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Sammanfattning 

Cellkontor, ABW-kontor eller kombi-kontor? Vilken typ av arbetsmiljö som väljs vid 

ny- eller ombyggnation har under dem senare åren blivit mer varierande. Likt mycket 

annat finns idag fler valmöjligheter. En annan aspekt är att många anställda väljer att 

arbeta hemma istället för på sin arbetsplats. Det leder inte enbart till flexibilitet utan 

även till att flera arbetsplatser idag står tomma och gemenskapen försämras allt mer 

på företagen. Den här rapporten tar upp både för- och nackdelar med 

kontorsmiljöerna cellkontor, ABW-kontor och kombi-kontor och hur man ska kunna 

locka sina anställda till att arbeta i företagets lokaler istället för hemma. För att de tre 

olika kontorsmiljöerna som rapporten behandlar ska kunna jämföras på ett korrekt 

sätt har tre aspekter studerats: socialt, arbetseffektivitet och hållbarhet. Aspekterna 

granskas och jämförs för de tre olika arbetsmiljöerna. Rapporten tar även upp 

tankarna kring den personliga arbetsytan, där den stora frågan är om man arbetar bäst 

då man kan stänga dörren om sig? Så...  

... måste dörren stängas till din framtida arbetsplats? 

Kontorsmiljöer är vanliga inom högskolans värld där både lärare, forskare och 

administrativ personal har sina arbetsplatser. Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar 

står inför stora förändringar då de påbörjat en utveckling av sin organisation och sina 

arbetslokaler i samband med nybyggnation av universitetet i Kalmar. Det här arbetet 

handlar om att ta fram ett underlag som kommer att underlätta för Linnéuniversitetet 

vid utformning och förändringar av deras nya och befintliga lokaler. Underlaget ska 

även kunna användas av andra företag eller organisationer som vill göra förändringar 

i sina arbetsmiljöer. 
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Summery 

Cell-office, ABW-office or combi-office? The opportunities regarding work 

environment have been increased over the years. Many employees work from homes 

instead of going to the office. This not only increased flexibility but also led to the 

fact that more offices are empty and the solidarity decreases at the companies.  

This report discusses both advantages and disadvantages for office environments 

cell-office, ABW-office and kombi-office. Furthermore, the question how to attract 

employees to work at the company premises instead of home is taken up. In order to 

be able to compare the work environments, three universal values have been taken 

into consideration: social aspects, work efficiency and sustainability. The values are 

studied and compared through the different environments. Thoughts regarding the 

personal workspace are described, and the big question is raised if one works most 

efficient behind closed doors or not? Therefore, ... 

...does the door need to be closed to your future workplace? 

Office environments are common at universities where teachers, scientists and 

administrative staff have their workplace. The Linnaeus University in Växjö and 

Kalmar faced major changes when starting the development of its organization and 

work premises in connection with the construction of a new university building in 

Kalmar. This project is about to produce a guide that allows Linnaeus University to 

make changes in the design of their new and existing buildings. The document may 

also be used by other companies and organizations that want to make changes in their 

working environments. 
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Abstract 

Allt fler anställda runt om i landet väljer att ta med sig arbetet hem för att sitta och 

jobba i en hemmamiljö istället för att ta sig till företagets egna lokaler. Varför? Vem 

arbetar bäst bakom stängda dörrar? Hur ska ett företag tänka kring sin arbetsmiljö för 

de anställda? Det är några av de frågor som rapporten tar upp och diskuterar för att få 

svar på den universella frågan: 

“Måste dörren stängas till din framtida arbetsplats?”  

De kontorsmiljöer som tas upp i rapporten är cellkontor, ABW-kontor och kombi-

kontor. Dem tre jämförs och behandlas genom tre aspekter som är socialt, 

arbetseffektivt och hållbart perspektiv. Även den personliga arbetsytan tas upp och 

diskuteras, hur den påverkar den anställda men också organisationen i stort. 

Rapporten fungerar som en riktlinje för både Linnéuniversitetet och andra företag 

som vill utveckla eller förnya sina respektive arbetsmiljöer. Rapporten lyfter fram 

för- och nackdelar av de tre kontorsmiljöerna (cellkontor, ABW-kontor och kombi-

kontor) som undersöks och ger förslag på vilka arbetsmoment som bäst lämpar sig i 

de olika miljöerna.  

 

Nyckelord: Cellkontor, ABW-kontor, Kombi-kontor, Arbetssocialt, Arbetseffektivitet, 

Hållbarhet, Kontorsmiljö, Arbetsmoment  
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Förord 

Uppdraget har uppkommit då Linnéuniversitetet skall bygga nya lokaler i Kalmar. 

Linnéuniversitetet vill därmed ta fram ett dokument som kan användas vid 

framtagande av handlingar till de nya lokalerna. Linnéuniversitetet har kommit med 

en del önskemål och krav, utifrån dem har arbetet avgränsats. Arbetet är genomfört 

helt gemensamt mellan de båda författarna.  

Vi vill tacka Michael Dorn på Linnéuniversitetet och Anna Lindahl på Sajt 

arkitektstudio AB som har varit till stor hjälp av och ett bra stöd under arbetets gång. 

Vi vill även tacka Thomas Reinhag, sektionschefen på lokalplaneringen, och Anna-

Stina Örnestig, kanslichefen på lokal- och serviceavdelningen, båda från 

Linnéuniversitetet, för den hjälp de gett oss med att få fram befintliga planer, 

enkätundersökningar samt de önskemål och krav som önskas. 

 

 

Sebastian Malmgren & Olivia Thiel 

Växjö, 1 juni 2015 
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1. Introduktion 

Att människor som mår bra presterar bättre på sitt arbete är ingen nyhet. 

Varje vardag går cirka 50 % (SCB, 2014) av Sveriges befolkning till ett 

jobb. Största delen av dessa tjänstemän hamnar i någon form av 

kontorsmiljö, rättare sagt 2,3 miljoner människor.  

Hur kan vi få dessa kontorsarbetare att må bra och prestera som bäst? 

I samband med att tekniken utvecklas och går framåt kan också 

utformningen och gestaltningen av samhällets kontorsmiljöer utvecklas. 

Denna utveckling har lett till att man kan arbeta vart som helst, beroende på 

vilken arbetsuppgift man utför. På grund av det väljer fler och fler att arbeta 

hemma där man helst sitter i soffan, sängen eller vid köksbordet, alltså inte 

vid ett skrivbord med en dataskärm. Trots att tekniken utvecklas och 

kommunikationen blir enklare så är den personliga kontakten kollegor 

emellan viktig att ha på en arbetsplats.  

Varför inte skapa ett “hemma” på arbetsplatsen?  

Det många förknippar med ordet “kontor” är ett rum med en dörr. Innanför 

dörren finns skrivbord, datorskärm och en rad av bokhyllor. Ett så kallat 

cellkontor. Redan i tidiga Egypten och Mesopotamien använde man dörren 

för att avskärma och stänga ute faror och otryggheter 

(Nationalencyklopedin, 2015). Det är någonting som mänskligheten tagit 

med sig genom hela historien, att en dörr skyddar oss.  

Är det verkligen dessa signaler vi vill sända ut på en gemensam arbetsplats?   

Det här arbetet kommer svara på frågan; “Måste dörren stängas till din 

framtida arbetsplats?” 

Kontorsmiljöer är vanliga i skolans värld där både lärare, forskare och 

administrativ personal har sina arbetsplatser. Linnéuniversitetet i Växjö och 

Kalmar står inför stora förändringar då de påbörjat en utveckling av sin 

organisation och sina arbetslokaler i samband med nybyggnation av 

universitetet i Kalmar. Det här arbetet handlar om att ta fram ett underlag 

som kommer att underlätta för Linnéuniversitetet vid utformning och 

förändringar av deras nya och befintliga lokaler. Underlaget ska även kunna 

användas av andra företag eller organisationer som vill göra förändringar i 

sina arbetsmiljöer. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Allt fler företag väljer att förändra sina kontorsmiljöer till mer öppna miljöer 

trots att en undersökning som den fackliga organisationen Unionen 
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(Sundbeck, 2014) gjort visar att majoriteten vill ha eget kontor. I och med 

detta väljer fler och fler anställda att arbeta hemma då de upplever hög stress 

och hög ljudvolym på sina arbetsplatser. Frånvaron på arbetsplatserna 

medför att många kontorsstolar ofta står tomma.  

På Linnéuniversitetet har de flesta anställda idag en egen arbetsyta eller ett 

eget kontor men de är i genomsnitt endast bemannade 30 % av arbetstiden 

(Linnéuniversitetet, 2015a). Konsekvenserna av att man väljer fel kontorstyp 

leder enligt Försäkringskassans undersökning (2013) till: 

• Ökad stress 

• Försvårad koncentrationsförmåga 

• Psykisk ohälsa 

• Minskad kreativitet och produktivitet 

I och med nybyggnationen av universitetet i Kalmar ska riktlinjer tas fram 

på hur Linnéuniversitetet ska utforma sina framtida kontorslokaler. Tanken 

är att när de nya och de redan befintliga lokalerna hos universitetet utformas 

för framtida bruk ska de ha ett liknande koncept. Med det menas bland annat 

att färger och möbler ska återkopplas till “Linné-känslan” som 

organisationen vill sträva efter. Universitetet vill att oavsett vilken 

kontorslokal de anställda än kommer till ska arbetslokalerna påminna om 

varandra och den anställda ska känna sig som “hemma”. Linnéuniversitetet 

vill följa med i utvecklingen, både vad det gäller teknik men också när det 

kommer till lokaler. Förslagen ska därför utformas på ett sådant sätt att det 

gynnar universitetet nu, men också i ett längre tidsperspektiv. Arbetet 

kommer att jämföra och ställa olika kontorsmiljöer mot varandra både vad 

det gäller arbetssätt och vilken arbetsuppgift en person har. De kommande 

förändringarna påverkar inte bara lokalerna och utformningen, utan även 

organisationen och de anställdas sätt att arbeta på. Lokalen som kommer 

bearbetas beskrivs i avsnitt 1.4. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med arbetet är att ta fram ett dokument med riktlinjer som ska fungera 

som ett underlag för företag och organisationer vid förändringar och 

renoveringar av sina kontorsmiljöer, befintliga som nya. Dokumentet tas 

fram i samband med att Linnéuniversitetet ska omorganisera och förändra 

sina personalutrymmen. 

Syftet är att arbetet ska hjälpa företag och organisationer att på ett enkelt sätt 

kunna förändra och utveckla sina kontorsmiljöer i framtiden. Detta genom 

att ta del av den här rapporten och själva kunna koppla ihop vilken 

arbetsmiljö som är bäst tillämpad för just deras arbetsplats och arbetssätt. 
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Med det medföljer också insikt i vilka fördelar och nackdelar som 

tillkommer utifrån den kontorstyp som väljs. 

1.3 Avgränsningar 

Linnéuniversitetet har som mål att lärare, forskare eller övrig personal som 

reser emellan Kalmar och Växjö ska känna igen sig i arbetsmiljön på de 

båda orterna, alltså ska samma röda tråd följas. Identiteten “Linné-känslan” 

har Universitetet redan tagit fram så uppgiften är att denna ska lysa igenom i 

alla förslag av kontorsmiljöer.  

Första avgränsningen är att endast fokusera på en befintlig yta som redan 

finns i Växjö. Ytan är hus H, plan 0, där administrativ personal idag sitter. 

Avgränsningen handlar här endast om ytan, inte om vilka arbetsuppgifter 

som idag utförs där. Att bara fokusera på Hus H, plan 0, gör att arbetet blir 

lättare att genomföra. 

