana möten och grupparbete. För att 

ytterligare öka öppenheten på kontoret har enhetsrummen glasväggar mot den 

gemensamma ytan vilket för med sig större ljusinsläpp, se Figur 12.
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Figur 12. Exempel på kombikontor (Mer, 2014). 

Kombikontoret passar verksamheter som kräver snabbt informationsutbyte mellan 

de anställda, där grupparbete är en vanlig arbetsform samtidigt som personalen 

behöver uträtta enskilt arbete (Byggnadsstyrelsen, 1990). Öppenheten gör det lätt 

att få en överblick. 

För personal som sitter större delen av tiden inne på sitt kontor eller ofta har 

besökare, kan enhetsrummet upplevas som trångt. Meningen är att den 

gemensamma ytan då ska utnyttjas men det fungerar inte alltid i praktiken, till 

exempel vid konfidentiellt arbete (Byggnadsstyrelsen, 1990). Anställda på 

kombikontor upplever mindre arbetstillfredställelse än personal som arbetar på 

andra typer av kontor (Bodin Danielsson, 2010, s 77). Ett kombikontor är 

ineffektivt ytmässigt i jämförelse med andra kontorstyper (Kontor & 

kontorslandskap
c
, 2013). 

3.4 Rumsupplevelse – mätbara och omätbara värden 

Den fysiska utformningen av ett kontor kan orsaka stress hos personal och öka 

risken för ohälsa på arbetsplatsen (Toivanen, 2011). Det finns många faktorer som 

påverkar hur ett rum upplevs, både mätbara och omätbara. 

3.4.1 Kontoret och individen 

Stress kan uppstå på olika sätt beroende på hur kontor är utformade och på hur 

mycket personalen själv kan bestämma över det egna arbetet. Inflytande över sin 

arbetsplats kan leda till bättre hälsa och välbefinnande, vilket också leder till bättre 

arbetsprestation och generellt bättre attityd gentemot arbetsplatsen (Toivanen, 

2011). Då komplexa arbetsuppgifter utförs och intensiv aktivering av hjärnan sker, 

föredras normalt liten yttre stimulans från omgivningen. Vid ett mer rutinmässigt 

arbete kan närvaron av människor i lokalen öka arbetsproduktiviteten. Personers 
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individuella benägenhet till avspänningsförmåga är en viktig faktor som 

konstaterats (Fridell, 2006, s 203). 

3.4.2 Mötesplatser 

Omfattande forskning och experiment har visat att personlig kontakt skapar större 

tillit, generositet och bättre samarbete jämfört med annan form av interaktion 

(Glaeser, 2012, s 49). 

Datorindustrin har stora förutsättningar för distanskommunikation som kan ersätta 

personliga möten (Glaeser, 2012, s 49). Trots dessa förutsättningar väljer många 

teknikinnovatörer och internetentreprenörer att stationeras i några av de dyraste 

fastigheterna i bland annat Silicon Valley i USA, på grund av fördelarna med 

geografisk koncentration och med möjligheter till personliga möten. Den höga 

koncentrationen av internetbaserade företag i Silicon Valley är ett bevis på att 

cyberrymden fungerar bäst kombinerat med kunskap från möten i verkligheten.  

För att uppmana till kreativitet och nytänkande är det viktigt att skapa bra 

mötesplatser på kontoret (Kvalitetsmagasinet, 2014). Jämfört med ett uppstyrt 
möte vid ett konferensbord, kan samtal i en avslappnad miljö skapa förutsättningar 

till nya infallsvinklar. Ett exempel är Kinnarps kontor i Stockholm, där 
slumpmässiga möten skapas genom att en kaffemaskin placerats i det öppna 

kontorslandskapet istället för i exempelvis ett pentry. 

Genom att främja de behov som finns under en arbetsdag och att arbetsmiljön 

anpassas efter det, kan medarbetarna bli mer analytiska och kreativa 

(Kvalitetsmagasinet, 2014). För att uppmana till kreativitet och möten där goda 

idéer kan födas är det viktigt med stora ytor och bra mötesplatser.  Det blir extra 

viktigt med arbetsplatser anpassade för interaktion då vissa arbeten idag inte alltid 

är bundna till en fast arbetsplats och en del av arbetet kanske inte utförs hela 

arbetsveckan från kontoret. 

3.4.3 Ergonomi 

“Ergonomi -läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och 

arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. 

Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och 

psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen.” 

(Nationalencyklopedin
b
, 2014) 

Arbetsmiljöverket har allmänna råd och föreskrifter om belastningsergonomi. 

Kroppen är gjord för fysiskt arbete, och en blandning av belastning, rörelse och 

återhämtning i lagom mängd hjälper till att underhålla den (AFS 2012:2). På arbetet 

kan hälsofarliga belastningar på kroppen uppstå som kan delas in i olika grupper. 

Två av dessa grupper som ofta förekommer på kontor är statiskt muskelarbete och 

mycket låg belastning. Statiskt muskelarbete innebär att musklerna spänner sig i en 

viss arbetsställning under längre tid utan att en rörelse sker på ett naturligt sätt, se 

Figur 13. Statiskt muskelarbete kan på sikt medföra trötthet och värk i dessa 

muskler, ofta räcker det med den egna tyngden på den berörda kroppsdelen för 

överbelastning. Låg belastning och rörelse i arbetet, exempelvis mycket 

stillasittande, leder till en negativ påverkan på rörelseorganen som behöver
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underhållas för att behålla bland annat kroppens styrka och rörlighet. Även 

cirkulationsorganen påverkas vid mycket låg belastning. 

Figur 13. Exempel på statiskt muskelarbete (AFS 2012:2). 

I planeringsfasen behövs en plan av kontoret och dess inredning, för att uppnå en 

god arbetsbelastning utifrån arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter (AFS 2012:2).  

Ryggen, nacken och skuldror blir ofta påverkade av hälsofarliga belastningar, men 

andra kroppsdelar bör även tas hänsyn till. På arbetsplatsen ska repetitiv och 

långvarigt arbete med överkroppen böjd eller vriden undvikas. Arbetsgivaren ska i 

den mån det går utforma arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så att en gynnsam 

ergonomi för de anställda uppnås.  

En balanserad variation av aktivitet, återhämtning och tid, skapar hälsosam 

belastning. Människan har olika förutsättningar och de är därför viktiga att ta 

hänsyn till och igenkänna vid bedömning av ohälsosamma belastningar i arbetet 

under dagen för att förebygga ohälsa. Arbetsplatser med exempelvis trånga 

utrymmen och inredning som inte är anpassad för individen, försvårar att arbeta på 

ett varierat och hälsosamt sätt. Vare sig arbetsuppgiften kräver mycket eller lite 

rörelse, behövs ett utrymme som är stort nog att arbeta på ett välbalanserat, rörligt 

och avspänt sätt. ”Se till att den lilla personen når och att den stora personen 

ryms” (AFS 2012:2). Vid ohälsa kan prestationsförmågan och därmed produktivitet 

och kvalitet hämmas.  

Vid sittande eller stående arbete kan en god ergonomisk utformning på 

arbetsplatsen uppnås för olika arbetstagare genom bland annat en arbetsställning 

som är upprätt med arbetshöjd i armbågshöjd, som bidrar till sänkta axlar och armar 

nära den övre delen av kroppen, se Figur 14. Då alla arbetstagare inte har samma 

kroppslängd eller arbetsuppgifter kan individuellt inställbara bord och stolar 

anpassa höjden till den enskilda arbetsplatsen, speciellt om arbetsplatsen inte är en 

bestämd yta för en person.  

God synergonomi med goda ljusförhållanden motverkar spänningar kring ögonen 

men också kringliggande muskler i exempelvis nacke och axlar. 
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Figur 14. Stående och sittande arbetsställning vid god ergonomi 

(Fairuzelsaid, 2012). 

3.4.4 Ljud 

Oönskat och störande ljud kallas buller. De främsta källorna till buller i en 

kontorsmiljö är ljud från datorer, skrivare och ventilation, olika typer av signaler, 

samt ljud utifrån, till exempel trafikbuller. I de mer öppna kontorsformerna är 

samtal och telefonsamtal ofta huvudkällan till buller (Arbetsmiljöverket
e
). 

Ljudnivån i kontorsmiljöer ligger vanligtvis mellan 40-60 dB och betecknas som 

lågintensivt, vilket inte är en skadlig nivå för hörseln, men kan ge andra typer av 

konsekvenser (Arbetsmiljöverket
f
). 

Långvarigt kontorsbuller kan vara koncentrationsstörande, leda till trötthet och 

utsöndring av stresshormoner. Detta har i sin tur visat sig medföra försämrad 

arbetsprestation. Långvarigt, lågintensivt ljud kan ge problem med värk i nacke, 

skuldror och huvud. Det kan även leda till högt blodtryck, men då handlar det 

främst om buller från trafik (Arbetsmiljöverket
g
). Vad som uppfattas som störande 

och vilka konsekvenser det ger är starkt individberoende (AFS 2009:2). 

För de som arbetar med komplexa arbetsuppgifter försämras prestationen mer av 

bakgrundstal än för de som arbetar med andra typer av uppgifter (Jahncke, 2012, s 

40). 

3.4.4.1 Lagar och rekommendationer 

Arbetsmiljöverket redovisar i föreskrifter om buller, AFS 2005:16, och i 

föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, vilka regler som råder 

gällande buller. Det finns inga gränsvärden i föreskrifterna för bullernivån på ett 

kontor, men det finns vägledande värden. Det vägledande medelvärde som anges 

för en kontorsmiljö där koncentrationskrävande arbetsuppgifter utförs är 35-40 dB 

(AFS 2005:16). Riktvärdet gäller för ljud som uppkommer från installationer och 

kontorsmaskiner men innefattar inte ljud från personalens aktiviteter, såsom samtal. 

Det är därför inte ett direkt applicerbart värde, framförallt inte i öppna 

kontorsmiljöer där samtal är huvudkällan till buller (Jahncke, 2012, s 6). 
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Föreskrifterna säger vidare att arbetsplatser ska vara lämpligt utformade och 

inredda för dess ändamål och ljudegenskaper och planeras så att 

bullerexponeringen reduceras och att så få som möjligt utsätts för buller. Det ska 

finnas möjlighet till återhämtning och samtal i ostörd miljö (AFS 2009:2). 