Den andra avgränsningen är valet av de aspekter som jämförelserna 

kontorsmiljöerna emellan kommer baseras på:  

 Arbetsuppgifter (Forskare, lärare och administrativ personal) 

 Ur ett socialt perspektiv 

 Arbetseffektivitet 

 Hållbarhet (ur ett tidsperspektiv)  

Den tredje avgränsningen är valet av kontorsmiljöer. Det finns en mängd 

olika kontorsmiljöer och namn på dessa men rapporten kommer endast att 

fokusera på och jämföra: 

 Cellkontor 

 ABW-kontor 

 Kombi-kontor 

De ovanstående punkterna är alla önskemål från Linnéuniversitetet men 

även framtagna för att kunna besvara rapportens huvudfråga:  

“Måste dörren stängas till din framtida arbetsplats?” 
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1.4 H-Huset, Plan 0, i Växjö 

H-huset, plan 0, i Växjö, som delar av universitetsförvaltningen idag 

disponerar är cirka 750m
2
 och rymmer idag 16 stycken cellkontor där 19 

anställda arbetar med olika arbetsuppgifter. Inom en snar framtid har 

Linnéuniversitetet som önskemål att kunna utöka personalantalet på det här 

planet. Totalt kommer man vilja utöka med 13 anställda där alla ska ha sin 

arbetsplats på samma yta som de 19 tjänstemännen som sitter på plan 0 idag. 

Universitetet har även som önskemål att plan 0 i H-huset ska rymma cirka 

50 stycken frukost-, fika- och lunch-besökare, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Den befintliga planritningen över H-husets Plan 0, i Växjö. 
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2. Teori 

En majoritet av Sveriges arbetande befolkning arbetar på kontor. Hatch 

(2002) menar på i sin studie att rätt utformad kontorsmiljö kan leda till en 

ökad kreativitet, produktivitet och flexibilitet. I det här kapitlet beskrivs 

definitionen av de olika kontorsmiljöerna. Kapitlet kommer också beskriva 

kontorens historia och hur de ser ut idag. 

2.1 Historia och bakgrund 

Enligt Christiansson och Eiserman (1998) har kontorslokaler funnits i flera 

hundra år men har också genom åren sett väldigt olika ut. De första kontoren 

i Sverige användes endast av borgare och godsägare som hade kontor i sina 

hem där det fanns plats, för att kunna driva sina gårdar. Det fanns på den 

tiden alltså inga specifika kontorshus som det finns idag och kontorsarbete 

var inget vanligt arbete. Den första kontorsbyggnaden som man känner till i 

Sverige är en byggnad som ligger intill det kungliga slottet i Stockholm. Där 

bedrevs administrativ verksamhet åt hovet. Byggnaden stod klar 1863.  

Kring sekelskiftet växte ett intresse fram för kontorsarbeten och man ville nu 

rationalisera dessa men även effektivisera. Ur detta växte det så kallade 

trälhavet fram. Ett trälhav var ett storrum fyllt med en mängd kontorsrum 

utmed sidorna där de anställda satt medan tjänstemännen kontrollerade deras 

arbeten. Kontorsrummen som fanns var små, mörka och trånga och i dessa 

utfördes rutinuppgifter. Utförde man rutinuppgifter ansågs man vara 

beroende av att få hjälp. I det stora rummet, i avdelningen öppet landskap, 

utfördes ett kvalificerat arbete och satt man här ansågs man vara självständig 

och duktig på sitt jobb.  

Under mellankrigstiden började ett intresse för individen och individens 

hälsa att växa fram. Det tidigare storrummet med många små och trånga 

kontor ersattes i Sverige till rum med funktionella cellkontor som alla satt i, 

oavsett rutinuppgifter eller kvalificerat arbete. Det så kallade “office palace” 

blev sedan vanligare och vanligare under mitten av 1800-talet. När man i 

USA lärde sig att hantera och bygga konstruktioner i stål öppnade sig en helt 

ny utformningsvärld. Nu kunde man placera och flytta väggar inne i lokalen 

precis som man önskade. Det medförde att olika kontorsmiljöer kom fram 

beroende på vilka arbetsuppgifter ett företag hade.  

I slutet av 1950-talet ville man återigen rationalisera och effektivisera 

kontorsarbetet. Här började kontorslandskapen växa fram. Tio år senare 

började experter i Sverige att lyfta fram nya idéer kring kontorslandskapen 

då de såg att arbetsplatserna ofta kompromissade med något av de så kallade 

tre L:en (ljud, ljus och luft). Det medförde att kvalitén på arbetsplatserna inte 

var tillräckligt hög och många anställda klagade över sin arbetssituation. I en 
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undersökning av Oldham (1983) vill den anställde i högsta grad att den 

akustiska integriteten tas i beaktning vid planering av arbetsmiljöer.  

I slutet av 1970-talet lade man fram en ny sorts kontorsmiljö, kombi-

kontoret. Samtidigt som tekniken utvecklades, utvecklades även 

kontorsmiljöerna. Det ledde till att man återigen började lägga fokus på 

effektivisering och rationalisering men denna gång med en tydlig skillnad, 

tack vare teknikutvecklingen som inte funnits tidigare. Kombi-kontoren 

växte fram och de som tidigare längtat efter att få tillbaka cellkontoret fick 

detta medan de som gillade de öppna lösningarna fick fortsätta i den miljön. 

2.1.1 Kontorsmiljöer idag  

Samhällets förändring de senaste årtiondena har bidragit till att många 

moderna arbeten idag utförs mer stillasittande än tidigare. Arbetsmiljöverket 

(2009) menar på att en arbetsmiljö där vardaglig fysisk aktivitet inte finns 

kan bidra till många hälsoproblem och anses ha samma negativa inverkan på 

kroppen som tobaksrökning, förhöjda blodfetter och högt blodtryck. En 

vardaglig fysisk aktivitet kan vara av stor betydelse för den redan inaktive 

tjänstemannen. Att utforma arbetslokalerna bättre kan bidra till en bättre 

daglig stimulans av fysiska aktiviteter för tjänstemännen. 

Idag finns en mängd olika kontorsmiljöer och många av dessa har 

framkommit tack vare att tekniken utvecklats eller genom att medarbetarna 

på ett företag kan ha väldigt olika arbetsuppgifter. “Det moderna kontoret” 

är ett kontorslandskap med öppna och attraktiva ytor där man antingen har 

sin egen plats eller ett så kallat ABW-kontor, där man väljer plats efter 

vilken arbetsuppgift som utförs. Givetvis finns cellkontoren kvar och är 

omtyckta av många. Det finns forskningar som visar att cellkontorsmiljön är 

den kontorsmiljön som ger lägre sjukfrånvaro och högre arbetseffektivitet, 

tätt följt av ABW-kontoret som ger en högre känsla av trivsel och 

samhörighet (Bodin Danielsson, 2008). 

2.2 Kontorstyper 

I kommande avsnitt beskrivs vad de olika kontorsmiljöerna i den här 

rapporten är, hur de används och hur de påverkar de anställda och 

organisationen. 

2.2.1 Vad är ett cellkontor? 

I stora drag är ett cellkontor en enskild arbetsplats, i rum, som brukar 

placeras utmed byggnadens fasad för att få direkt dagsljus genom ett eller 

flera fönster. Utanför cellkontoret finns vanligast en korridor som binder 
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ihop alla arbetsrummen med varandra och eventuella gemensamma 

utrymmen, så som kopiatorrum.  

En allmän uppfattning är att cellkontorsmiljön tidigare setts som den mest 

förekommande arbetsmiljön. Trots att cellkontors-trenden håller på att 

luckras upp och övergå till andra varianter av kontorsmiljöer sitter ofta 

cheferna på arbetsplatserna kvar i sina cellkontor. Idag är det bara 4 av 10 

kontorsanställda som har ett eget rum att sitta i. Vasakronans årliga 

kontorsundersökning, Kontorsbarometern (2014), visar också att hela 64 % 

vill sitta i ett eget rum om de får välja fritt. Äldre vill i högre grad sitta i eget 

arbetsrum än vad den yngre generationen vill. Istället lockar storrum och 

öppna landskap fler av de yngre tjänstemännen (Kontorsbarometern, 2014). 

2.2.2 Vad är ett ABW-kontor? 

ABW står för “activity based workplace”, arbetsbaserad kontorslösning, och 

är en typ av flex-kontor som uppkommit genom att cellkontor på 

arbetsplatserna står helt tomma många timmar av arbetsdagen och genom att 

It-tekniken har utvecklats. Till tidningen Finweek (Hubbard, 2014) säger Le 

Roux, marknadschef för Paragon Interiors, att Samhällets syn på “9-till-5 

arbetstid” har bidragit till utvecklingen av ABW-kontor. Bilköerna har gjort 

att många “9-till-5 jobbare” vill komma till sina arbetsplatser senare och 

sluta arbetet tidigare.   

I ett ABW-baserat kontor har den anställde inte någon fast arbetsplats utan 

får själv välja vilken miljö han/hon vill arbeta i och detta val ska göras efter 

arbetets behov. När det kommer till utformandet av ett ABW-kontor står 

aktiviteten på arbetsplatsen i fokus. Alla arbetets behov ska tillgodoses men 

i form av olika zoner/ytor. Exempelvis kan möbler i zonen/ytan för 

koncentrerat arbete vara försedda med ljuddämpande skärmar medan möbler 

i ytan där man ska arbeta tillsammans bör bjuda in till samtal. Enligt Ives 

(1974) bör även rum för privata samtal, möten och telefonsamtal finnas 

tillgängliga. 

I en ABW-miljö finns det vanligtvis färre “vanliga” arbetsstationer än 

personer som arbetar där men generellt finns där fler arbetsytor att sitta vid. 

Vanligast är att ABW-arbetsplatsen innehåller platser för 75 % av de 

anställda och resterande 25 % är valbara arbetsytor såsom fåtöljer, soffor 

och liknande “hemmamiljöer” (Bodin Danielsson, 2014). 

2.2.3 Vad är ett kombi-kontor? 

Ett kombi-kontor är en arbetsmiljö där man försökt blanda både enskilda 

rum och kontorslandskap, det vill säga blanda tysta arbetsmiljöer med mer 

livliga och stimulerande miljöer. Enligt Bodin Danielsson (2010) 

kännetecknas kombi-kontoret av teamwork och gemensam användning av 
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gemensamma ytor. Det här är en lösning som inte har någon strikt 

definition. Vid ett kombi-kontor är de enskilda arbetsrummen oftast mindre 

(m
2
/person) för att skapa mer yta åt de gemensamma utrymmena och 

mötesytorna, som här ska fungera som samtalsinbjudande ytor. Det som 

skiljer kombi-kontor från ABW-kontoret är att i ett kombi-kontor har alla sin 

personliga arbetsplats och ger därför en förutsättning för både självständigt 

arbete och arbete i grupp. 

2.3 Jämförbara aspekter 

Rapporten behandlar tre olika aspekter för att kontorsmiljöerna lättare ska 

kunna jämföras och ställas mot varandra i ett slutresultat. Nedan beskrivs de 

tre aspekterna som rapporten behandlar i planförslagen. 

2.3.1 Kontorsmiljöer ur ett socialt perspektiv 

Trivsel och välbehag är något som de flesta strävar efter att uppnå på sin 

arbetsplats, både kring sin arbetsuppgift men också med sina arbetskamrater. 

Ur ett socialt perspektiv skiljer sig olika kontorsmiljöer från varandra. 

Cellkontor 
Ur ett socialt perspektiv, trivs en medarbetare sämre i ett cellkontor än om 

man jämför med andra kontorstyper såsom ABW-kontor (Bodin Danielsson, 

2008). I artikeln “Kontorsmiljön påverkar hälsa, trivsel och arbete” (2008) 

som baserats på Bodins forskning, som publicerats i tidningen 

miljöforskning beskriver man att ur ett socialt perspektiv är cellkontor inte 

den bästa miljön. I cellkontoret, där en tjänsteman oftast sitter själv, 

upplever denne en mindre social kontakt med sina medarbetare. Ett effektivt 

sätt att höja den sociala trivseln i en lokal med cellkontor kan vara att ha 

attraktiva lunch- och fikarum dit personalen kan gå och träffa medarbetare 

och på så sätt bygga upp en samhörighet och trivsel. 

ABW-kontor & kombi-kontor 

Ur ett socialt perspektiv är ABW- och kombi-kontorstyperna de bästa. Dessa 

öppnar upp för spontana möten de anställda emellan. Dessa miljöer kan dock 

också medföra att konflikter snabbare och lättare blossar upp. Samtidigt 

känner medarbetarna oftare en bättre samhörighet och större trivsel här 

(Seddigh, 2013). Enligt en undersökning gjord på University of Calgary 

framkom det att stressen ökade och relationen till kollegorna försämrades ju 

längre tiden gick (Brennan, 2002). Det tydde på att de anställda inte verkade 

vänja sig vid de nya arbetsmiljöerna. Seddigh (2013) menar också att på de 

företag där cheferna sitter i den öppna kontorsmiljön ökar tryggheten och 

samhörigheten hos de anställda ännu mer.  
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2.3.2 Arbetseffektivitet i kontorsmiljöer 

Alla människor arbetar inte lika effektivt i alla miljöer men det är viktigt att 

arbetsplatsen lyfter fram rätt förutsättningar för ett så effektivt arbetssätt som 

möjligt, oavsett arbetsmoment och personlighetstyp. Människans 

arbetseffektivitet hänger ihop med omgivningen de arbetar i så som 

exempelvis ljud och ljus. 

Cellkontor 
Arbetseffektiviteten är svår att mäta men en undersökning av Bodin 

Danielsson (2008) visar att de som arbetar i cellkontor och flex-kontor är de 

som störs minst. Dessa kan därför arbeta mest effektivt, om de arbetar med 

en arbetsuppgift som kräver hög koncentration. En undersökning som 

Vasakronan gjort (2013) visar att majoriteten vill ha sitt eget cellkontor att 

arbeta i. Vasakronans undersökning (2013) visar också att 34 % störs av sina 

arbetskollegor när de arbetar och att 24 % tycker att kontorslandskapet har 

för få platser där de kan arbeta ostört. De som varit med i undersökningen är 

människor i alla åldrar och som sitter i olika typer av kontorsmiljöer. En 

amerikansk studie (Meeting international, 2013) visar att tjänstemän i öppna 

kontorsmiljöer blir avbrutna var elfte minut, vilket motsvarar cirka 43 

gånger på en arbetsdag. 

ABW-kontor & kombi-kontor 
I en ABW-kontorsmiljö upplever personalen att de blir mer störda men de 

känner även en större självständighet och en ökad samhörighet. ABW-

kontor ger en känsla av ökad effektivitet i arbetet, då tjänstemännen själva 

väljer var de vill arbeta, beroende på vilken arbetsuppgift denne ska utföra. 

Det finns inga direkta siffror på hur mycket effektivare en person blir men 

enligt Bodin Danielsson (2008) upplever den anställde en bättre 

produktivitet och kreativitet vid ett ABW-kontor. Det krävs dock att det 

finns tillgång till både mindre och större mötesrum, samt tysta rum där den 

anställde kan sitta och arbeta ostört, om arbetsuppgiften kräver detta 

(Toivanen, 2015). I övrigt kan det också finnas olika typer av zoner såsom 

“hemmamiljöer”. En ”hemmamiljö” är en miljö som till exempel liknar ett 

vardagsrum. 

Detta för att ge de anställda en så ultimat miljö som möjligt där de kan 

utföra sina arbetsuppgifter på allra bästa sätt. I ett kombi-kontor är 

arbetseffektiviteten olika hög beroende på vart den anställde placeras. I en 

öppen kontorsmiljö kan en arbetsuppgift som kräver en hög koncentration 

hämmas medan en arbetsuppgift som istället kräver samarbete blir mer 

effektivt utförd. 

2.3.3 Hållbara kontorsmiljöer – ur ett tidsperspektiv 

Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och kontorsmiljöerna följer 

efter. Idag behövs inte lika mycket sladdar och installationer som tidigare 
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vilket gör att man kan utveckla och experimentera mer med 

kontorsmiljöernas utformning och gestaltning. Genom att välja rätt material 

och redan från början installera moderna lösningar kan nya kontorslokaler 

användas i flera år framöver utan att behöva ändras. Det moderna med 

kontorsmiljöer är att göra dem attraktiva för att på så sätt locka de bästa 

medarbetarna. För den skull bör miljöerna inte utformas för trendigt, utan i 

viss mån ha en tidlös arkitektur för att på så sätt inte bli omodern inom en 

snar framtid (Bodin Danielsson, 2014). För att en kontorsmiljö ska vara 

hållbar betonas också i Bodin Danielssons bok (2014) att hög miljöklassning 

är av stor betydelse. Om kontorsmiljön har en hög miljöklassning kan 

arbetsplatsen sänka sina energikostnader. Den här aspekten anses viktig även 

ur ett underhålls- och långsiktigt ekonomiskt perspektiv. En flexibel och 

generell kontorsmiljö möjliggör att ombyggnader eller renoveringar inte blir 

alltför kostsamma. Det medför också att byggnaden klarar av förändringar 

över tid. I sin bok “Vad är ett bra kontor?” (2014) beskriver Bodin 

Danielsson att hållbara tekniska detaljer är viktiga för att undvika höga 

underhållskostnader. Arbetsmiljön är ytterligare en viktig faktor för hållbara 

kontorsmiljöer. Frågan blir allt viktigare, framförallt ur samhällsekonomiska 

skäl, då företagen idag behöver behålla folk i arbetslivet längre än för 15-20 

år sedan. 

2.4 Chefens placering  

Att dagens chefer har sina kontor i mobiltelefonen blir allt vanligare och de 

lämnar oftare sina cellkontor ståendes obemannade. En undersökning som 

Regus (2013) gjort visar att 46 % av Sveriges chefer sitter mer än 20 timmar 

i veckan och arbetar någon annanstans än på sitt eget kontor. Det motsvarar 

en halv arbetsvecka totalt. Det blir på så vis svårare för de anställda att hitta 

sin chef och arbetet blir därför många gånger lidande och mindre effektivt. 

Nu när frågan kring om medarbetare ska ha eget cellkontor eller inte, är det 

många som ställer sig frågan om varför chefen ska ha ett eget kontor, om 

ingen annan får det? Hur en chef ska placeras i kontorsmiljön är svårt att 

veta. Det finns här inga rätt och fel men en uppskattad chef brukar vara en 

stor resurs i en öppnare kontorsmiljö (Björk Bovin & Ståhl, 2009). Chefen 

kan även i ett öppnare kontorsmiljö bidra till ett mer jämlikt system (Hedge, 

1982).  

Forskning av Björk Bovin och Ståhl (2009) har även visat att vissa 

människor är mer känsliga än andra när det kommer till fysisk närhet. Det är 

givetvis någonting som arbetsledningen måste ta hänsyn till vid förändring 

av kontorsmiljön. Det är i planeringsskedet passande att man då frågar de 

anställda om de vill ha närhet till sin chef eller inte.  

Enligt forskaren Aram Seddigh (2013) är medarbetare som arbetar i öppet 

kontorslandskap tillsammans med sin chef de som är mest nöjda med 

henne/honom. Undersökningen har även visat att färre konflikter uppstår om 

chefen finns sittandes i det öppna landskapet. En chef som sitter i en öppnare 
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kontormiljö får en bättre överblick över de anställda, arbetet och kontakten 

chef- tjänsteman underlättas. Företag som har chefen sittandes i den öppna 

kontorsmiljön upplever att den interna e-posttrafiken minskat vilket är 

positivt då de anställda kan fokusera på andra viktigare saker. Dock kan 

vissa av de anställda känna sig obekväma med att chefen ser och hör allt 

som de gör. Det negativa med en chef placerad i en öppen kontorsmiljö är 

också många gånger att denne måste förflytta sig till enskilt rum vid mer 

privata samtal. 

2.5 Arbetsmiljöverket 

På uppdrag av regeringen arbetar arbetsmiljöverket för att företag och dess 

anställda ska arbeta med arbetsmiljöfrågor så att ingen blir sjuk eller skadas 

på grund av dåliga arbetsplatsförhållanden. Lagstiftningen som 

arbetsmiljöverket tagit fram tar upp de anställdas rätt att delta i 

utformningen av sin arbetsplats men också arbetsgivarens ansvar över att en 

bra arbetsmiljö ska uppstå (Arbetsmiljöverket, 2015). Den här rapporten 

kommer rätta sig efter föreskriften “AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning” 

som tar upp krav och bestämmelser över utformningen på en arbetsplats 

utifrån dagsljus, ljudkrav med mera. 

2.5.1 Dagsljus 

Under § 9 i “AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning” beskrivs 

bestämmelserna om dagsljuset enligt följande: “Vid stadigvarande 

arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att 

vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfreds ställande dagsljus 

och möjlighet till utblick.” 

2.5.2 Akustik och buller 

§32 och § 33 i “AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning” handlar om akustik 

och buller. Där nämns rekommendationer om hur arbetsplatsen bör utformas 

samt hur installationer bör utföras och underhållas enligt följande: 

§ 32: “Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt 

utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och 

förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot 

omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möjliga 

nivå och så få som möjligt utsätts för buller.” 

§ 33: “Installationer ska vara utförda och underhållas så att de alstrar och 

överför så lite buller som är praktiskt möjligt till arbetsplatser, arbetslokaler 

och personalutrymmen.” 
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2.5.3 Arbetsplatsernas storlek 

Beroende på vilken kontorstyp ett företag eller organisation väljer att 

använda sig av, är behovet olika. I en cellkontorsmiljö bör, enligt 

arbetsmiljöverkets PM “Hur trångt får det vara” (2006) ett kontor för en 

person inte vara mindre än 8-10 m
2
. Ett likvärdigt kontor men för två 

personer bör inte underskrida 15 m
2
. Öppna kontor, alltså arbetsplatser med 

skrivbord och en datorskärm i en öppen miljö bör enligt arbetsmiljöverket 

inte vara mindre än 15 m
2
, då inklusive gångar och exklusive allmänna och 

gemensamma utrymmen. I arbetsmiljöverkets PM (2006) beskrivs också att 

det totala ytbehovet per person i en kontorsmiljö bör räknas till cirka 25 m
2
. 

Då är ytor såsom mötesrum, samtalsrum, förråd, arkiv och andra 

gemensamma ytor medräknade.  

Storlekarna ovan på kontorsrum och arbetsytor är inga krav från 

arbetsmiljöverket, däremot rekommendationer om hur stora de bör vara. 

Kravet arbetsmiljöverket ställer på kontor och arbetsytor är däremot att de 

ska vara tillräckliga.  
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3. Linnéuniversitetet idag 

Linnéuniversitetet finns på två olika orter i Sverige, Växjö och Kalmar. 

Totalt finns här cirka 2000 anställda varav cirka 145 är professorer och 350 

är forskare. I Växjö bedrivs 60 % av verksamheten medan de övriga 40 % är 

i Kalmar. Arbetsmiljöerna är idag blandade cellkontor och delade 

kontor/ytor där man räknar att det idag handlar om cirka 12m
2
 per 

arbetsplats. Oavsett arbetsmoment och arbetsort är tekniken och IT-

kommunikationen en stor del på Linnéuniversitetet, detta för att binda 

samman de båda orterna och dess verksamheter. Vanligt är att videomöten 

hålls och även mail-och telefonkontakt. I framtiden vill Linnéuniversitetet 

fortsätta arbeta i varierande arbetsmiljöer. Därför har man valt att fokusera 

på tre olika typer av miljöer vid kommande nybyggnation i Kalmar. De man 

valt att fokusera på är cellkontor, ABW-kontor och kombi-kontor. Infocenter 

har man däremot valt att fokusera på för sig med resonemanget att kontakt 

med studenter här framöver ska ske genom tidsbokningar.  