Jahncke (2012, s 6) skriver om Hongistos modell som visar nedsättning av 

arbetsprestation som en funktion av taluppfattbarhet, se Figur 15. Taluppfattbarhet 

definieras som vilken kvalitet talets överföring har till den som lyssnar, dess 

tydlighet (Ecophon
a
). Det mäts i Speech Transmission Index (STI) och påverkas av 

rummets storlek, bakgrundsljud och efterklangstid (eko-effekt). STI-skalan sträcker 

sig från 0.0 till 1.0 där 1.0 står för ljudets högsta tydlighet. Modellen har publicerats 

i den internationella ISO-standarden 3382-3 för öppna kontorslandskap, men finns i 

dagsläget inte med i Svensk Standard (Jahncke, 2012, s 6). 

Figur 15. Hongistos modell (Jahncke, 2012, s 30). 

3.4.4.2 Akustikplanering 

För att uppnå en god akustiskt miljö på ett kontor är det viktigt med 

akustikplanering (Akustikmiljö). Samtidigt måste hänsyn tas till att 

kommunikationen mellan de anställda fungerar. En balans mellan dessa parametrar 

är att sträva efter för att få en väl fungerande kontorsmiljö. Om det handlar om ny- 

eller ombyggnad av ett kontor finns det möjlighet att redan från start planera 

kontoret på ett bra sätt gällande rummens placering i förhållande till varandra. Både 

ljud från olika delar på kontoret samt hur de anställda rör sig spelar roll för 

störningsnivån. 

Ytor avsedda för koncentrerat arbete bör ligga avskilda från korridorer, 

personalrum, WC och maskiner som ger ifrån sig ljud, såsom skrivare och 

kaffemaskin (Akustikmiljö). En god översikt över tysta rum och samtalsrum bör 

eftersträvas för att de anställda ska kunna se om det är ledigt i rummen och därmed 

inte behöver gå runt och föra oljud i onödan. 

Olika typer av ljudabsorbenter är viktiga för att skapa en god akustik (HRF, 2010). 

Beroende på typ av kontorslösning eller användningsområde för ett specifikt rum 
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behöver hänsyn tas till olika variabler. I ett öppet kontorslandskap är 

ljudutbredningen en viktig faktor att beakta. Ljudabsorberande tak och 

kontorsskärmar absorberar och bryter ljudutbredningen. I ett cellkontor är 

ljudisolering mot andra rum och korridorer viktig. Absorption av ljud som studsar 

mellan väggarna och reflektion av ljud från dator och ventilation bör också tas 

hänsyn till i ett cellkontor och kan avhjälpas med möbler eller väggabsorbenter 

(Ecophon
b
). 

I ett konferensrum är de viktigaste parametrarna avskildhet mot angränsande rum 

och god taluppfattbarhet mellan personerna i rummet (Ecophon
b
). Som i cellkontor 

måste hänsyn tas till ljudreflexer mellan väggar. 

Beroende på i vilken omfattning korridorsutrymmena används för spontana möten 

eller för kopieringsmaskiner som avger buller etcetera krävs ljudabsorption i olika 

utsträckning. Gemensamt för korridorsutrymmen är att heltäckningsmatta och 

väggabsorbenter har positiv inverkan på akustiken. 

I en reception är god taluppfattbarhet viktigt då det vanligtvis är flera personer som 

pratar samtidigt samt att receptionisterna ofta pratar i telefon. Akustiktak och en 

absorberande enhet ovanför receptionsdisken påverkar taluppfattbarheten positivt. 

3.4.5 Ljus  

Enligt arbetsmiljöverket är tillgången på dagsljus och utsikt en viktig del i god 

arbetsmiljö och bör därför eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt (AFS 

2009:2). Människans känsloläge, stressnivå och arbetsförmåga kan påverkas 

negativt av dålig belysning och liten tillgång till dagsljus (Fridell, 2006, s 191). 

Ljus från lampor och naturligt ljus, påverkar den biologiska klockan hos människan 

som styr dygnsrytmen i varierad form (Fridell, 2006, s 187-191). Starkt ljus är mer 

effektivt än svagt och vitt/dagsljus fungerar sannolikt bättre än färgat ljus från 

andra ljuskällor. 

Fönstrens utformning, placering, orientering i höjd och storlek påverkar tillgången 

på dagsljus (AFS 2009:2). Tillfredställande ljus i ett rum med ca 4-6 meters djup 

kan ges med en fönsteryta på ca 10 % av golvytan, och större om yttre påverkan 

kräver det, såsom skuggande byggnader.  

Utsikt från fönster mot det fria vid en arbetsplats ger en överblick och kontakt med 

miljön utomhus, där årstider och vädervariationer minskar känslan av enformighet 

och instängdhet. Även fönster som är högt placerade, till exempel takfönster, kan 

ge en upplyftande effekt för kontoret och kontakten med miljön ute. I vissa 

utrymmen som personal normalt vistas i under en kortare tid som omklädningsrum 

och toaletter, är tillgången till naturligt ljus och utsikt av mindre angelägenhet. 

Även om dagsljuset av många skäl föredras så kan direkt solljus ställa till det i 

arbetsmiljöer (Fridell, 2006, s 205). För att dämpa det direkta solljuset kan 

solavskärmning, både inre och yttre, och tonade glasrutor användas. Himlens färg 

är oftast ljusare än marken då det naturliga ljuset normalt kommer ovanifrån. Då 

människan är visuellt inställd på att det ska vara ljusare ovanifrån och mörkare på 

marken, är detta att föredra även inomhus.  Det innebär att taket bör vara ljusare än 

både väggar och golv. 
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Då tillgången till dagsljus är begränsad, speciellt i Norden, används komplement av 

artificiellt ljus som har långt ifrån samma egenskaper (Fridell, 2006, s 189-205).  

Ljuskällorna har oftast olika sorters sken och karaktär beroende på armatur. Viktiga 

faktorer för rumsupplevelsen är ljusets styrka, mängd och kvalitet. 

Det finns olika riktvärden för belysningsplanering i Svensk Standard (Franzell, 

2013, s 49). Standarden specificerar belysning på arbetsplatser inomhus, där fokus 

ligger på komfort och prestanda.  

Utformningen och placeringen av ljuskällor är viktiga komponenter i 

kontorsmiljöer (Fridell, 2006, s 187-191). Fördelningen av ljuset i ett rum är 

viktigt, och jämn fördelning av rumsbelysning och dagsljus i hela utrymmet 

fungerar bäst jämfört med centralt placerade ljuskällor.  

Arbetsmiljöverket har i samråd med Energimyndigheten och belysningsbranschen 

sammanställt en guide för planering av belysning inomhus, “Ljus & rum” (Franzell, 

2013, s 30-31). Det finns tre grundprinciper för belysning på arbetsplatsen; allmän 

belysning, lokaliserad allmänbelysning och allmänbelysning med separat 

platsbelysning. Principerna kan fungera som en bas vid planering av belysning på 

arbetsplatsen och ska väljas efter det system som passar arbetsplatsen bäst utifrån 

behov och krav. Hänsyn skall även tas till de visuella, estetiska och arkitektoniska 

aspekterna. 

3.4.5.1 Allmänbelysning 

Allmänbelysning är symmetriskt placerad belysning för att få en jämn fördelning 

över rummet. Det skapar en flexibel placering för arbetsplatser på ett kontor och är 

enkel att planera. Hänsyn måste tas till bländning då arbetsplatsens placering kan 

hamna fel i förhållande till belysningens avbländningsområde. Det kan också vara 

kostsamt energimässigt då den allmänna belysningen dimensioneras efter den mest 

ljuskrävande platsen. Separat belysning kan komma att behöva komplettera 

belysningen då skärmväggar och annan inredning kan bidra sämre belysning för 

vissa arbetsplatser.  

3.4.5.2 Lokaliserad allmänbelysning 

Belysningen placeras efter placeringen av arbetsplatserna i ett kontor, och måste 

därför samordnas redan i planeringsprocessen. Övrig belysning kan då ha lägre 

belysningsstyrka. Energiförbrukningen kan minskas då individen själv kan styra sin 

egen ljusstyrka vid arbetsplatsen. Det krävs då en flexibel installation av 

belysningen som lätt kan flyttas vid behov, speciellt om arbetsplatsen förändras.  

3.4.5.3 Allmänbelysning med separat platsbelysning 

Belysning med en belysningsstyrka som dimensioneras för de omgivande 

områdena placeras i lokalen och fungerar som en grundbelysning. 

Grundbelysningen kompletteras med belysning för de separata arbetsplatserna som 

tillsammans uppfyller kraven på arbetsplatsens belysning. Belysningen på 

arbetsplatserna kan individuellt riktas för att uppnå den kontrast som lämpar sig 

bäst för individen.



24 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

3.4.6 Färgsättning 

Färgsättning påverkar rumsupplevelsen men det finns också psykologiska aspekter 

för de som vistas i rummet (Fridell, 2006, s 194-204). Många av de psykologiska 

aspekterna har dock inte kunnat visas på ett vetenskapligt godtagbart sätt.  

Studier och laboratorieförsök från 1970-talet gjordes på hur människor som vistas i 

rum med varma färger, respektive kalla färger med ungefär samma kulörthet, 

uppfattar skillnad sett från hjärnans aktiveringsgrad (Fridell, 2006, s 194-204). En 

varm färg har gult i sig och en kall färg går mot blått (DN, 2007). Studien visade att 

aktiviteten i hjärnan ökade i det rum med varma färger och de kalla färgerna hade 

en effekt som kan liknas som avstressande. Liknande studie gjordes på ett rum med 

neutrala och entoniga färger och på ett rum vars färger var starka och mönstrade. 

Resultatet tydde på att hjärnan aktiverades betydligt mer i det mönstrade och 

färgstarka rummet.  Det visade även att framförallt introverta människor upplever 

ökad stress i rum som har varma, starka och mönstrade färger. Färger kan påverka 

människan psykiskt och fysiskt där också individers olika personlighet och aktuella 

känslor spelar in. I praktiken där många människor vistas under längre tid kan 

därför en måttfullhet av färgsättning uppmanas. 