Linnéuniversitetets mål är att skapa hållbara miljöer för sina medarbetare ur 

ett arbetseffektivt, hållbart och socialt perspektiv. De vill främja kreativitet 

och samarbete, samt skapa förutsättningar för att utveckla bra arbetssätt och 

samverkan, personalen emellan men även mellan personal och studenter. 

Man vill skapa flexibla arbetsplatser som ska vara attraktiva för personalen 

och samtidigt ge arbetsplatsen en identitet.  

En beläggningsmätning (Linnéuniversitetet, 2015a) som universitetet själva 

har tagit fram, har genomförts av en projektgrupp. Beläggningsmätningen 

genomfördes vid fyra tillfällen under två veckor, kring månadsskiftet 

januari/februari. Projektledningen dokumenterade pågående aktivitet vid 180 

skrivbord i Kalmar och 180 skrivbord i Växjö. De skrivbord som man 

dokumenterade var för både lärare, forskare, IT-personal och administrativ 

personal. Undersökningen har visat att deras personal idag sitter och arbetar 

på sin personliga arbetsyta cirka 30 % av arbetstiden. Under en arbetsvecka 

sitter de anställda alltså inte på sin specifika arbetsyta 1,5 dag vilket 

motsvarar 12 timmar i veckan. Resultatet startade en tankeverksamhet hos 

projektledningen som ansvarar för de nya lokalerna i Kalmar. Varför sitter 

inte de anställda på sin arbetsyta mer av sin arbetstid? Är det viktigt för 

dessa att ha ett eget rum om de ändå inte sitter där? Vart är de anställda när 

de inte sitter på sin personliga arbetsyta? 

Bodin Danielsson (2014) tar upp detta med närvaro på kontoret. Hon 

nämner tydligt att närvaron på kontorsplatsen inte ska mäta medarbetarnas 

arbetseffektivitet då tekniken idag gör det lättare för de anställda att arbeta 

på andra platser. 
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3.1 Enkätundersökning LNU 

En enkätundersökning har även gjorts bland de anställda på 

Linnéuniversitetet (2015b) i samband med den kommande nybyggnationen i 

Kalmar. I undersökningen deltog 951 anställda både från Växjö och från 

Kalmar, varav 542 av dessa är lärare/forskare och 400 är teknisk och 

administrativ personal. Varför man valde att gå ut med en 

enkätundersökning var för att få alla anställda att känna sig delaktiga i 

processen vilket är viktigt vid förändringar (Knight & Haslam, 2010). 

Knight & Haslam´s rapport (2010) visar att medbestämmande av sin 

arbetsplats kan leda till att den anställde upplever ett större psykologiskt 

välmående, produktivitet och arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer, menar 

de på, kan i sin tur reducera distraherande känslor så som buller. 

Resultaten som man fick fram genom enkätundersökningen (2015b) på 

Linnéuniversitetet kan diskuteras men i den här rapporten lyfts endast de 

frågor fram som fler företag kan komma i kontakt med vid förändring av 

sina kontorsmiljöer. Några av de frågor och resultat man fick in var: 

Hur är din huvudsakliga kontorsarbetsplats utformad idag? 

Här svarade 87 % av den administrativa personalen att de har eget kontor 

medan i lärar- och forskargruppen svarade 69 % att de har eget kontor. 

Enkäten visade att kontorsvarianten “delat kontor” är idag vanligast bland 

forskare vid Linnéuniversitetet, 25 %. 

Bland de som svarade att de har någon annan form av arbetsplats visade det 

sig att jobba hemma eller att man sitter där det finns plats var vanligast. 

Ungefär hur många timmar i veckan arbetar du vid ditt skrivbord? 

(Här uppmanades de som gjorde enkäten att välja sin senaste arbetade 

vecka.)   

De svar man här fick in skiljde sig från den beläggningsmätning 

(Linnéuniversitetet, 2015a) som tidigare gjorts av projektledningen. 68 % 

uppgav i enkäten att de arbetar omkring 18-35 timmar i veckan vid sin 

personliga arbetsyta. Administrativ personal visade här en högre procent än 

vad lärargrupperna gjorde. Översätts dessa siffror sitter ett genomsnitt av 

lärare, forskare och administrativ personal vid sin personliga arbetsyta 66 % 

av arbetsdagen, om man frågar dem själva. Medan 

beläggningsundersökningen (Linnéuniversitetet, 2015a) som gjordes av 

projektledningen visade att de i själva verket bara sitter vid sina platser cirka 

30 % av arbetstiden.  

Hur många timmar i veckan arbetar du i mötes- eller konferenslokal? 
Cirka 40 % av de som deltog i enkätundersökningen svarade att de endast 

tillbringar 0-3 timmar i en mötes- eller konferenslokal under en vanlig 

arbetsvecka. 60 % svarade att de 0-5 timmar i veckan arbetar hemifrån 
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istället för på sin arbetsplats. Medan 20 % svarade att de sitter 6-11 timmar i 

veckan hemma och arbetar, vilket motsvarar cirka 1,5 arbetsdag. 

Undersökningen visar att bara 15 anställda har svarat att de arbetar i team av 

något slag eller behöver möjlighet till samarbete 20-24 timmar per 

arbetsvecka, vilket motsvarar cirka 2-3 dagar. Att cellkontor inte stödjer 

samarbete mellan kollegor är ett vanligt problem och styrks av tidningen 

Miljöforskning (2, 2008).  

De anställda vid Linnéuniversitetet uttrycker starkt att de vill ha cellkontor i 

framtiden men att de även vill se en större samverkan kollegor emellan. 

Detta är en svår balansgång.  

Hur viktigt tror du att följande arbetsplatslösningar kommer att vara 

för dig på din framtida kontorsarbetsplats vid Linnéuniversitetet? 

Eget arbetsrum: 

98 % svarar att det är viktigt för dem att i framtiden ha ett eget arbetsrum. 

Detta är ett vanligt resultat om man frågar de anställda på universitetet som 

redan sitter placerade i ett cellkontor. Undersökningen visade att tillgången 

till ett eget arbetsrum upplevdes viktigast av lärargrupperna och 

forskargrupperna på universitetet. Arbetsmiljöverket (2010) pekar på att de 

anställda som arbetar i ett cellkontor upplever att de kan uppnå en bättre 

koncentration genom att de sitter mer avsides och att de har lättare att då 

hantera bakgrundsljud. Arbetsmiljöverket lyfter även fram att det finns 

nackdelar med valet av cellkontor. I en kontorsmiljö med cellkontor är det 

tydligt svårare att få kontakt med kollegor, informationsöverföringen blir 

sämre och systemet försvårar en variation av grupperingar. Anställda som 

sitter i cellkontorsmiljöer kan även känna sig instängda och isolerade. 

Tillgång till tyst miljö: 

80 % av de anställda på Linnéuniversitetet anser att de måste ha tillgång till 

någon form av tyst miljö för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En 

tyst miljö uppnås bäst i cellkontorsmiljö eller annan typ av kontorsmiljö, där 

tillgång till tysta rum finns. Vanligt är att man i både ABW-kontor och 

kombi-kontor använder sig av tysta rum dit personalen kan ta sig om de 

behöver prata ostört i telefon eller med andra kollegor. Tysta rum används 

även vid arbete som kräver stor koncentration och fokusering. Syftet med 

tysta rum i ABW-kontorsmiljöer är att de alltid ska finnas att tillgå men att 

de enbart ska användas för arbete som kräver full koncentration, alltså inte 

som en stationär arbetsplats för en anställd. Helena Jahncke säger i ett 

pressmeddelande (2012) från Högskolan Gävle att man kan se hur 

prestationsförmågan hos en kontorsanställd försämras 2-10 procent (%) om 

denne kan urskilja och uppfatta vad kollegor i bakgrunden säger jämfört 

med om talet inte går att urskilja. Hur mycket man störs av ljud beror på 

vilken arbetsuppgift som utförs.  
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Det är främst uppgifter som involverar uppsökning och memorering av 

information som kräver stor koncentration och som påverkas av störande 

bakgrundsljud. Bodin Danielsson (2014) tar upp tre L som är Ljud, Ljus och 

Luft. Hon trycker på att det första L:et är det som flest anser vara viktigast 

för att en arbetsplats ska vara bra. En arbetsplats där ljudnivån är hög 

upplever de anställda en försämrad koncentrationsförmåga och de känner sig 

trötta fortare. Detta är mest märkbart hos de äldre. 

Tillgång till spontana mötesytor: 

Hälften av alla anställda på universitetet i Växjö och Kalmar tycker att 

spontana mötesytor är mycket viktigt i deras vardagliga arbete. Medan 40 % 

av de anställda känner att det är ganska viktigt för dem.  

Nyckeln till kreativitet är möten kollegor emellan och att alltid ha någon till 

hands att “bolla” idéer med. Kreativitet på en arbetsplats kan växa och öka 

om kontorsmiljön tillåter detta. I ett ABW-kontor är detta mer möjligt än i 

ett cellkontor enligt Kinnarps trendrapport (2014). I Kinnarps trendrapport 

säger även Tim Oldman, VD på Leesman Index, som analyserar 

arbetsplatser: 

 

“Vi har sett att de mest produktiva ytorna inte är där klienten har 

investerat pengar i design eller konstruktion, utan snarare där de har 

investerat tid, hänsyn och samtal för att förstå vad deras 

medarbetare behöver för att trivas och vara produktiva. För mig är 

detta vad vi behöver i framtiden, att företag vågar låta medarbetare 

skynda långsamt och ger dem tillgång till olika, anpassade miljöer 

som passar de olika arbetsuppgifterna och individerna.”  

 

Att jag har en plats där jag kan förvara mitt arbetsmaterial: 

94 % av den anställda personalen på Linnéuniversitetet tycker att det är 

mycket viktigt eller ganska viktigt att ha tillgång till egen förvaring. 

Bodin Danielsson (2014) beskriver ABW-kontoret som en kontorsmiljö där 

ingen har en egen bestämd arbetsyta och där till heller ingen möjlighet att ha 

ett eget kontor att lagra böcker och papper på. Istället har man i ABW-

miljön oftast ett eget skåp eller en egen hurts, dit man går för att hämta det 

material som arbetet kräver. Idag är det mer vanligt att man använder sig av 

personliga skåp än hurtsar. 

3.2 Önskemål från Linnéuniversitetet 

I det här projektarbetet har Linnéuniversitetet kommit med önskemål. De 

vill ha riktlinjer för utformandet av deras framtida arbetslokaler och 

arbetsmiljöer samt få hjälp med att hitta en passande arbetsmiljö för just 
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deras anställda. De önskemål som de lagt fram och som detta arbete följer 

är: 

Linnéandan/Linnéuniversitetets vision: 

Linnéuniversitetet vill att deras signum, Linnés anda, ska följa med som en 

röd tråd genom all deras verksamhet. 

 

“Att vara student och medarbetare i Linnés anda är att vilja lära sig 

mer, sporra sig själv, hitta sina egna vägar och nå uppsatta mål. Vi 

vill också se till helheten under studietiden och arbetslivet för att alla 

ska kunna utvecklas som människor. Utmanande utbildning och 

framstående forskning är tillsammans med samhällelig drivkraft och 

globala värden hörnstenar som integrerat skapar en kreativ 

kunskapsmiljö i Linnés anda.” En resa in i framtiden (2014), 

Linnéuniversitetet 

En vision som Linnéuniversitetet har och vill följa är att universitetet ska 

vara en kreativ miljö med en så stor internationell kunskapsnivå som 

möjligt. Det tror man odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet till 

universitetsmiljön. 

Storlek på arbetsytor och rum: 

Enligt Arbetsmiljöverket (2006) finns det inga regler om vilka exakta mått 

en arbetsyta bör ha. Linnéuniversitetets projektledning har tagit fram förslag 

på mått som de kan tänkas använda (Linnéuniversitetet, 2015c), se Tabell 1. 

I den här rapporten har författarna därför valt att använda dessa som en mall 

att förhålla sig till, vid framtagning av planförslag.  

Tabell 1. Förslag på ytstorlekar som tagits fram av Linnéuniversitetet. 

 Cellkontor ABW-

kontor 

Kombi-kontor 

Personligt rum Ca. 12m
2
/person - Ca. 12m

2
/person 

Opersonligt arbetsrum - Ca. 5-8m
2
 - 

Personlig arbetsyta 

(öppet landskap) 

- - Ca. 5m
2
 

Telefonbox - Ca. 2,5m
2
 - 

För öppet landskap finns enligt arbetsmiljöverket en rekommendation om att 

det bör vara 20-30 m
2
 per person och skrivbord, vare sig det är ABW-kontor 

eller kombi-kontor.  
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Övriga önskemål  
Ytterligare ett önskemål från universitetet är att på ytan ska det finnas 

möjlighet för cirka 50 personer att äta frukost samtidigt. 
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4. Metod 

Teori och vetenskaplig bakgrund i rapporten har hämtats från internet, gamla 

rapporter, avhandlingar och ur litteratur. Detta var nödvändigt för att veta 

vad tidigare forskning och studier visar om hur kontorsmiljöer utvecklats 

men också om hur olika kontorsmiljöer påverkar människan ur de tre 

aspekterna som rapporten tar upp (arbetseffektivitet, hållbarhet och ur ett 

socialt perspektiv).    

Kvalitativa intervjuer har genomförts med sektionschefen på 

lokalplaneringen vid Linnéuniversitetet för att fastställa tekniska krav och 

önskemål från universitetets sida. Främst fastställdes krav kring H-huset, 

plan 0, i Växjö. Universitetets sektionschef på lokalplaneringen var även 

kontaktperson vid framtagning av befintliga planritningar och 

arbetarstatistik.  

För att få fram de planförslag som redovisas i rapporten har digitala verktyg 

använts. Dels har CAD använts för att få fram de planritningarna som 

önskats men också andra visualiseringsprogram har använts. Detta för att få 

fram illustrationer och 3D-modeller över de olika miljöerna.  

En beläggningsmätning (2015a) har genomförts av Linnéuniversitetets 

projektgrupp och rapporten utgår från de resultat som där framkom. Detta 

ger rapporten en större jämförbarhet både mot andra forskningar men även 

för andra företag som vill ta del av dokumentet och jämföra med egen 

verksamhet. För att få en så bra bild som möjligt över hur Linnéuniversitetet 

vill ha sina kontorsmiljöer har en insamling av enkäter gjorts. Även detta 

gjordes av universitetets projektgrupp innan det här arbetet påbörjades men 

rapporten tar upp och behandlar vissa delar och resultat från 

enkätundersökningen (2015b).  

Reliabiliteteten är hög då de anställda som svarat på enkäten förmodligen 

skulle svara samma sak igen om de fick samma frågor en gång till. Däremot 

kan det vara svårt för företag som arbetar inom en helt annan bransch, som 

också sitter i kontorsmiljöer, att dra jämförelser med den enkätundersökning 

(2015b) som gjorts på Linnéuniversitetet. Det samband ett företag inom en 

helt annan bransch kan dra är det samband om hur människan påverkas 

beroende på vilken miljö denne sitter i och hur organisationen i stort 

påverkas. 

Urvalet är strategiskt på så sätt att en enkätundersökning har gjorts av både 

lärare, forskare och administrativ personal för att på så sätt få en så bra 

helhetsbild som möjligt över behovet och situationen idag. Validiteten i 

enkätundersökningarna (Linnéuniversitetet, 2015) är hög då målet med 

undersökningen var att få veta hur situationen ser ut och hur de anställda 

upplever sin arbetsplats idag. Svaren som samlats in svarar på detta och har 

sammanställts för att få en så rättvis bild som möjligt. 
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5. Genomförande 

Här beskrivs bland annat de olika begrepp som används i rapporten för att 

beskriva de zoner planförslagen vuxit fram ur. Även hur denna zonindelning 

har gjorts beskrivs i detta kapitel samt hur författarna ser på de 

arbetsmoment som idag utförs hos Linnéuniversitetet. 

5.1 Begreppsförklaringar 

Kontorsmiljöer är för många inget vanligt samtalsämne och många av 

begreppen i rapporten kan kännas nya. Nedan finns en förklaring till de 

miljöskapande ord och uttryck som används i avsnitten som följer.  

Tyst zon 
En tyst zon är en zon som ofta placeras avskilt i en kontorsmiljö. Vanligt är 

att cellkontor och andra rum där man kan stänga dörren om sig placeras i 

den tysta zonen. Storleken på rummen kan variera och likaså 

arbetsmomenten i dessa rum. 

Livlig zon 
I en livlig zon ska det vara tillåtet att samtala kollegor emellan. Kreativitet 

och samarbete ska lyftas fram och inte förbjudas. Det kan göras genom 

gemensamma arbetsbord, ståbord eller soffgrupper i alla dess storlekar. 

Livliga zoner är vanligast i ABW-kontorsmiljöer och kombi-kontorsmiljöer.  

Spontana möten 
Den livliga zonen brukar inbjuda till spontana möten kollegor emellan, ett 

typiskt exempel är kopiatorrummet där många hamnar i spontana möten och 

samtal. Mötena sker även på de platser där andra zoner överlappar varandra. 

Spontana möten kollegor emellan är viktiga för gemenskapen på 

arbetsplatsen och en större gemenskap kan leda till att fler vill komma till 

sin arbetsplats istället för att arbeta hemifrån. 

Öppen arbetsyta/zon 
En öppen arbetsyta är en yta som är starkt förknippad med ABW-

kontorsmiljö och kombi-kontorsmiljö. Det är en arbetsyta i form av ett 

skrivbord, en stol och i vissa fall en dator och telefon, precis som ett 

cellkontor. Undantaget är bara att inga väggar finns kring arbetsplatsen utan 

oftast bara en skärmvägg. Den öppna arbetsytan/zonen ses av många som en 

livlig zon och är mest lämpad för tjänstemän som kan arbeta i en livlig 

miljö.  

Hemmamiljö 
Med en hemmamiljö menas allt det som lockar tjänstemännen till att arbeta 

hemifrån istället för att ta sig till sin arbetsplats. Om det istället finns en 

hemmamiljö på arbetsplatsen skapar detta en attraktivare arbetsmiljö för 

många. En hemmamiljö kan vara sittytor i form av soffor och fåtöljer, tavlor 
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på väggarna, bokhyllor med tidningsmagazin i eller varför inte en 

kaffekokare nära till hands. Miljön ska skapa en större trivsel och 

avslappning.  

Telefonrum 
Med telefonrum menas små rum, i närhet till de öppna ytor som finns i 

ABW-kontor. Detta för att de anställda ska kunna gå ifrån och prata om 

viktiga eller privata samtal utan att personalen runt omkring ska störas. 

Telefonrum kan möbleras med en bekväm fåtölj och ett bord för att på så 

sätt kunna användas som ett tyst rum, där man kan sitta avskilt och 

genomföra koncentrerad läsning.  

Vänt yta 
Vänt yta är en yta som är möblerad med bekväma möbler där man kan sitta 

ner och vänta. En gäst som har ett bokat möte eller som behöver få tag i 

någon personal använder vänt ytan som en plats för att bli upphämtad på 

eller få kontakt med någon som kan leda henne/honom vidare. 

Köksmiljö 
I den här miljön återskapas köksmiljön som den är i en bostad, detta för att 

skapa en hemtrevlig och trivsam miljö. Köksmiljön ska fungera både vid 

kortare fikaraster men också vid längre lunchraster. Tanken med köksmiljön 

är att den ska finnas centralt eller på en attraktiv plats i lokalen då den 

kommer att bidra till spontana möten och gemenskap. 

Vardagsrumskänsla 
Det här är en yta eller ett rum som återigen ska återskapa en hemmamiljö 

men den här gången en vardagsrumkänsla. Med “vardagsrumskänsla” menas 

bekväma möbler såsom soffor och fåtöljer tillsammans med bord. I en yta 

med vardagsrumskänsla ska arbetsuppgifter som passar miljön kunna 

genomföras, till exempel svara på mail, skriva en text på datorn eller 

liknande. I vardagsrummet ska man också kunna hålla snabba effektiva 

möten eller diskussioner som inte kräver det privata, avskilda rummet eller 

ytan. 

5.2 Arbetsuppgifter hos Linnéuniversitetet 

Här nedan beskrivs författarnas syn på de anställdas arbetsuppgifter vid 

Linnéuniversitetet.  

Rapporten utgår från att: 

Forskare - Arbetar mycket med litteratur och forskningsarbeten. Detta är 

arbete som kräver en större koncentration och ljud kan vara störande.  
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Lärare - Detta är en arbetsgrupp som tillbringar många timmar på andra 

platser då de har undervisning i andra lokaler. När de inte är iväg på lektion 

behöver de sitta ner med planeringar, betygsättning och tentarättning. 

Administrativ personal - Det är en arbetsgrupp som arbetar med olika 

saker beroende vilken typ av administrativ tjänst denne har. Över lag har de 

många telefonsamtal under en arbetsdag samtidigt som mycket av deras 

arbete görs digitalt. 

5.3 Zonindelningar 

Arbetet startade med att få fram planritningar över den befintliga byggnad 

som kontorsmiljöerna skulle utformas i. Genom ett möte med 

sektionschefen för lokalplaneringen fastställdes även krav och 

förutsättningar för ytan. Där fastställdes också vilken exakt yta på planet 

som arbetet skulle handla om, se Figur 2. De rum och pelare som inte fick 

tas bort blev kvar, men i övrigt rensades hela ytan för att på ett enklare sätt 

kunna börja med skissarbetet. 

 

Figur 2. Befintliga plan över H-huset, Plan 0, i Växjö. 

Steg 1 
Med hjälp av planritningar över H-huset, plan 0, i Växjö kunde man börja 

med att dela in den totala ytan i olika zoner. Zonerna valdes att kallas för 

tyst zon, livlig zon/spontana möten och öppen arbetsyta/zon. Med hjälp av 

dessa zoner klargjordes en tydlig bild över hur utformningen i stora drag 

skulle komma att bli. För varje kontorsmiljö punktades även respektive 

kontorsmiljös typiska egenskaper upp och vad det stora fokuset ligger på hos 

de olika miljöerna. Att skapa en tydlighet i hur miljöerna tagits fram och 

utformats var viktigt för att kunna skapa en förståelse hos de berörda 

parterna i projektet. Att visa planeringen i stora drag kan skapa en större 

inblick och förståelse vilket man ville eftersträva i det här projektet.   

I cellkontorsmiljön placerades tydliga zoner ut, se Figur 3, som markerade 

var på ytan de tysta zonerna borde hamna och var de mer livliga zonerna kan 

komma att uppstå. Här styrde ljusinsläppet placeringen av de tysta zonerna. 
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Fokus lades från början på det egna rummet som är karaktäristiskt för just en 

cellkontorsmiljö.  