Fullskaliga experiment har gjorts på hur rummets färg kan påverka 

arbetsprestationen och produktiviteten hos personal (Fridell, 2006, s 194-204). 

Prestationen i en arbetsmiljö påverkas av andra faktorer förutom färg, såsom 

fysiska, psykologiska och sociala aspekter.  Utifrån olika individers personlighet, 

känslomässiga tillstånd och arbetsuppgifter, gjordes experiment i kontorsrum med 

extremt kalla respektive varma färger under ett arbetspass i vardera. Resultatet 

mättes i produktivitet och antal misstag gjorda.  Resultaten visade att individer som 

hade ett negativt känslotillstånd arbetade snabbare i det arbetsrum med varma 

färger, men gjorde samtidigt fler misstag än personer med positivt känslotillstånd 

som också arbetade långsammare i samma arbetsrum. Dock upplevdes det röda 

rummet mer trivsamt och framkallade mer positiva känslor i allmänhet hos 

personalen.  

I kontorsrummet med kalla färger var skillnaderna oansenliga för de olika 

grupperna (Fridell, 2006, s 194-204). Resultaten av experimenten visar tydligt att 

färger har påverkan på människors prestation och att färger kan skapa typiska 

reaktionsmönster som stress, men är dock svåra att förutse. Det är mycket svårt att 

generellt avgöra färgsättning av kontor med olika kontorsarbeten som är optimal 

för alla individer. Med en enhetlighet och harmoni med färg och interiör kan starka 

färger på detaljer, så som inredningsdetaljer och rumselement, blandas in så att de 

som vistas i kontoret dagligen efter behov kan avskilja eller ta till sig färgstimulans. 

3.4.7 Arkitektoniska aspekter 

När en lokal eller bostad ska utformas finns vissa parametrar att ta hänsyn till, 

bland annat axialitet, öppenhet och omslutenhet, rörelse och dagsljus.  

Axialitet innebär att en linje sammankopplar två intressanta punkter som kan 

sträcka sig genom två eller flera rum (Nylander & Forshed, 2011). Den kan också 

skapa genomsiktsmöjligheter från ett fönster till ett annat eller andra typer av 
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genomblickar i lokalen. Genom en bred öppning kan axeln markeras och göras mer 

märkbar. 

En öppen planlösning ger rymd och öppenhet. Öppningar i fasaden skapar kontakt 

mellan inne och ute, vilket ger lokalen en koppling till världen utanför. Mer slutna 

rum skapar omslutenhet och en privat sfär. 

Rörelse i en lokal är viktig för att kunna uppleva arkitekturen fullt ut. Exempel på 

rörelser är rundgång och möjligheten att kunna gå från rum till rum. Rörelsen 

samverkar ofta med till exempel axialitet.  

Dagsljus har en stor betydelse för upplevelsen av axialitet, öppenhet och rörelse. 
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4. Metod

Bakgrundsteorin togs fram genom informationsinsamling via internet, böcker, 

bestämmelser och rapporter. Denna insamling skedde för att få fram vad tidigare 

studier och forskning visar inom ämnet arbets- och kontorsmiljö för att få 

grundläggande kunskap till utförandet. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med Videums personal för att få så utförliga 

och personliga svar som möjligt om den nuvarande och framtida kontorsmiljön. 

Hela personalstyrkan tillfrågades om att intervjuas, men på grund av bortfall 

kvarstod svarsunderlag från 18 av totalt 23 personer. 

Kvantitativa intervjuer har valts bort på grund av att svaren blir mindre nyanserade 

och informationsutbytet därför blir för litet för denna studie. 

En tolkning och sammanvägning av teorin och den empiriska datan har gjorts för 

att skapa en helhetsbild av hur kontoret utformas optimalt för personalen med både 

deras åsikter och forskning som grund. 

Digitala verktyg har använts för att skapa och modellera planritningar, 3D-modeller 

och visualiseringsbilder för att redovisa det nya kontoret. 

Reliabiliteten är hög då intervjuerna förmodligen skulle ge samma utfall om de 

utfördes igen. Den empiriska datan kan dock inte användas för utformning av ett 

annat kontor då den är kopplad till de anställda på just det studerade företaget. 

Intervjumetoden har hög validitet om de intervjuade gav ärliga svar. 
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5. Genomförande

Genom en sammanställning av teori utformades frågor som ställdes vid 

intervjuerna, se Bilaga A. Muntliga intervjuer fördes med de personer som anses 

vara nyckelpersoner i företaget och som har god inblick i arbetsmiljön.  En del av 

de intervjuade ville ha frågorna skickade via e-post innan mötet. Vid intervjuerna 

fördes anteckningar och röstinspelare användes för att kunna återge och 

sammanfatta resultatet på ett opartiskt sätt. Interjuver med övrig personal på 

företaget skedde via e-post. 

Genom användning av deduktion som arbetssätt, som är en vanligt förekommande 

vetenskaplig metod där information från teori och empirisk data från intervjuer 

bearbetas, har ett underlag tagits fram till utformningen av det nya kontoret. Utifrån 

underlaget gjordes ett lokalprogram som tillsammans med JAIS Arkitekters förslag 

användes som riktlinjer för planritningen. Avstämning av vilka lokaler som ska 

ingå i det nya kontoret gjordes även med handledaren på Videum. Därefter 

utformades förslagsritningen i ett visualiserings- och renderingsprogram där 

ritningar, 3D-modeller och digitala bilder togs fram. 
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6. Resultat & Analys

Kapitel 6 är indelat i Delresultat 1 och Delresultat 2 & Analys. Delresultat 1 tar upp 

det som framkom under intervjuerna med Videums personal. I Delresultat 2 & 

Analys behandlas hur personalens åsikter och teorin tagits i beaktning för att 

komma fram till slutresultatet; förslagsritningen. Här presenteras och analyseras 

även förslagsritningen. 

6.1 Delresultat 1 – Sammanställning av intervjuer 

Vid intervjuerna med Videums personal framkom olika åsikter beroende på vilka 

arbetsuppgifter och vilken yrkesroll personen har. Kapitlet är indelat i 

underrubriker som behandlar varje del av kontoret eller dess estetik. 

6.1.1 Receptionen 

Både receptionspersonal och övrig kontorspersonal anser att kontakten mellan 

receptionen i hus A och kontoret inte fungerar bra. Det naturliga samspelet mellan 

kollegorna går förlorad på grund av att receptionen är avskild från kontoret. 

Receptionen i hus Bravo blir av naturliga skäl avskild då den ligger i ett annat hus 

än där övrig personal är placerad. Mellan receptionen och Videums kontor i hus A 

finns det en dörr, men denna används inte då det upplevs som ett störningsmoment 

för receptionspersonalen. I Figur 16 markeras dörren mellan reception och kontor 

med en pil. Den faktiska väg receptionspersonalen behöver gå för att nå kontoret är 

markerad med en röd linje. 

Figur 16. Receptionen i hus A och en del av kontoret. Figur från Videum (2014) med tillagda 

linjer och rumstexter. 
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Receptionspersonalen anser även att avståndet mellan reception, toalett, 

omklädningsrum och de förråd de behöver tillgång till är för långt. I dagsläget 

ligger omklädningsrummet i hus Delta och de olika förråden är placerade på olika 

våningar i hus Bravo och i hus A. Samlade förvaringsmöjligheter önskas för 

material och tillbehör till bland annat konferensrummen, som receptionspersonalen 

har ansvar över att iordningställa. 

Receptionspersonalen önskar en lång och bred receptionsdisk, fler skrivbord samt 

ergonomiska möbler placerade så att en god översikt erhålls utan att behöva vrida 

på huvudet. Vid vissa tillfällen krävs att receptionspersonalen även under sin lunch 

behöver ha uppsikt över receptionen. Ett enskilt rum för växeln är att föredra för att 

minska störningsmoment. Det ska även finnas plats för en skrivare i receptionsytan. 

Övrigt som framkom var önskemål om ett låsbart galler runt receptionen, tv-

skärmar som visar vilka konferensrum som är bokade samt en större lounge- och 

mötesyta för besökare i anslutning till receptionen. 

6.1.2 Öppna kontorslandskap 

Åsikterna angående öppna kontorslandskap är delade beroende på vilken typ av 

rum personen sitter i idag och vilka arbetsuppgifter som utförs. 

De som idag är mest missnöjda med sin placering på kontoret är tre av de som sitter 

i öppet kontorslandskap. Missnöjet beror på olika faktorer; dålig ljudabsorption i 

lokalen, placering med ryggen mot de som kommer in i landskapet, störning från 

samtal och ljud runt omkring samt dålig avskärmning från övriga kollegor i 

landskapet. De som har yrkesroller som inte kräver ett nära samarbete med någon 

specifik person, förefaller bli mer störda av övriga kollegor.  

Positiva åsikter om kontorslandskap är att det ökar kommunikationen mellan de 

anställda och framförallt gynnar det de som arbetar på samma avdelning och i ett 

nära samarbete med varandra.  

Driftsteknikerna tycker att det fungerar bra att sitta i sitt öppna kontorslandskap 

med tre personer. De är ute mycket och prioriterar att sitta nära en utgång. Idag har 

de en utgång direkt från sitt kontorslandskap, vilket de tycker är bra. Dock finns det 

åsikter från övrig personal om att kommunikationen mellan dem och de övriga 

avdelningarna minskar och att de blir isolerade på grund av att de aldrig går igenom 

övriga kontoret vid användandet av denna utgång. 

En av avdelningscheferna som sitter i cellkontor känner att personerna som sitter i 

de öppna kontorslandskapen störs då samtal förs ”ovanför deras huvuden”. 

Skrivborden borde därför vara placerade på ett sådant sätt att det inte talas över 

någon när kommunikation sker. 

6.1.3 Cellkontor 

De som idag sitter i cellkontor trivs med det och flera anser att deras yrkesroll 

kräver det för att till exempel kunna arbeta med konfidentiella arbetsuppgifter. 

Chefen över ekonomi- och kommunikationsavdelningen vill ha ökad kontakt med 
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delar av sin avdelning genom till exempel en skjutvägg mellan sitt cellkontor och 

avdelningen.  

Flera tror på en blandning av cellkontor och mindre öppna kontorslandskap med 

maximalt tre personer. 