I ABW-kontorsmiljön placerades likaså här de tysta och mer livliga zonerna 

ut i form av ringar, se Figur 4. Till skillnad från cellkontorsmiljön blev 

zonerna i ABW-miljön mer diffusa. Här kom zonerna att gå från en tystare 

del till en livligare del och på så vis skapades ytor som kommer öppna upp 

för mer rörelse. Fokus lades på att zonerna skulle vara till för alla olika 

arbetsmoment och även på att stärka dessa på bästa sätt. När det kom till 

zonplaneringen av kombi-kontorsmiljöerna lades fokus här på 

hemmakänslan och på de gemensamma ytorna, se Figur 5. Till skillnad från 

ABW-miljön planerades här in att alla skulle ha sin egen arbetsplats/yta att 

tillgå. 

 

Figur 3. Första zonindelningen på cellkontorsmiljön. 

 

 

Figur 4. Första zonindelningen på ABW-kontorsmiljön. 

 

 

Figur 5. Första zonindelningen på kombi-kontorsmiljön. 
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Steg 2 
Efter att ha tagit fram en zonindelning i stora drag specificerades zonerna 

ytterligare och mer detaljerat. Detta innan själva möbleringsarbetet skulle 

börja. De olika zonerna delades in i mindre och mer direkta zoner. De här 

zonerna valdes att kallas för: cellkontor, öppen arbetsplats, 

vardagsrumskänsla, konferens, köksmiljö, kopiatorrum, förråd, kapprum, 

vänt yta, bibliotek, telefonrum/tyst rum, tyst rum och blandad öppen yta. När 

cellkontorsmiljön specificerades togs de rum och de moment fram som i 

allmänhet behövs i en kontorsverksamhet. Linnéuniversitets lokalplanering 

fick här vara med att önska och tycka till. Tanken var att göra en så attraktiv 

ytanvändning som möjligt att vilken kontorsverksamhet som helst skulle 

kunna nyttja planen och dess nya cellkontorslösning.  

Ringar placerades ut för de olika ytorna, se Figur 6, vilket gav en tydligare 

överblick. I den nya cellkontorsmiljön placerades konferensrum, cellkontor, 

förråd, vänt yta, kapprum, köksmiljö och kopiatorrum ut då de ansågs vara 

nödvändiga för den här typen av kontorsmiljö. 

Steg 3 
Efter vidare utveckling av ytorna delades den totala ytan återigen in i zoner 

med tydligare detaljer även för ABW-kontorsmiljön och kombi-

kontorsmiljön. De arbetsytor som ansågs krävas placerades ut för att på ett 

enkelt sätt kunna se hur ytan sedan skulle disponeras. I ABW-kontoret lades 

återigen fokus på att ytor ska finnas för alla arbetsmoment som krävs. Att 

skapa en trivsam hemmamiljö var också något som återigen låg i fokus, se 

Figur 7.  

I kombi-kontoret låg också fokus på den trivsamma hemmamiljön men här 

även på ett gemensamt bibliotek, se Figur 8.  

Överlappande zoner är något som gemensamt använts för både ABW-

kontorsmiljön och kombi-kontorsmiljön i planförslagen. Till skillnad från 

cellkontorets zoner och kombi-kontorets zoner, har ABW-kontorsmiljön inte 

någon zon som tilldelats för egna cellkontor, utan här kallas de 

kontorsrummen för enbart tyst kontor och är inte personliga.  

Steg 4 
När alla zoner placerats ut och specificerats togs fullständiga planritningar 

fram i datorprogrammet CAD. I ritningarna placerades bland annat kontor, 

pentry, mötesrum och soffor ut. Tanken med planritningarna var att 

Linnéuniversitetet skulle få en tydlig bild av hur deras arbetsmiljö skulle 

kunna se ut i H-husets plan 0 och vilka förändringar som i så fall skulle 

behöva genomföras. 
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Figur 6. Andra zonindelningen av cellkontorsmiljön. 

 

 

Figur 7. Andra zonindelningen av ABW-kontorsmiljön.  

 

 

Figur 8. Andra zonindelningen av kombi-kontorsmiljön. 

5.4 Chefens placering 

Beroende på vilken kontorsmiljö arbetsplatsen väljer att använda sig utav 

kan chefen placeras på olika ställen. Efter att de fullständiga planritningar 

togs fram med rätt antal rum och arbetsplatser placerades en lämplig plats ut 

där chefen kan sitta, baserat på den teori som kapitel 2.6 tar upp. Se resultat i 

kapitel 5.3. 
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5.5 Ytspecificering  

Enligt arbetsmiljöverket (2009) finns det ingen lag på hur stor yta ett 

arbetsrum ska ha per person utan bara riktlinjer, se kapitel 2.7. Därför 

används i den här rapporten de mått som Linnéuniversitetet önskar, se 

kapitel 3.2. 
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6. Resultat 

Detta kapitel innehåller förslag på tre olika kontorsmiljöer som alla typer av 

organisationer med kontorsarbete kan använda sig utav och nyttja. 

Kontorsmiljöerna som behandlas och granskas i kapitlet utförs på samma yta 

(Linnéuniversitetets H-hus, plan 0, i Växjö) och utifrån samma mängd av 

brukare. Analysdelen tar sedan upp konsekvenserna som detta medför. 

Resultatet är baserat på de teorier som rapporten tidigare har behandlat och 

de önskemål som Linnéuniversitetet har tagit fram för projektet. Nedan tas 

tydliga för- och nackdelar upp för de olika kontorsmiljöerna. Detta för att 

lätt kunna ställa dem i perspektiv emot varandra. 

6.1 Kontorsmiljöer 

I det här avsnittet beskrivs de olika planförslagen som tagits fram med hjälp 

av den teori som samlats in från tidigare forskningar och undersökningar. De 

tre planförslagen som tagits fram är en cellkontorsmiljö, en ABW-

kontorsmiljö samt en kombi-kontorsmiljö.  

6.1.1 Cellkontorsmiljö 

Idag rymmer ytan i H-huset, plan 0, i Växjö 16 stycken cellkontor. 

Rapportens planförslag för cellkontorsmiljön innehåller 23 stycken fasta 

arbetsplatser för de anställda. Där 14 av cellkontoren har tillgång till direkt 

dagsljus, se Figur 9. 

 

 

Figur 9. Planlösning på hela cellkontorsmiljön innehållande 23 arbetsplatser. 

I det nya förslaget har man valt att placera en reception som direkt möter 

besökaren när denne kommer genom den centrala entrén. För att ytterligare 
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välkomna besökaren finns även en vänt yta att sitta ner i. Receptionen 

tillsammans med ytterligare ett kontor avskärmar entrén från verksamheten 

bakom och skapar ett välkomnande rum, se Figur 10. Ett kök har placerats i 

anslutning till entrén och nås från två håll. De besökare som endast ska 

komma för fika och lunch kan enkelt ta sig in till köket utan att behöva 

passera den dagliga verksamheten samtidigt som de anställda på plats inte 

störs av lunch- och fikagästerna när de kommer och går. Kökets matdel där 

personalen sitter och äter är avskärmad med hjälp av ljuddämpande skärmar. 

Skärmarna skapar ett tydligt rum som även stänger ute ljud och matlukt för 

de övriga i lokalen, se Figur 11.  

Utmed långsidan har cellkontor placerats för att det är här som direkt 

dagsljus fås. Även ena kortsidan innehåller cellkontor i fasad. Kontoren är 

olika stora för olika ändamål och beroende på hur många timmar av 

arbetsveckan som de kommer att vara bemannade. Kontor som delas kan 

användas av besöksarbetare eller av anställda som i sitt arbete förflyttar sig 

mycket. Även de cellkontor som inte har något direkt dagsljus fungerar 

lämpligast för anställda som är på resande fot eller inte sitter ner hela 

arbetsdagar. Det typiska enkel-kontoret i de här tre miljöerna som tagits 

fram är cirka 12 m
2
 och inredda med enkel inredning bestående av: ett 

skrivbord i vinkel, två besöksstolar samt två stora bokhyllor med god 

förvaring. Det typiska dubbel-kontoret är cirka 25 m
2
 och inrett med två 

stycken skrivbord mitt emot varandra med en skärm emellan som avskiljer 

borden från varandra. I kontoret finns också två stora bokhyllor samt ett litet 

bord för enklare möten, se Figur 12. Två konferenslokaler har placerats 

avsides från kontorsytan. Detta för att skapa en trevlig rörelse men också för 

att mötena inte ska störa de anställda som arbetar inne på sina kontor. När 

konferensrummen är placerade lite avsides kan annan personal vid 

Linnéuniversitetet nyttja rummen utan att behöva beträda arbetslokalen. Se 

Bilaga 1 för större skala över hela kontorsmiljön och Bilaga 2 för 

illustrationsbilder. 

 

 

Figur 10. Planlösning på entrén med reception och väntrum. Även en av ingångarna till köket. 
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Figur 11. Plan över matdelen och den andra ingången in till matdelen. 
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Figur 12. Detalj över ett enkel-kontor (t.v.) och ett dubbel-kontor (t.h.). 

6.1.2 ABW-kontorsmiljö 

Planförslaget för ABW-kontorsmiljön innehåller 21 stycken 

skrivbordsplatser för de anställda. I miljön finns också möjlighet att sätta sig 

och utföra sitt arbete på andra platser än vid ett skrivbord. Det här 

planförslaget innehåller på så sätt fler arbetsplatser än de 21 stycken som är 

utrustade med ett skrivbord. Tanken med ABW-kontorsmiljön är att de 

anställda ska kunna sätta sig med sitt arbete där de känner för det och där det 

är mest lämpat. I det här förslaget har fokus legat på att lyfta fram en 

hemmamiljö-känsla genom inbjudande sociala ytor som smälter samman 

med mer arbetssamma ytor, se Figur 13. 

 

 

Figur 13. Planlösning på hela ABW-kontorsmiljön innehållande 21stycken skrivbordsplatser. 
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I förslaget möts den anställda och besökaren direkt av en köksmiljö redan i 

entrén. Här finns möjlighet att sitta ner och ta en kaffe samtidigt som den 

anställde kan börja planera dagens arbete eller kanske stämmer av med 

kollegorna vad som ska utföras. Ytan för köket är öppen, inbjudande och 

öppnar upp för spontana möten redan från början, se Figur 14. I ABW-

miljön finns inga tydliga zoner utan här har man valt att arbeta med en enda 

stor zon med ett få antal fasta punkter. Några fasta punkter som finns på ytan 

är kopiatorrum, ett gemensamt bibliotek och telefonboxar som är 

utplacerade på flera ställen. Förutom de fasta punkterna finns även blandade 

miljöer för alla olika typer av kontorsarbeten. Två kontorsrum skapar 

tillsammans med en öppen arbetsyta en ö i landskapets vänstra del. Det 

bidrar till att det bakom ön blir en avskild yta för öppna arbetsplatser 

samtidigt som en rundgång uppstår, se Figur 15.  

Centrerat i ABW-landskapet finns en parkmiljö för att skapa känslan av att 

ute och inne möts, se Figur 16. Här används naturkänslan flitigt för att skapa 

ett lugn som naturen ofta ger. De anställda kan här slappna av bakom 

skärmväggen på en av gungorna som hänger ner från taket samtidigt som de 

läser i en av tidningarna som finns i det ”marknadsstånds-liknande” 

tidningsstället. Vill man inte dingla med benen i en utav gungorna finns det 

sittpuffar att slappna av i.  