6.1.4 Gemensam yta 

I dagens kontor utnyttjas inte lunchrum och pentry då det har bestämts att det större 

lunchrum som finns i hus A som delas med de övriga hyresgästerna ska användas. 

Det valet har gjorts för att återknyta mottot ” idéer föds där människor möts”. 

Många saknar dock ett utrymme inne på kontoret där personalen kan samlas, umgås 

och ha spontana möten på. Några av de anställda är inte fullt positiva till det då det 

motverkar Videums vision att nätverka med sina hyresgäster. De anser därför att ett 

lunchrum ihop med övriga hyresgäster är att föredra. 

6.1.5 Färgsättning 

Ungefär hälften av de tillfrågade föredrar neutrala och ljusa färger såsom vitt och 

grått kombinerat med fondväggar eller textilier och tavlor i en starkare färg. En del 

önskar ljusa och dämpade färger i arbetsutrymmen och konferensrum, och starkare 

färger som matchar företagets grafiska profil i de offentliga delarna. En del av 

personalen föredrar att den orangea färgen dominerar i större delen av 

kontorslokalen. En person har som förslag att den orangea färgen kan matchas med 

grön färg och trä som stämmer överens med Växjö kommuns slogan ”Europas 

grönaste stad”. 

I receptionsytan önskas en ljus färgsättning som inte domineras av den orangea färg 

som finns i dagens receptioner. 

6.1.6 Övrigt 

Det finns ett behov av ett tyst rum eller någon form av mindre grupprum där 

framförallt de som sitter i öppet kontorslandskap kan sitta ostört och arbeta, samtala 

och ringa telefonsamtal. Ett väl ljudisolerat konferensrum önskas, lite större än 

dagens. 

De flesta är positiva till väggar i glas ut mot en korridor, men inte mellan kontoren. 

En anställd anser att glas är sämre ur ljudsynpunkt och ger störande rörelser i 

ögonvrån. 

Det generella önskemål som framkom om arbetsmöbler ska vara funktionella och 

anpassade för arbetet. De flesta vill ha ett höj- och sänkbart skrivbord, en bekväm 

stol och hyllor. Några personer nämner jalusiskåp med låsmöjligheter och 

besöksstolar för de som har eget rum. Det som framkom angående belysning var att 

det förväntas finnas en taklampa med reglerbart ljus som kan riktas både uppåt och 

nedåt. 

Det önskas ett flexibelt kontor som går att möblera om efter behov och arbete i 

projekt samt toaletter och skrivare inne på kontoret.
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6.2 Delresultat 2 & Analys – Den nya utformningen 

I kapitlet presenteras ritningar, visualiseringar samt förklaringar och analyser av det 

nya förslaget. 

Det nya kontoret inklusive reception har en yta på 474 kvadratmeter, se Bilaga B. 

Det ger en genomsnittlig yta på 20,6 kvadratmeter per anställd. Figur 17 visar 

planritningen över entréplanet som utformats efter det framtagna lokalprogrammet, 

se Bilaga C. Planritningen visas även i skalenligt format i två versioner i Bilaga D. 

Önskemål från Videum är att våning två, tre och fyra i det nya kontorshotellet ska 

ha en yta på 750 kvadratmeter per plan. Enligt studiens nya förslag har plan två en 

yta på 688,5 kvadratmeter (inklusive trapphus) och plan 3 och 4 har en yta på 800,5 

kvadratmeter (inklusive trapphus), se Bilaga B. Det ger en genomsnittlig yta på 763 

kvadratmeter per våningsplan. 
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Figur 17. Planritning över entréplanet. Ej skalenlig (E.D, I.L, N.S). 
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6.2.1 Utvändig utformning 

För att hus Charlie ska passa in i den befintliga miljön har färg och form från de 

intilliggande husen tagits i beaktning. De fyrkantiga formerna med sneda vinklar 

har inspirerats från hus Delta och framifrån liknar de båda husen varandra. Deras 

tak lutar åt motsatt håll för att skapa symmetri, se Figur 18. 

Figur 18. Från vänster: Hus Delta, Charlie, Bravo och Alpha (E.D, I.L, N.S). 

Baksidan av hus Charlie har inspirerats av hus Alpha och Bravo genom att de två 

nedersta våningarna dragits in för att de övre våningarna ska sticka ut på samma 

sätt som i dessa hus. Utvändiga pelare och strävor som håller ihop konstruktionen 

återfinns på hus Charlies baksida, precis som på hus Alpha och Bravo, se Figur 

19. 

Figur 19. Från vänster: Hus Bravo, Charlie och Delta (E.D, I.L, N.S). 
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Fasadfärgen på hus Charlie stämmer överens med färgsättningen på hus Delta, med 

inslag av samma roströda färg som finns på fasaden på hus Alpha och Bravo. 

Vissa delar av fasaden är glasade för att ge ett modernt intryck. För att ge 

tillräckligt utrymme för ett av trapphusen, sköts det ut en bit från fasaden och 

glasades in. Se Bilaga E för fler utvändiga visualiseringar. 

6.2.2 Stomme 

I samråd med handledaren på Videum bestämdes att stommen ska utgå från samma 

konstruktion som i hus Delta. Konstruktionen består av en betong- och stålstomme 

med ett betongbjälklag. 

Kontoret och receptionen är uppdelade i varsin brandcell som uppfyller REI 60. 

Kontorets arkiv har högre brandkrav än övriga rum på kontoret och väggarna som 

omsluter det uppfyller brandklassen EI 120. De krav som ställs på ljudklassen är 40 

dB mellan cellkontoren och 44 dB i konferensrum. 

Trapphuset och hisschaktet i entréhallen är bärande. Det trapphus som ligger längre 

in i huset kommer främst fungera som utrymningsväg. 

I Bilaga F finns förslag på byggnadsdelar och väggtyper som kan användas för att 

uppfylla ovanstående krav. Förslaget på byggnadsdelarna är godkända av en 

konstruktör. 

6.2.3 Entréhall 

I anslutning till entréhallen ligger konferensrum, hörsal, reception och toaletter. Då 

fokus i studien inte ligger på detta område har ett enklare utkast gjorts. 

I huvudentrén möts besökaren av receptionen, detta är fördelaktigt för nya besökare 

som inte är vana att orientera sig i huset. Även trapphus och hiss är väl synligt. Till 

vänster om entrén finns ett utrymme som vid en framtida expansion av 

restaurangen i hus Delta kan utnyttjas till sittplatser. Från entrén sträcker sig en axel 

genom byggnaden längs med konferensrummen som avslutas med ett fönster för 

hög axialitet, se Figur 20. 
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Figur 20. Receptionen sedd från entrén (E.D, I.L, N.S). 

Framför toaletterna har en avskärmande vägg placerats. Väggen är klädd med 

växter för att uppmärksamma och återknyta till kommunens slogan ”Europas 

grönaste stad”. För att ytterligare återknyta till detta har ett träd placerats i entrén 

med ett takfönster ovanför. Takfönstret bidrar till en ljus och luftig entréhall, se 

Figur 21. 

Figur 21. Entréhallen med reception till vänster och två av konferensrummen till höger (E.D, 

I.L, N.S). 
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6.2.4 Aktivitetsyta 

Vid optimeringen av Videums kontor tillkom, mellan receptionen och passagen till 

hus Bravo, en bonusyta som används till aktivitetsyta. Idén om att använda ytan till 

aktivitetsyta inspirerades av Videums motto ”idéer föds där människor möts”. 

Tanken med aktivitetsytan är i första hand att öka interaktionen och mötena mellan 

Videums personal och hyresgästerna, se Figur 22. 

Figur 22. Del av aktivitetsytan avsedd för spontana möten och pauser (E.D, I.L, N.S). 

En naturlig mötesplats skapas automatiskt vid aktivitetsytan genom att den ligger 

på första plan, bredvid receptionen och entréhallen samt att den är centralt belägen 

mellan de fyra husen. 

Aktivitetsytan har delats upp i två delar; en yta för pauser och en yta inspirerad av 

A2-konceptet. A2-konceptsdelen ska fungera som en arbetsplats i mer avslappnad 

miljö, se Figur 23. 
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Figur 23. Arbetsyta i avslappnad miljö (E.D, I.L, N.S). 

Enligt teorin är kroppen gjord för fysiskt arbete och det är viktigt för människan att 

ta pauser för att röra på sig och inte sitta still en längre tid. Mycket stillasittande har 

en negativ påverkan på rörelseorganen, därför har promenadband placerats i A2-

delen, se Figur 24. Samtidigt som kroppen får motion kan till exempel ett 

telefonmöte hållas. 

Figur 24. Del av aktivitetsytan avsedd för aktivering av kroppen. Öppet upp (E.D, I.L, N.S). 
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I aktivitetsrummet finns en projektorduk med en stor soffa framför där tv-

spelskonsoler finns. Ytan kan även utnyttjas till att visa olika typer av 

presentationer och informationsvideor och kan avskärmas med draperier, vilket ger 

ett mer privat rum i det stora rummet. 

Övrig inredning som aktivitetsytan bland annat innehåller är komfortabla sitt- och 

liggmöbler, biljardbord, specialdesignade och kreativa möbler. 

I en del av aktivitetsytan är det öppet upp till tak och från varje plan kommer ett nät 

att fästas ut mot fasadväggen, för inspirationsbild se Bilaga G. Tanken med nätet är 

att det ska fungera som en unik inredningsdetalj där personer både kan ligga med 

sin dator för att arbeta eller som ett annorlunda plats att ha ett mindre möte på. 

Fasadväggen som omsluter aktivitetsytan består av glas för att få in dagsljus och för 

att öka öppenheten till de övriga planen. 

6.2.5 Receptionen 

Receptionen är indelad i receptionsdisk, växelrum samt kontorsrum. Totalt finns 

fem skrivbord i receptionsytan. Troligen kommer det maximala antalet personer 

som arbetar samtidigt vara tre stycken, men beroende på vilken arbetsuppgift som 

utförs kan ett val göras av vilket rum som passar bäst. Antalet skrivbord ger 

möjlighet till att exempelvis två sitter vid receptionsdisken samtidigt som en sitter i 

kontorsrummet, eller att två sitter i kontorsrummet medan en sitter vid 

receptionsdisken. Det finns även goda möjligheter för fler personer än tre att arbeta 

samtidigt om det skulle krävas, se Figur 25. 