I ABW-miljön är det bra att ha en röd tråd som följer med genom hela 

kontorsytan. I det här fallet har man valt att använda sig av sociala ytor som 

exempelvis gungor. Vissa gungor hänger ensamma för den som vill komma 

undan och kanske läsa en bok eller dricka en kopp kaffe ifred medan andra 

gungor hänger två och två för kortare avstämningsmöten de anställda 

emellan. Att använda sig av just gungor här är bra då man inte vill förstöra 

rymden i rummet med stora tunga möbler utan vill behålla den luftiga 

känslan. Luftig känsla fås genom att hålla golvet fritt från möbler som ögat 

fastnar på. Känslan av hemmamiljö som skapats i köksdelen återkommer 

genom en vardagsrumsmiljö i byggnadens högra kortsida, se Figur 17. 

Miljön innehåller soffor och fåtöljer för att skapa en mjuk och trivsam 

känsla. Här ska den anställde kunna sätta sig ner för att kunna arbeta i en 

lugn och mjuk miljö som skapar samma känsla som om denne hade suttit 

hemma och arbetat. Se Bilaga 1 för större skala över hela kontorsmiljön och 

Bilaga 2 för illustrationsbilder. 



 

 

32 

Malmgren & Thiel 

 

Figur 14. Detalj över kök. 

  

 

Figur 15. Detalj över ett öppet kontorslandskap i ABW-kontorsmiljön. 

 



 

 

33 

Malmgren & Thiel 

 

Figur 16. Parkmiljön i de centrala delarna av ABW-kontorsmiljön. 

 

 

Figur 17. Detalj över vardagsrummet. 

6.1.3 Kombi-kontorsmiljö 

Planförslaget för kombi-kontorsmiljön innehåller 28 stycken arbetsplatser. 

Alla de 28 arbetsplatserna är i förslaget personliga, vissa i cellkontor medan 

andra arbetsplatser är placerade i öppen miljö, se Figur 18.  

När den anställde eller besökaren kliver in genom entrén här möts denne av 

ett öppet bibliotek som på ett luftigt sätt avskärmar entrén från den övriga 

verksamheten. Biblioteket blir därför här kärnan i lokalen, se Figur 19. 

Varför man har valt att ha ett gemensamt bibliotek är för att minska det 

privata förrådet som annars brukar finnas på varje anställds kontorsyta och 

för att skapa en spontan mötesyta som lockar många. De pärmar och böcker 

som de anställda inte behöver dagligen placeras i det gemensamma 

biblioteket. I och med att det är ett gemensamt bibliotek kan alla använda det 

material som placeras i hyllorna. En expedition möter även de som kliver in 

genom entrén. Här kan man som besökare få hjälp med sitt ärende eller 

komma i kontakt med rätt personal.  
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Figur 18. Planlösning över hela kombi-kontorsmiljön.  

Längre in i lokalen finns de öppna arbetsplatsytorna för dem som arbetar 

med arbetsuppgifter som inte alltid kräver en tyst arbetsmiljö. Här sitter de 

anställda på sina egna platser med en skrivbordsskärm som skärmar av mot 

kollegorna som sitter vid samma “skrivbordsö”. Vid några av platserna finns 

små mötesbord placerade för kortare möten kollegor emellan, se Figur 20. 

Vid större möten finns två större konferenslokaler, ett direkt vid entrén och 

ett placerat i anslutning till matdelen. Konferensen vid matavdelningen är en 

öppen konferensdel vilket betyder att ytan även kan användas som matdel 

kring lunchtid eller som en plats för lunchmöten, se Figur 21. Till skillnad 

från cellkontorslösningen och ABW-kontorslösningen är kopiatorrummet 

här ingen central del utan här har kopiatorrummet placerats inne i ett större 

förråd. Förrådet i sin tur är placerat så att alla har tillgång till det oavsett 

placering i kontorslandskapet.  

I den här kontorsmiljölösningen har fokus legat på tyst zon och livlig zon. 

Det är två zoner som man vill separera ifrån varandra så gott det går. Därför 

ligger här den tysta zonen i form av cellkontor i den vänstra delen av ytan 

medan den livligare, i form av matdel, ligger på den högra sidan. Emellan 

dessa två zoner finns en övergångszon i form av öppna arbetsytor. Se Bilaga 

1 för större skala över hela kontorsmiljön och Bilaga 2 för 

illustrationsbilder. 
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Figur 19. Detalj över entrén samt det gemensamma biblioteket i kombi-kontoret. 

  

 

Figur 20. Detalj över den öppna arbetsytan i kombi-kontorsmiljön. 
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Figur 21. Plan över kök-och matdel med den öppna konferensen uppe till höger. 

6.2 Jämförbara aspekter 

För att kunna jämföra de tre planförslagen över kontorsmiljöerna 

cellkontorsmiljö, ABW-kontorsmiljö och kombi-kontorsmiljö har man valt 

att använda tre olika aspekter. Detta för att lättare kunna göra jämförelsen 

mellan dessa. Aspekterna ska i en attraktiv kontorsmiljö uppfyllas för att de 

anställda ska trivas på sin arbetsplats och på så vis också vilja ta sig dit. De 

tre aspekterna är inte mätbara i statistik utan handlar främst om en känsla 

hos den anställde och organisationen. De aspekter som den här rapporten har 

valt att använda sig av är: socialt perspektiv, arbetseffektivitet och hållbarhet 

ur ett tidsperspektiv, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Jämförelse mellan de olika kontorsmiljöerna utifrån socialt perspektiv, arbetseffektivitet och 

hållbarhet. 

  Cellkontor ABW-kontor Kombi-kontor 

Socialt 

perspektiv 

Fungerar mindre 

bra: Då de anställda 

stänger inne sig på 

sina rum större delen 

av arbetsdagen. 

Några få sociala ytor 

och spontana 

mötesytor finns på 

planförslaget. 

Fungerar mycket 

bra: Planen 

innehåller många 

sociala ytor och 

många ytor där 

spontana möten kan 

uppstår.  

Fungerar bra: Planen 

innehåller några 

sociala ytor och ytor 

där spontana möten 

kan uppstår. 

Arbetseffektivt 

synsätt 

Mycket effektiv 

arbetsmiljö: Då den 

anställde kan stänga 

dörren om sig, om så 

önskas. Alla 

arbetsrummen i 

planförslaget har 

tillgång till dörr och 

anses på så sätt vara 

tyst miljö och en 

arbetseffektiv 

arbetsmiljö. 

Hög effektivitet: 
Den anställda kan 

själv planera sitt 

arbetssätt och sin 

arbetsplats. 

Planförslaget 

innehåller många 

olika ytor för olika 

arbets-moment. 

Fungerar bra: Om 

den anställde placeras 

på rätt arbetsplats för 

dennes arbetsuppgift 

upplevs arbets- 

effektiviteten som 

god. I planförslaget 

finns gott om platser 

både i öppet landskap 

och i cellkontor för att 

matcha alla sorters 

arbetsuppgifter. 

Hållbart 

tidsperspektiv 

Hållbarheten är 

bra: Om designen 

hålls enkel och tidlös 

samt om teknik så 

som datorer och 

telefoner är trådlösa. 

Hållbarheten är 

bra: Om designen 

hålls enkel och tidlös 

samt om teknik så 

som datorer och 

telefoner är trådlösa. 

Hållbarheten är bra: 
Om designen hålls 

enkel och tidlös samt 

om teknik så som 

datorer och telefoner 

är trådlösa. 

6.3 Chefens Placering 

Att ha nära till chefen på arbetsplatsen är viktigt för alla parter. 

Missförstånd, konflikter och fusk är några av de saker som med en chefs 

närhet till de anställda kan minskas. Rapporten har tagit fram och behandlat 

de tre planförslag som önskats för H-huset, plan 0, i Växjö och har även 

tagit fram förslag på vart en chef bäst placeras i varje miljö. På varje plan 

nedan finns en ring som markerat ut förslag på vart chefen kan placeras i de 

olika miljöerna. 

6.3.1 Chefens placering i cellkontorsmiljön 

Här är chefen placerad i ett av de mer centrala cellkontoren på planet. Man 

har dock valt att placera honom/henne i ett utav de rummen med minst 

dagsljusinsläpp, detta med motivering att en chef ofta är ute på andra 

ärenden och tillbringar därför inte hela dagarna på sitt rum. Utanför kontoret 
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där chefen i det här förslaget placerats finns även en öppen mötesyta. Här 

kan chefen hålla korta möten med de anställda eller direkt på morgonen 

mötas av de som behöver hjälp eller har frågor och funderingar, se Figur 22. 

 

 

Figur 22. Plan över chefens placering i cellkontorsmiljön. 

6.3.2 Chefens placering i ABW-kontorsmiljön 

I ABW-kontorsförslaget är chefen placerad, precis som de andra anställda, 

vart dennes arbetsuppgift kräver att han/hon sitter. Att chefen kan sitta vart 

som helst på planet underlättar för att stärka gemenskapen och tryggheten 

hos de anställda, gentemot varandra och chefen. Det negativa med att chefen 

kan sitta vart som helst är att de anställda kan uppleva det svårt att hitta 

honom/henne om planet är stort och att privata samtal kan kännas mindre 

privata om det inte finns något tyst rum att tillgå, se Figur 23. 

 

 

Figur 23. Plan över chefens placering i ABW-kontorsmiljön. 



 

 

39 

Malmgren & Thiel 

6.3.3 Chefens placering i kombi-kontorsmiljön 

I kombi-kontorförslaget har man valt att placera chefen i ett av cellkontoren 

som ligger centralt i planet men återigen med mindre intag av dagsljus. 

Detta för att de anställda ska veta vart chefen finns och att om man vill tala 

ostört med honom/henne så går det att stänga dörren om sig. Utanför chefens 

kontor finns en yta för öppna möten. Ytan finns till för alla men kan vara en 

bra yta för en chef att ha kortare möten på med sina anställda. Det negativa 

med att chefen placeras i ett eget cellkontor är att kontoret ofta lämnas tomt 

då en chef ofta är ute på resor eller andra uppdrag. Att en chef placeras i ett 

eget cellkontor kan också kännas som en statusplacering gentemot de andra 

anställda i kombi-kontorsmiljön som inte har ett eget rum att sitta i, se Figur 

24. 

 

 

Figur 24. Plan över chefens placering i kombi-kontorsmiljön. 
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7. Analys 

I det här kapitlet analyseras de planförslag som tagits fram utifrån den teori 

som nämns i kapitel 2 och det resultat som tagits fram i kapitel 5. Här 

beskrivs och analyseras varför vissa val har gjorts på de olika planförslagen, 

vad konsekvenserna blir av dessa samt hur de olika miljöerna påverkar de 

anställda utifrån ett arbetseffektivt, socialt och hållbart perspektiv men också 

om Linnéuniversitetets önskemål har uppnåtts. 

7.1 Önskemål från Linnéuniversitetet 

I det här avsnittet analyseras om de önskemål som Linnéuniversitetet hade 

har uppnåtts. Om önskemålen har uppnåtts beskrivs det hur detta har gjorts 

och om önskemålen inte har uppfylls förklaras vad det kan bero på. Utifrån 

det som presenterats i kapitel 5 analyseras här ytorna utifrån den teori som 

använts och de planförslag som tagits fram. 

7.1.1 Cellkontor 

Den cellkontorsmiljö som tagits fram i rapporten gör att de 19 anställda som 

idag sitter i H-huset, plan 0, vid Linnéuniversitetet i Växjö skulle få plats. 

Däremot vid en önskad exploatering skulle inte de 13 personer man vill 

utöka med på ytan kunna få sitt eget kontor. I förslaget som tagits fram finns 

plats för 23 personer att få egna cellkontor. Anledningen till att det inte finns 

plats för de 13 personer som Linnéuniversitetet vill utöka med på ytan är, 

precis som arbetsmiljöverket (2014) skriver, att om man har sitt eget 

cellkontor där man arbetar under stora delar av dagen bör man ha tillgång till 

direkt dagsljus. Det är alltså något som inte går att genomföra på den yta 

som idag finns. En annan anledning till att önskemålet om att utöka antalet 

anställda med 13 personer inte går att genomföra är för att ett cellkontor bör 

vara cirka 12m
2
. Då räcker helt enkelt inte dagens yta till. Ett kontor i en 

cellkontorsmiljö bör vara större än exempelvis i en ABW-kontorsmiljö. 