Figur 25. Planritning över receptionsdelen (E.D, I.L, N.S). 

Dagens problem med att den som arbetar med växeln och därigenom stör de 

andra/själv blir störd avhjälps genom att växeln får ett enskilt rum. Detta bidrar till 

en lägre ljudnivå och störningsmoment minskar, vilket i längden leder till minskad 

trötthet och värk samt ökad koncentrationsförmåga. Förmodligen kommer det vara 

en relativt hög ljudnivå i miljön runtomkring receptionen, då den ligger i anslutning 

till entré, lounge och konferensrum där mycket folk passerar. Därför är det speciellt 

viktigt med en bra ljudnivå inne i receptionsutrymmet, vilket har åtgärdats med 

ljudabsorberande tak och skrivbordsunderlägg. 
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Växelrummet har ett fönster ut mot receptionen vilket ger en god överblick. Det är 

praktiskt vid de tillfällen receptionen enbart är bemannad med en person, och om 

denna behöver sitta i växeln.  

Skrivborden är ergonomiskt placerade genom att personalen inte sitter snett vänd 

mot entrén, därifrån störst antal besökare kommer. Denna arbetsställning stämmer 

överens med teorin, som säger att en arbetsställning med vriden bål under en längre 

tid ska undvikas. Receptionsdisken är cirka 1,1 m hög och en del av disken är 

nedsänkt till 0,8 meter vilket gör den handikappsanpassad. 

I anslutning till reception och konferensrum finns ett stort förråd placerat som kan 

inrymma allt som receptionspersonalen behöver för att iordningställa 

konferensrummen samt övrigt material. Idag är förråden utspridda, ett större förråd 

där allt material samlas gör det lättare att få en överblick. 

För att underlätta för personalen att ha uppsikt över receptionen även under sin 

lunch, har ett pentry med mikro, kyl, disk- och kaffemaskin placerats i anslutning 

till receptionen, och ett matbord finns i rummet bakom receptionsdisken. Pentryt 

skapar dessutom möjlighet till spontana möten mellan kontors- och 

receptionspersonalen. Toaletterna ligger nära receptionen för att underlätta arbetet. 

Genom dörren in till Videums kontor ökar kontakten mellan receptionspersonal och 

övrig personal. Dörren leder in till receptionens kontorsrum och stör inte de som 

arbetar i receptionsdisken, till skillnad från dagens kontor där dörren leder rakt ut i 

receptionsdisken.  

Ett av receptionspersonalens problem är att det är långt till omklädningsrummet. 

Det ligger i hus Delta vilket innebär att de måste gå utomhus för att nå det, och det 

är en relativt lång sträcka, cirka 350 meter från hus A. I hus Charlie kommer det 

inte heller att finnas ett omklädningsrum, då det inte är ett önskemål från Videum. 

Jämfört med sträckan mellan receptionen i framförallt hus A och 

omklädningsrummet kommer den nya sträckan mellan hus Charlie och 

omklädningsrummet bli avsevärt kortare och passagen mellan husen gör att 

omklädningsrummet kan nås utan att behöva gå utomhus. 

6.2.6 Videums nya kontor 

Vid planering av arbetsytorna har hänsyn tagits till vem varje person helst vill sitta 

nära ur arbetssynpunkt, men vid en framtida personalomsättning är det enkelt att 

omplacera skrivborden och flytta mellan cellkontoren så att arbetsplatsen passar 

även för framtida personal, se Figur 26 alternativt Bilaga D. 
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Figur 26. Planritning över kontoret (E.D, I.L, N.S). 

6.2.6.1 Öppet kontorslandskap 

Den personal som idag sitter i kontorslandskap kommer till stor del att placeras i 

kontorslandskap även i hus Charlie. Kommunikationen är viktig mellan flera av de 

anställda och denna kontorsform främjar detta. Kontorslandskapet rymmer åtta 

arbetsplatser med möjlighet till utökning. Detta definieras som litet öppet 

kontorslandskap vilket enligt teorin är att föredra framför mellanstort 

kontorslandskap. Kontorslandskapet är dessutom indelat i flera mindre kontorsrum 

som kan liknas vid delade kontorsrum, genom skärmväggar och bokhyllor. Delat 

kontorsrum har i forskning visat goda möjligheter till hög trivsel på arbetsplatsen, 

därav avskärmningen. 

I kontorslandskapet har ekonomerna placerats intill avdelningschefen för 

ekonomi/kommunikation. En skjutvägg som enkelt kan öppnas upp, skiljer dessa 

kontorsytor åt, vilket är en fördel då ekonomerna arbetar tätt ihop med sin chef. På 

vänster sida om denna chef sitter kommunikatören som tillhör samma avdelning, 

men som inte arbetar i ett nära samarbete med ekonomerna. 

IT-ansvarige önskar en avskild plats, gärna ett cellkontor för att inte störas av ljud 

såsom i dagens kontorslandskap. Denne har placerats relativt avskilt i hörnet på 

kontorslanskapet med avskärmande bokhyllor mot två av de andra i landskapet. 

Mittemot har ett skrivbord som enbart utnyttjas sporadiskt placerats för att skapa 

mer avskildhet. 

Längre ner i kontorslandskapet har personal tillhörande fastighetsavdelningen samt 

affärsutvecklare/projektansvarig placerats. I anslutning till denna del av landskapet 

sitter avdelningschefen för fastighet. Affärsutvecklare/projektansvarig sitter idag i 

ett cellkontor i hus Delta, men får i förslaget en avskild plats i kontorslandskapet, 

relativt nära sin chef på science park/kundserviceavdelningen. Intill landskapet har 

en arbetsyta avsedd för projektarbeten placerats. Denna yta kan vid en framtida 
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expansion av företaget utnyttjas till kontorslandskap, se Figur 27. 

Figur 27. Yta avsedd för projektarbete och kontorslandskapet (E.D, I.L, N.S). 

Vid placering av skrivbord har hänsyn tagits till att en del i personalen upplever det 

som störande att sitta med ryggen mot en ingång. Detta har därför undvikits för att 

skapa en god arbetsmiljö. Skrivborden har även placerats för att undvika bländning 

från dagsljus. 

Vid planering av fönstrens storlek har hänsyn tagits till arbetsmiljöverkets 

rekommendation; en fönsteryta på 10 % av golvytan i ett rum med fyra till sex 

meters djup, eller mer om yttre påverkan kräver det. I kontorslandskapet sker 

ljusinsläpp från två håll. En del av fönstren ligger i nordvästlig riktning och de på 

gaveln ligger i nordöstlig riktning och har därför morgonsol. Dock skuggas de till 

stor del genom att byggnaden har ett överhäng från våning tre och fyra, vilket 

motverkar direkt solinstrålning som kan upplevas som en störande faktor. På grund 

av skuggningen har fönsterytan ökats till cirka 45 % av golvytan. Räknas golvytan 

avsedd för projektarbete in, blir motsvarande siffra cirka 30 %. Detta är rimligt 

utifrån de förutsättningar som finns och ger ett bra ljusinflöde till den mörkare 

kärnan på kontoret. I kontorslokalen har överlag en stor fönsteryta valts för att öka 

kontakten mellan inne och ute, vilket minskar känslan av enformighet och 

instängdhet.  

Allmänbelysning med separat platsbelysning har valts i kontorslandskapet för att 

personalen enkelt ska kunna justera arbetsplatsens ljusstyrka och kontrast. 

Både den kvalitativa studien samt teorin visade att talljud uppfattas som besvärande 

i öppet kontorslandskap. Genom att de skärmväggar som är placerade i landskapet 

är ljudupptagande och golvet är försett med en heltäckningsmatta som verkar 
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ljuddämpande, skapas en god akustik. Även innertaket tar upp ljud då det är 

utformat som ett akustiktak. Skrivborden är försedda med en ljudabsorberande 

skärm som, förutom att den bidrar till en god ljudmiljö, även skapar avskildhet 

mellan de skrivbord som är placerade mittemot varandra. Ljudnivån kan även 

minskas ytterligare genom att telefonsamtal och möten sker i det tysta rummet eller 

grupprummet. 

Kontorslokalen är placerad i den västra delen av kontorshotellet. Den omgivande 

miljön runt kontoret består av gångvägar och ett vattendrag och utsätts därför inte 

för ytterligare buller från till exempel trafik.  

6.2.6.2 Delat kontorsrum 

Kommunikatör och kundansvarig har placerats i ett delat kontorsrum då de 

samarbetar. I anslutning till rummet sitter chefen för ekonomi/kommunikation och 

kundansvarig har nära till sin chef för science park/företagsservice som sitter rakt 

över på andra sidan korridoren. I rummet finns plats för utökning med en person. 

Driftsteknikerna har placerats i ett delat kontorsrum med plats för tre personer. 

Rummet ligger nära utgången för att de lätt ska kunna ta sig in och ut på kontoret 

utan att störa övrig personal, samt ha nära till parkeringen som ligger på husets 

framsida. Kontorsrummet ligger samtidigt nära loungeytan och pentryt för att de 

inte ska bli isolerade på samma sätt som på dagens kontor. Rummet är inrett med 

tre skrivbord, men det kan utnyttjas av fler driftstekniker än så, då de ofta inte är 

inne på kontoret samtidigt. Flexkontor-konceptet kan med fördel användas i detta 

rum. Kontorsrummet kan även delas upp i två cellkontor om det skulle behövas i 

framtiden. 

Fönstren ligger i nordvästlig riktning, och fönsterytan uppgår till cirka 30 % av 

golvytan. 

6.2.6.3 Cellkontor 

VD, avdelningschefer och driftsansvarig placerats i cellkontor. Varje 

avdelningschef har sitt rum i nära anslutning till sin avdelning. Ett av cellkontoren, 

där avdelningschefen för ekonomi- och kommunikation sitter, är försedd med 

skjutdörr för att underlätta och öka kommunikationen med de anställda. Detta var 

ett önskemål från denna chef, men är en positiv funktion även för andra vid en 

framtida personalförändring. 

De flesta cellkontor har storleksmässigt följt arbetsmiljöverkets rekommendationer 

för ett kontorsrum med sparsam inredning på 8-10 kvadratmeter. VD:s cellkontor är 

något större än de övriga då rummet kräver utrymme för besökare. De yteffektiva 

cellkontoren kompletteras med goda arbetsmöjligheter i de gemensamma ytorna. 

Likt kombikontor har glasväggar ut mot kontorets kärna valts för att öka ljusflödet 

och skapa en känsla av rymd. 

Alla cellkontor har fönster i antingen nordligvästlig eller sydöstlig riktning. 

Fönstren mot söder kan behöva solavskärmning. Fönsterytan uppgår till cirka 30 % 

av golvytan. 
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Lokaliserad allmänbelysning har valts eftersom cellkontoren inte har ett behov av 

en flexibel belysning vid ommöblering. I cellkontoren kan belysningsstyrkan 

regleras manuellt.  

6.2.6.4 Färgsättning i arbetsytorna 

I alla utrymmen avsedda för koncentrerat arbete har kalla och ljusa färger valts för 

att passa flera personlighetstyper och verka avstressande. Personalen kan sätta sin 

personliga prägel på arbetsplatsen genom att tillföra egna inredningsdetaljer. 

Cellkontoren och de delade kontorsrummen har trägolv och övriga utrymmen har 

en heltäckningsmatta i grå kulör. Vissa inredningsdetaljer och rumselement går i 

starka och varma färger, se Figur 28. 

Figur 28. 3D-vy över kontorets planlösning (E.D, I.L, N.S). 

Trä, växter och stenar är ett genomgående tema i byggnaden för att återknyta till 

Växjö stads vision om Europas grönaste stad.  

6.2.6.5 Allmänna ytor 

Idag saknar många i Videums personal ett utrymme där personalen kan samlas, 

umgås och ha spontana möten på. Då forskning säger att personlig kontakt medför 

större tillit, generositet och samarbete har, förutom aktivitetsytan i entréhallen, 

allmänna ytor med bra mötesplatser prioriterats även internt inom Videums nya 

kontor.  

I anslutning till kontorets entré har en loungedel placerats med plats för soffor, bord 

och kuddar som skapar en avslappnad miljö. Den avslappnade miljön kan skapa 

möjlighet till nya infallsvinklar jämfört med uppstyrda möten vid konferensbord. 

Loungedelen kan även utnyttjas som väntrum för besökare till kontoret. En 

miljöstation placeras i närheten av ingången och loungen för att uppmärksamma 

Videums miljösatsning. Inredningen sammankopplas med Videums grafiska profil 

samt en del av personalens åsikter om att ha starkare färger, såsom orange, i de 

offentliga delarna. Då loungedelen inte avses vara ett arbetsutrymme och det inte 
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ställs något specifikt krav på belysningen, kan en möjlighet till dämpad belysning 

från olika armaturer ses som ett komplement till den önskade avslappnade känslan 

som rummet ska ha, se Figur 29. 

Figur 29. Lounge (E.D, I.L, N.S). 

I anslutning till loungedelen finns ett ståbord med stolar utan ryggstöd, för korta 

och spontana möten, samtal eller fikapauser. Bakom bordet har växter placerats för 

att markera det öppna rummets yta och avslut.  

Det finns ett behov av ett mindre grupprum där personalen kan sitta ostört, därför 

har ett sådant rum placerats centralt på kontoret så att all personal med enkelhet kan 

använda det. Grupprummet har en rund form med glasväggar. De flesta i 

personalen är positiva till väggar i glas ut mot en korridor, dock anser en del att det 

kan ge upphov till störande rörelser i ögonvrån. Transparenta gardiner har därför 

placerats invändigt i grupprummet för att kunna tillgodose behov av avskildhet. 

Grupprummet kan inredas med bord och stolar, eller som i detta förslag med 

sittkuddar och ett mindre bord. Utanför grupprummet markeras golvytan med 

stenar, som även förstärker de gångar som skapats i den allmänna ytan, se Figur 30. 
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Figur 30. Grupprum till höger (E.D, I.L, N.S). 

En yta för skrivare och förvaring har skapats i den allmänna delen nära cellkontoren 

och det öppna landskapet. Väggarna till utrymmet är låga för att behålla 

öppenheten, och ljudisolerade för att dämpa störande ljud från skrivaren. Rummets 

väggar är utformade som en rektangel med öppningar på vardera kortsida, vilket 

gör att det kan nås från två olika håll och det ökar rörelsemöjligheterna. På utsidan 

av rummets väggar har bokhyllor placerats för förvaring av material. 

Mellan det öppna kontorslandskapet och skrivaren, har arbetsytor placerats för 

personalen som kan liknas vid A2-konceptet. I denna yta passar det att ha 

mönstrade och starka färger, då teorin visar att hjärnan aktiveras mer jämfört med 

neutrala och entoniga färger. Mellan arbetsytorna och skrivarutrymmet har växter 

och en tvärgående passage placerats som markerar rummens slut. 

Ett tyst rum har placerats i anknytning till det öppna kontorslandskapet så att främst 

personalen i landskapet kan arbeta eller ringa telefonsamtal ostört. Rummet har 

ljudisolerade väggar och högt placerade fönster för tillgång till dagsljus utan insyn. 

De allmänna ytorna är centralt placerade i kontorets längsriktning med mycket 

ljusinsläpp. Det runda grupprummets väggar i glas och skrivarutrymmet med låga 

väggar, ger dagsljuset fri passage längs kontoret och en god axialitet och uppsikt 

skapas, se Figur 31. Dagsljuset kan även ta sig tvärs över kontoret, då cellkontorens 

väggar mot korridoren är av glas. 
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Figur 31. Vy från kontorets entré (E.D, I.L, N.S). 

Starka och varma färger kan enligt teorin upplevas trivsamma och framkalla 

positiva känslor. Varma färger har valts till inredningsdetaljer och inte på större 

eller hela partier av de allmänna ytorna, då det kan ge upphov till stressande 

effekter vid vistelse under längre tid. Heltäckande mattor finns i hela det allmänna 

utrymmet för att dämpa ljudet från korridorerna. Kalla färger kan ha en 

avstressande effekt, därför har mattan i det allmänna utrymmet valts till en grå 

kulör som även harmoniserar med de varma färgerna i inredningen.  

Mittpartiet skapar två passager som löper längs med lokalen. Tvärgående gångytor 

finns mellan de olika allmänna ytorna och har som avsikt att ge naturliga gångstråk 

och enkel orientering på kontoret. Gångytorna skapar även rum i rummet som kan 

ge en känsla av omslutenhet i det öppna utrymmet. Gångytorna och passagerna har 

markerats och förstärkts med linjer av den orangea färg som stämmer överens med 

Videums logotype. En dörr till uteplatsen har placerats så att den kan ses från andra 

sidan kontoret via ena passagen och skapar en naturlig väg ut. 

Allmänbelysning med separat platsbelysning har valts till de allmänna ytorna. 

Denna princip gör det möjligt att anpassa belysningen med olika armaturer och 

ljusstyrka för bland annat ståbordet, grupprummet, skrivaren och arbetsytorna.  

6.2.6.6 Arkiv 

Ett arkiv på ca 27 kvadratmeter finns i Videums befintliga kontor. I det nya 

kontoret behövs inte lika stort utrymme till arkivet då det finns möjlighet att placera 

material som inte används kontinuerligt i hus Delta. Ytan har därför minskats till 18 
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kvadratmeter. I det nya förslaget ligger arkivet mellan aktivitetsytan och Videums 

kontor, vilket gör att den är placerad i en ”mörk yta” utan att stor mängd dagsljus 

går förlorad. I arkivet används rullande hyllor för ett yteffektivt utrymme med plats 

för mycket förvaring. 

6.2.6.7 Ergonomi 

Möblerna till arbetsplatserna har anpassats för att undvika hälsofarliga belastningar. 

På kontoret finns ergonomiska kontorsstolar, ståbord, skrivbord med stora 

arbetsytor som är höj- och sänkbara efter personliga förutsättningar samt justerbar 

belysning för god synergonomi. 
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6. Diskussion

När ett kontor ska utformas finns det inget facit på vad som är rätt eller fel. 

Beroende på vilka personer som arbetar där och på vilka som utformar kontoret 

kommer resultatet att variera. Beroende på hur tankar och visioner tolkas av 

utformaren och på eget tycke och smak skiljer sig resultatet. Det är viktigt att göra 

en avvägning mellan teori och empiri för att få ut bästa möjliga resultat. 

Resultatet har påverkats av flera parametrar; personalens åsikter, teorin och 

utformarnas kunskaper. Hur balanseras dessa på bästa sätt och hur mycket vikt ska 

fästas vid varje parameter för att uppnå bästa resultat för kontoret som helhet? 

Skulle bara en av parametrarna tas hänsyn till, skulle viktiga aspekter i de övriga 

parametrarna gå förlorade, såsom en god arbetsmiljö eller anpassningen för just 

Videums personal. Samtidigt skulle resultatet få ett mycket spretigt utfall om det 

skulle baseras på alla de 23 anställdas åsikter. Bara för att man har många 

ingredienser behöver inte kakan smaka bra. 

Handledaren på Videum föreslog att nyckelpersoner i företaget skulle intervjuas för 

att bilda en uppfattning om vad som önskas i den nya kontorsutformningen, men 

hur hade resultatet sett ut om inte alla anställda hade fått en chans att uttrycka sin 

åsikt? De personer som anses vara nyckelpersoner är respektive avdelningschef 

samt kommunikatören, då denne har inspirerat interiören i dagens kontor. Eftersom 

dessa personer, med undantag för kommunikatören, arbetar i cellkontor hade 

förmodligen nyttig information angående de öppna kontorslandskapen gått 

förlorad.  

Att basera en utformning endast utifrån de personer som arbetar på kontoret idag 

begränsar sannolikheten att nyanställda kommer att trivas lika bra på arbetsplatsen. 

Skulle en persons specifika önskemål om arbetsplatsen tillgodoses, och denne 

sedan slutar, är det inte lika sannolikt att en nyanställd skulle trivas och arbeta lika 

produktivt som personen som ersätts. Därför har kontoret i så stor utsträckning som 

möjligt gjorts generell men ändå tagit tillvara enskilda önskemål som lätt kan 

anpassas för framtiden.  

Ett högt inflytande på sin arbetsplats kan leda till ökad arbetsglädje och trivsel. I 

vissa fall har mer hänsyn tagits till den kvalitativa studien framför teorin. Hade 

utformningen enbart baserats på teorin och vad tidigare forskning visar, hade 

förmodligen kontoret bestått endast av cellkontor och delade kontorsrum eftersom 

dessa visat sig vara det bästa valet i många fall. Därigenom hade kommunikationen 

mellan personerna på samma avdelning minskat och kontoret hade blivit mindre 

yteffektivt. Vid val av kontorstyper var det därför fördelaktigt att sätta personalens 

åsikter framför teori. 

I förslaget har personer med chefsroll placerats i cellkontor och övrig personal i 

delat kontorsrum eller öppet kontorslandskap. Kan detta bidra till att kontoret blir 

uppdelat, ett slags ”vi mot dem”-attityd och att maktpositioner förstärks? I detta fall 

har en persons titel inte påverkat valet av kontorstyp, utan det grundar sig på vilka 

typer av arbetsuppgifter som utförs, till exempel konfidentiellt arbete. Cellkontoren 

har gjorts yteffektiva med målsättningen att minska statusskillnaden och det leder 

förhoppningsvis även till att personalen i cellkontoren använder sig av de 
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gemensamma ytorna lika mycket som personalen som sitter i kontorslandskap och 

delat kontorsrum. Detta främjar sammanhållningen och kunskapsutbytet på 

kontoret. 

En av anledningarna till att så många allmänna ytor finns på kontoret är för det ökar 

chansen till spontana möten. Dessa hade kunnat minskas för att göra kontoret mer 

yteffektivt, men tanken är att trivseln och samhörigheten inom kontoret ska 

förhöjas vilket ger ett välmående och starkt företag. Ett väl fungerande Videum 

avspeglar sig förhoppningsvis i kontakten med hyresgäster och besökare och därför 

har inte största fokus legat på yteffektivitet, även om det har tagits hänsyn till i stor 

utsträckning. Att göra ett kontor så yteffektivt som möjligt är inte alltid lönsamt, då 

personal som underpresterar på grund av ohälsa kan bli kostsamt i längden. Hur 

långt ska man gå för att få ett yteffektivt kontor om inte trivseln finns där? 

I Videums nuvarande kontor har varje anställd en total yta på 18 kvadratmeter. I det 

nya förslaget har varje anställd 20 kvadratmeter. Det gör det nya kontoret mindre 

yteffektivt än det nuvarande, men då måste man ha i åtanke att i det nuvarande 

kontoret är det brist på gemensamma ytor och det finns inga toaletter inne på 

kontoret. Trots att det är mindre yteffektivt än det nuvarande, ligger det i underkant 

i spannet på 20-25 kvadratmeter per person som är normalt för ett kontor. 

Slutsatsen av detta är att det nya kontoret ger betydligt fler möjligheter till 

gruppmöten, projektarbete samt spontana möten samtidigt som det är yteffektivt i 

relation till ”normalsiffran”. 

I det nya kontoret vill Videum som företag inte ha ett lunchrum utan de vill att 

personalen ska interagera med hyresgästerna i ett gemensamt lunchrum även under 

lunchtid. Policyn ökar förmodligen samhörigheten och kontakten med 

hyresgästerna, men lunchrasten är ändå, som framgår av ordet, en rast, och då borde 

personalen ha möjlighet till att sitta avskilt. Utifrån dessa tankar placerades ett 

pentry i anslutning till både kontoret och receptionen, där möjlighet finns till att 

värma medtagen mat. Videum som företag har inte heller något behov av en lounge 

eftersom de vill att personalen ska samspela med hyresgästerna. Trots detta 

utformades en loungedel vid entrén till kontoret då en plats för spontana möten och 

avslappningsytor troligen främjar företagets välmående. Det framkom i de 

kvalitativa intervjuerna att majoriteten av personalen på företaget har en önskan om 

en loungedel. Eftersom huvudsyftet med kontorets utformning är att det ska 

anpassas för företagets personal, har deras åsikter tillgodosetts i detta fall.   

Omklädningsrum kommer inte att finnas för varken receptionens eller kontorets 

personal i samma byggnad, då detta undanbads. Kanske hade ett eller flera 

omklädningsrum med dusch kunna höja kontorets kvalitet och bekvämlighet. 

Samtidigt finns det, som tidigare nämnts, ett omklädningsrum på nära håll i hus 

Delta. 
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7. Slutsats

Delresultat 1 visar att personalen har både positiva och negativa åsikter angående 

Videums nuvarande kontor. Åsikterna varierar beroende på yrkesroll och 

arbetsuppgifter. De främsta problemen i dagens kontor är att personer som sitter i 

öppet kontorslandskap blir störda av varandra och övriga kollegor, samt att 

receptionen är felplacerad och olämpligt utformad. De mest framstående 

önskemålen från de anställda är ett tyst rum/telefonrum och en lounge. 

Noggrann placering av de olika rummen i förhållande till varandra gjordes. Stor 

vikt lades vid placeringen av skrivborden i det öppna kontorslandskapet för god 

ergonomi och minskning av störningsmoment. Även ett tyst rum och ett grupprum 

prioriterades och planerades noga för att minska koncentrationsstörande buller från 

kollegor. 

Videums motto ”idéer föds där människor möts” har återkommit flertalet gånger 

under studien. Med inspiration från mottot utformades en lounge på Videums egna 

kontor, samt en generös, gemensam aktivitetsyta för Videums personal, hyresgäster 

och besökare. 

Den slutliga förslagsritningen grundar sig på en balansgång av de olika påverkande 

parametrarna; personalens åsikter, teorin och utformarnas kunskaper, och hade 

kunnat skilja mycket om inte hänsyn tagits till alla parametrar. 
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http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/3-Tillgänglighet-och-användbarhet.pdf
http://www.brandskyddsforeningen.se/jonkoping/pa_arbetet/fragor_och_svar_om_brandskydd_pa_arbetet_1/brandsakerhet_pa_kontor/
http://www.brandskyddsforeningen.se/jonkoping/pa_arbetet/fragor_och_svar_om_brandskydd_pa_arbetet_1/brandsakerhet_pa_kontor/
http://www.dn.se/bostad/del-11-farglara/
http://www.duochjobbet.se/halsa/vi-mar-samst-i-oppna-landskap/
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Ecophon
a
: http://www.ecophon.com/se/Akustik/Room-Acoustic-

Planning1/Rumsakustiska-matt/Taltydlighet1/ Hämtat 2014-04-10. 

Ecophon
b
: http://www.ecophon.com/se/Akustik/Kontor1/Sound-Design-of-the-

Modern-Office/ Hämtat 2014-04-15. 

Kontor & kontorslandskap
a
: http://kontorslandskap.se/kontorslandskap/ Hämtat 

2014-04-04. 

Kontor & kontorslandskap
b
:
 
http://kontorslandskap.se/individuella-kontorsrum-och-

delade-kontorsrum/ Hämtat 2014-04-08. 

Kontor & kontorslandskap
c
: http://kontorslandskap.se/aktivitetsbaserad-arbetsplats-

flexkontor-och-kombi-kontor/ Hämtat 2014-04-17. 

Kvalitetsmagasinet: http://kvalitetsmagasinet.se/smarta-kontor-forbattrar-

kreativiteten/ Hämtat 2014-05-12. 

Miljöforskning: http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-

2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Valfard-pa-kontoret/ Hämtat 2014-04-16. 

Nationalencyklopedin
a
: http://www.ne.se/lang/kontorslandskap Hämtat 2014-04-

15. 

Nationalencyklopedin
b
: http://www.ne.se/lang/ergonomi Hämtat 2014-04-17. 

Ny Teknik: http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article260806.ece 

Hämtat 2014-04-10. 

Objektvision: http://www.objektvision.se/more/articles/cellkontor.aspx Hämtat 

2014-04-08. 

PBL: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100900.PDF Hämtat 2014-04-10. 

Prevent
a
: http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikelserie/Gilla-jobbet/Nya-

arbetsformer-kraver-nya-kontor/ Hämtat 2014-04-11. 

Prevent
b
: http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2014/Sma-delade-rum-negativt-

for-ledarskapet/ Hämtat 2014-04-16. 

SIS
a
: http://www.sis.se/innehall/om-sis/Mer-om-SIS/Ett-sekel-av-standarder/ 

Hämtat 2014-04-10. 

SIS
b
: http://www.sis.se/innehall/om-sis/SIS-erbjuder-dig1/Standarder/ Hämtat 

2014-04-10. 

Videum
a
: http://www.videum.se/videumab Hämtat 2014-04-28. 

Videum
b
: http://www.videum.se/personal Hämtat 2014-04-28. 

http://www.ecophon.com/se/Akustik/Room-Acoustic-Planning1/Rumsakustiska-matt/Taltydlighet1/
http://www.ecophon.com/se/Akustik/Room-Acoustic-Planning1/Rumsakustiska-matt/Taltydlighet1/
http://www.ecophon.com/se/Akustik/Kontor1/Sound-Design-of-the-Modern-Office/
http://www.ecophon.com/se/Akustik/Kontor1/Sound-Design-of-the-Modern-Office/
http://kontorslandskap.se/kontorslandskap/
http://kontorslandskap.se/individuella-kontorsrum-och-delade-kontorsrum/
http://kontorslandskap.se/individuella-kontorsrum-och-delade-kontorsrum/
http://kontorslandskap.se/aktivitetsbaserad-arbetsplats-flexkontor-och-kombi-kontor/
http://kontorslandskap.se/aktivitetsbaserad-arbetsplats-flexkontor-och-kombi-kontor/
http://kvalitetsmagasinet.se/smarta-kontor-forbattrar-kreativiteten/
http://kvalitetsmagasinet.se/smarta-kontor-forbattrar-kreativiteten/
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Valfard-pa-kontoret/
http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2011/Innehall/Ovriga-artiklar/Valfard-pa-kontoret/
http://www.ne.se/lang/kontorslandskap%20hämtad%202012-04-15
http://www.ne.se/lang/kontorslandskap%20hämtad%202012-04-15
http://www.ne.se/lang/ergonomi
http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article260806.ece
http://www.objektvision.se/more/articles/cellkontor.aspx
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100900.PDF
http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikelserie/Gilla-jobbet/Nya-arbetsformer-kraver-nya-kontor/
http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikelserie/Gilla-jobbet/Nya-arbetsformer-kraver-nya-kontor/
http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2014/Sma-delade-rum-negativt-for-ledarskapet/
http://www.prevent.se/Arbetsliv/Artikel/2014/Sma-delade-rum-negativt-for-ledarskapet/
http://www.sis.se/innehall/om-sis/Mer-om-SIS/Ett-sekel-av-standarder/
http://www.sis.se/innehall/om-sis/SIS-erbjuder-dig1/Standarder/
http://www.videum.se/videumab
http://www.videum.se/personal
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Lagar och skrifter 

Arbetsmiljöverket (2012) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 

belastningsergonomi AFS 2012:2. Erlanders Sverige AB. ISBN: 9789179305659. 

Arbetsmiljöverket (2005) Arbetsmiljöverkets författningssamling buller AFS 

2005:16. Erlanders Sverige AB. ISBN 9179304559. 

Arbetsmiljöverket (2009) Arbetsplatsens utformning, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna AFS 2009:2. 

Svensk Standard SS 91 42 21:2006 utgåva 5, 2006, SIS Förlag AB, Stockholm. 

Tv-program 

Vetenskapens värld, SVT 2, Avsnitt 13 av 18. Allt fler arbetar i öppna 

kontorslandskap, hur påverkar det vår arbetsförmåga? Sändes 14 april 2014, 20:00 - 

21:00. 

Muntliga källor 

Elgström, Mats. LBE Arkitekt. Möte. April och maj 2014. 

Sanglén, Håkan. Brand och riskanalys. Föreläsning. November 2013. 

Figurer 

Figur 1-3: Emma Dahlberg, Ida Leander och Nicole Savegård. 

Figur 4-5 och 7-8: Videum, Patrik Hjelm. 

Figur 6: Videum, Anna Joanzon. 

Figur 9: Abitare: http://www.abitare.it/it/harvard-logbook/the-fall-from-the-plateau 

Hämtat 2014-04-12. 

Figur 10: Studio 3D: http://www.studio3d.se/portfolios/kontorslandskap/ Hämtat 

2014-05-06. 

Figur 11: Vereinigte Spezialmöbelfabriken: 

http://www.vs.de/media/timelines/items/vs.zumkuckuck.com/unternehmen/vs_663

08_12_1.jpg Hämtat 2014-04-21. 

Figur 12: Mer: http://mer.se/projekt/sas-har-landat/ Hämtat 2014-04-21. 

Figur 13: Arbetsmiljöverket (2012) Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna 

råd om belastningsergonomi AFS 2012:2. Erlanders Sverige AB. ISBN: 

9789179305659. 

Figur 14: Fairuzelsaid: http://fairuzelsaid.files.wordpress.com/2012/01/ergonomic-

computer-cart.jpg Hämtat 2014-05-11. 

http://www.abitare.it/it/harvard-logbook/the-fall-from-the-plateau
http://www.studio3d.se/portfolios/kontorslandskap/
http://www.vs.de/media/timelines/items/vs.zumkuckuck.com/unternehmen/vs_66308_12_1.jpg
http://www.vs.de/media/timelines/items/vs.zumkuckuck.com/unternehmen/vs_66308_12_1.jpg
http://mer.se/projekt/sas-har-landat/
http://fairuzelsaid.files.wordpress.com/2012/01/ergonomic-computer-cart.jpg%20Hämtat%202014-05-11
http://fairuzelsaid.files.wordpress.com/2012/01/ergonomic-computer-cart.jpg%20Hämtat%202014-05-11
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Figur 15: Jahncke, Helena (2012) Cognitive performance and restoration in open-

plan office noise.  Environmental Psychology, Faculty of Engineering and 

Sustainable Development, Högskolan i Gävle, Sweden, 2012.

Figur 16: Videum, Patrik Hjelm. 

Figur 17-31: Emma Dahlberg, Ida Leander och Nicole Savegård. 

Bilagor 

Bilaga B, D, och E: Emma Dahlberg, Ida Leander och Nicole Savegård. 

Bilaga C: Gyproc Handbok, utgåva 8, upplaga 1, 2010. ISBN: 91-975881-0-5. 

Gyproc AB 2010. Bålsta. 

Bilaga G: Static Feber: 

http://static.feber.se/article_images/13/26/47/132647_450.jpg Hämtat 2014-05-20.

http://static.feber.se/article_images/13/26/47/132647_450.jpg
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Bilagor

Bilaga A: Intervjufrågor 

Bilaga B: Yta våningsplan 

Bilaga C: Lokalprogram 

Bilaga D: Planritningar 

Bilaga E: Utvändiga visualiseringar 

Bilaga F: Förslag på byggnadsdelar 

Bilaga G: Inspirationsbild



Bilaga A, 1: (1) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga A - Intervjufrågor 

- Hur många anställda finns det på avdelningen? 

- Vad har du för roll på företaget? 

- Vad finns det för olika roller på avdelningen? 

- Hur fungerar arbetsmiljön idag? 

- Fungerar rörelsemönstret mellan de olika ytorna? 

- Vilken typ av kontorsrum sitter du i idag? (Öppet kontorslandskap, cellkontor, 

delat kontorsrum).  

- Om du hade fått välja, vad hade varit den mest ultimata arbetsmiljön gällande; 

 Öppet kontorslandskap

 Cellkontor

 En blandning

- Är det viktigt för ditt arbete att du sitter i närheten av någon speciell 

person/avdelning? 

- Vilka färgskalor skulle du föredra i ett nytt kontor? 

- Vad tycker du om väggar i glas?  

- Vilken typ av arbetsmöbler, till exempel skrivbord och lampor, föredrar du? 

- Finns det en avsaknad av något speciellt rum idag? 

- Anser ni att det finns ett behov av en gemensam avslappnad yta på kontoret? 

- Övrigt?



Bilaga B, 1: (1) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga B - Yta våningsplan 

(E.D, I.L, N.S) 



Bilaga C, 1: (1) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga C - Lokalprogram 

Lokaler Antal m
2
 Summa m

2
 Anmärkning 

KONTORSLOKAL 1 450 450 Anpassat för 24 personer 

Cellkontor 5 12 60 

Öppet kontorslandskap 110 110 Anpassat för 13 personer 

Konferensrum 1 15 15 Anpassat för 8 personer 

Grupprum 1 5 5 

Tyst rum 1 3 3 

Lounge 1 40 40 

Arkiv 1 18 18 

Kopieringsrum 1 6 6 

Pentry 1 8 8 I anslutning till reception 

Toaletter 2 2+5 7 Totalt 2 varav 1 RWC 

Summa 227 278 

Summa inkl svällning 362 

RECEPTION 

Receptionsyta 1 15 15 Plats för 2 personer 

Kontorsrum 1 15 15 Plats för 2 personer 

Växelrum 1 5 5 Plats för 1 person 

Förråd 1 8 8 

Summa 43 43 

Summa inkl svällning 60 

ENTRÈ 

Vindfång 2 5 10 

Entréhall 1 50 50 

Konferensrum 3 40+25+20 85 

Hörsal 1 50 50 

Aktivitetsrum 1 150 150 

Gästtoaletter 3 2*2+5 9 Totalt 3 varav 1 RWC 

Städ 1 2 2 

Summa 351 356 

Summa inkl svällning 463 



Bilaga D, 1: (6) 
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Bilaga D – Planritningar 

Planritning 1 – A-40.1-01 

Planritning 2 – A-40.1-010 

Planritning 3 – A-40.1-011 

Planritning 4 – A-40.1-012 

Planritning 5 – A-40.1-01 
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A-40.1-01

PLANRITNING

VIDEUM AB
PLANRITNING

12345-6 ED,IL,NS M.ELGSTRÖM
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HUS CHARLIE

1:100/1:200 A1/A3

PLAN 1
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SKALA 1:100
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ENTRÉHALL
63.5 m²

VINDFÅNG
10.5 m²

HÖRSAL
49.0 m²

KONFERENSRUM
24.5 m²
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5.0 m²

WC
2.0 m²

WC
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WC
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RESTAURANGDEL
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Arkitekt AB
Adress TEL:000-000000, FAX:000-000000

NORR

Konstruktör AB
Adress TEL:000-000000, FAX:000-000000

Elprojektör AB
Adress TEL:000-000000, FAX:000-000000

VVS-projektör AB
Adress TEL:000-000000, FAX:000-000000

Landskapsarkitekt AB
Adress TEL:000-000000, FAX:000-000000

20
14

- 0
5-

28
 1
4:
33

:2
6

E:
\2

01
4.
05

.14
 e

nb
ar

t 
ko

nt
or

2 .
rv

t

2014-05-21

A-40.1-011

FÖRSLAGSHANDLING

VIDEUM AB
PLANRITNING

12345-6 ED,IL,NS M.ELGSTRÖM

ED,IL,NS

HUS CHARLIE

1:50/1:100 A1/A3

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



RWC
5.0 m²
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Bilaga E, 1: (2) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga E – Utvändiga visualiseringar 

(E.D, I.L, N.S) 

(E.D, I.L, N.S) 



Bilaga E, 2: (2) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

(E.D, I.L, N.S) 

(E.D, I.L, N.S) 



Bilaga F, 1: (1) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga F – Förslag på byggnadsdelar 

Byggnadsdel Tjocklek (mm) Ljudklass (dB) Brandklass Övrigt 

Bjälklag 320 - - Plattbärlag 

Yttervägg 490 - EI 60 

Brandcellsskiljande 

vägg 
120 44 EI 60 

Trapphusvägg 120 44 EI 60 

Bärande innerväggar 230 40 EI 60 

Mellan cellkontoren 95 40 EI 30 

Konferensrum/Tyst 

rum 
120 44 EI 60 

Arkivvägg 267 - EI 120 

Toalettvägg 95 30 EI 30 

Undertak 100 - - 

Utrymme för 

ventilation 
600 - - 

Rumshöjd 3000 - - 

(Gyproc AB 2010)



Bilaga G, 1: (1) 

Emma Dahlberg, Ida Leander & Nicole Savegård 

Bilaga G - Inspirationsbild 

Bild hämtad från Static Feber. 



Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 


	Del 1
	Alla planritningar i samma pdf
	ENTRE (1)
	DEL 0
	DEL 1
	DEL 2
	DEL 3

	Del 2