Detta för att den anställde arbetar i sitt cellkontor stora delar av arbetsdagen. 

Den anställde har mycket eget material som ska förvaras där, har en egen 

datorskärm och den anställde bör kunna använda rummet till enklare och 

mindre möten med en eller två personer. Ytan med cellkontor är anpassad 

för att kunna ta emot cirka 50 personer som äter frukost samtidigt och ytan 

klarar då också att ta emot de personer som fikar och äter lunch här.   

Den plan som tagits fram i rapporten är en modern cellkontorsmiljö vilket 

stärks av några ytor i miljön som öppnar upp för spontana möten. Den första 

av dessa ytor är kopieringsrummet som lagts som en box i mitten av lokalen, 

detta för att öppna för spontana möten, även om ett klassiskt cellkontor är 

känt för att inte öppna upp för spontana möten utan egentligen öppnar för 
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mer planerade möten. Den andra ytan som valts för att öppna upp för 

spontana möten är den soffgrupp som placerats intill kopieringsrummet.  

Anledningen till att man valt att ta fram en modern cellkontorsmiljö, som 

ändå styrker och behåller det viktigaste med funktioner och definitioner av 

hur ett cellkontor ska vara, är att Linnéuniversitetet strävar efter att följa 

med i utvecklingen. De strävar också efter att skapa en miljö som ska vara 

hållbar och användbar under många år framöver. 

7.1.2 ABW-kontor 

I den mer öppna ABW-kontorsmiljön klarar de ritningar som tagits fram för 

rapporten de önskemålen om att kunna utöka antalet anställda på ytan i H-

huset, plan 0, med 13 personer. Det finns på förslaget 21 stycken 

skrivbordsplatser men en ABW-miljö öppnar även upp för de anställda att 

kunna sitta och arbeta på andra platser. Som tidigare nämnts i kapitel 2 bör 

en ABW-kontorsmiljö innehålla ungefär 75 % arbetsplatser i förhållande till 

antalet anställda som ska arbeta på den yta som finns. Planförslaget 

innehåller 65 % skrivbordsplatser i förhållande till antalet  

anställda (32 stycken). Utöver dessa skrivbordsplatser finns också många 

andra platser och miljöer där man kan utföra sitt arbete, i och med detta 

klarar man alltså önskemålen om en exploatering med 13 personer hos 

Linnéuniversitetet. Idag äter cirka 50 personer sin frukost i H-huset på plan 

0 vilket de också kommer att kunna klara av att fortsätta göra även i det här 

förslaget. Det finns tillräckligt med mat- och fikaplatser för de 50 personerna 

i eller i anslutning till köket. Här finns också andra ytor där man kan tänka 

sig att äta sin frukost eller dricka en kaffe, till exempel i “vardagsrummet”.  

Då de undersökningar som gjorts på Linnéuniversitetet visar att ett 

cellkontor på universitetet idag, i snitt, är bemannat cirka 30 % av den totala 

arbetstiden (Linnéuniversitetet, 2015a) har den nya arbetsmiljön här strävat 

efter att ha rum/zoner eller miljöer som påminner mer om hemmamiljöer. 

Detta för att den undersökning som gjorts också visar att anledningen till att 

kontoren endast är bemannade 30 % av tiden är för att många väljer att 

arbeta just hemma, om arbetsuppgifterna tillåter det. 

För just Linnéuniversitetet passar ABW-miljön bra då många av de anställda 

har olika typer av arbetsuppgifter, vilket kommer att gynnas här. Miljön är 

skapad för att man ska kunna använda den arbetsmiljö som passar bäst för 

just den arbetsuppgift som ska genomföras av den anställde för stunden. 

7.1.3 Kombi-kontor 

Även här klarar de ritningar som tagits fram de önskemål som 

Linnéuniversitetet lagt fram. Skillnaden från ABW-kontorsmiljön är att i 

den här kombi-kontorsmiljön har alla anställda sin egen, fasta arbetsplats. 
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Det medför att det måste finnas lika många arbetsplatser som anställda på 

ytan. I det här förslaget finns det 30 kontorsplatser, då det ansetts som det 

mest optimala på just den ytan. Skulle universitetet vilja finns det plats för 

ytterligare 2 arbetsplatser utan att behöva ta yta från de sociala ytorna. Vill 

man utöka med fler än 2 platser faller stor del av de sociala ytorna bort 

vilket kommer att försämra känslan av gemenskap på arbetsplatsen. Det bör 

man i så fall vara väl medvetna om. 

Liksom i de två andra kontorsmiljöerna har stort fokus här legat på att 

uppfylla kravet på att cirka 50 personer ska kunna äta sin frukost och lunch 

på den ytan som finns. Dessa krav uppfylls i den förslagsritning som tagits 

fram i rapporten över kombi-kontorsmiljön. I exemplet som tagits fram syns 

tydligt hur zonerna går från en miljö med cellkontor (tyst miljö), till en mer 

öppen arbetsyta (livlig miljö) för att sedan komma till köket där det kan bli 

mest prat och mest liv. Miljöskillnaderna och övergången från tyst miljö till 

livlig miljö är något som varit en tanke från början med kombi-

kontorsmiljön. Detta visar ett tydligt sätt att kunna skilja kombi-kontor från 

ABW-kontor.  

Kombi-kontoret skulle även det fungera bra för Linnéuniversitetet med 

tanke på de anställdas olika arbetsuppgifter. Däremot skulle ett problem 

eventuellt dyka upp angående det hierarkiska i frågan, vem ska få cellkontor 

och varför får just den ena personen detta men inte den andra? 

7.2 Linnéuniversitetets anställda 

För att få ett perspektiv på hur de olika kontorsmiljöerna fungerar har här 

valts att analysera hur de olika kontorsmiljöerna fungerar beroende på vilken 

arbetsroll man har. I det här kapitlet behandlas fördelar och nackdelar 

beroende på om du är forskare, lärare eller administrativ personal i de olika 

miljöerna. Analyserna i kommande avsnitt är baserade på kapitel 4.2. 

7.2.1 Anställda i cellkontorsmiljö 

Forskare - Cellkontorsmiljön passar bra för en forskare på så sätt att här har 

han/hon sitt eget rum och kan arbeta koncentrerat under längre stunder, utan 

att bli avbruten. En nackdel är möjligheterna till att byta idéer med andra 

anställda eller öppna för spontana och kreativa möten. Det upplevs bli 

svårare då rörelsen inte är den samma i en cellkontorsmiljö som i 

exempelvis en ABW-kontorsmiljö. Att de anställda använder sig av liknande 

litteratur och dokument är vanligt. Istället skulle dessa kunna samlas i ett 

gemensamt bibliotek.  

Lärare - Lärare i den här miljön har, likt forskare, möjlighet att tillgå ett tyst 

rum där arbetsuppgifter som kräver hög koncentration kan skötas på ett bra 

sätt, som att exempelvis rätta tentor. Däremot minskas kunskapsutbytet 
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lärarna emellan i den här miljön. Detta med tanke på att möten inte uppstår 

lika spontant. I ett eget cellkontor blir det enkelt för läraren att ta emot en 

student om det krävs att läraren och studenten behöver tala i enrum utan att 

bli störda eller att någon annan ska höra vad som sägs. Liksom forskare kan 

det finnas lärare som använder sig av liknande litteratur och dokument. 

Även här skulle ett bra alternativ vara att samla dessa i ett gemensamt 

bibliotek. Lärare lämnar idag sina kontorsrum många timmar under en och 

samma arbetsdag då de är iväg och håller undervisning för studenter i andra 

lokaler. Under dessa timmar kommer deras kontor att stå helt tomma vilket 

ger en dyster känsla på arbetsplatsen. Det gäller även det nya planförslaget 

som rapporten tagit fram för H-huset, plan 0, i Växjö.  

Administrativ personal – Den här arbetsgruppen är inte i samma behov 

som lärare och forskare av att utföra koncentrerad läsning eller liknande. 

Däremot har administrativ personal ofta mycket papper och pärmar som 

kräver bra förvaring och att dessa finns lättillgängliga. Administrativ 

personal kan ha väldigt olika områden de ansvarar för och jobbar med, vilket 

medför att varje person behöver sin egen litteratur och dokument. 

Planförslaget som rapporten lagt fram fungerar bra för administrativa 

uppgifter då dessa tjänstemän ofta håller sig på sin plats hela arbetsdagen. 

Telefonsamtal kommer i detta förslag inte heller störa resterande anställda 

då dörren lätt kan stängas in till varje rum. 

7.2.2 Anställda i ABW-kontorsmiljö 

Forskare - Miljön i ett ABW-koncept främjar det kreativa arbetet. Det 

skulle kunna gynna en forskare. Det koncentrerade arbetet som forskaren 

också är i behov av kan i en ABW-kontorsmiljö göras i en avslappnad 

“vardagsrumsmiljö” eller i ett tyst rum som finns med i planförslaget för den 

här rapporten. Nackdelen för en forskare i en ABW-miljö är förvaringen av 

eventuell utrustning. Ett förslag är att litteratur och dokument som även 

andra skulle kunna ta del av placeras i det gemensamma biblioteket. Resten 

placeras i det personliga förvaringsskåpet. 

Lärare - Miljön öppnar upp för spontana möten och på så sätt kan de lärare 

som finns i ABW-miljön bidra med kunskap till varandra på ett enkelt och 

smidigt sätt. Många lärare säger i undersökningen som Linnéuniversitetet 

har gjort att de ibland har arbetsuppgifter som gör att de kan arbeta 

hemifrån. För att undvika detta har man istället försökt skapa en miljö som 

avspeglar hemmamiljön. Genom den här lösningen kan man lyckas få 

lärarna att göra de arbetsuppgifter de gör hemma på arbetsplatsen istället.  

Administrativ personal - Då administrativ personal inte är i stort behov av 

tysta rum för koncentrerad läsning kan ABW-kontor passa bra för den här 

arbetsgruppen. De arbetsuppgifter de utför gynnas i en kontorsmiljö av den 

här typen. De anställda kan här få en stor variation genom att arbeta på olika 

platser, beroende på vilken arbetsuppgift de utför. Administrativ personal 
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som har arbetsuppgifter som kräver hög sekretess och på så sätt behöver 

möjlighet att stänga om sig kan placeras i fasta rum. Det är upp till 

arbetsledningen att bestämma. I planförslaget som tagits fram finns ett rum 

med privata/personliga platser för expeditionspersonalen.  

I samband med att utvecklingen går framåt och Linnéuniversitetet strävar 

efter att följa med i utvecklingen är ABW-kontorsmiljön gynnsam för den 

administrativa personalen då mer och mer sköts digitalt och på så sätt krävs 

inga stora, personliga förvaringsmöbler eller liknande. 

7.2.3 Anställda i kombi-kontor 

Forskare - Att ha sin egen plats och slippa flytta omkring på sina grejer kan 

gynna en forskare på så sätt att denne kan ha sin utrustning eller dylikt på sin 

arbetsplats under ett helt projekt. Även kombi-kontor kan, precis som ABW-

kontor gynna det kreativa arbetet mer än i en cellkontorsmiljö. Däremot kan 

det arbete som kräver tystnad bli svårare att genomföra om man inte har sitt 

eget kontor i kombi-kontorsmiljön. En forskare placeras alltså med fördel i 

ett cellkontor i en kombi-kontorsmiljö om denne måste ha tyst omkring sig 

för att kunna arbeta. Annars fungerar det öppna landskapet lika bra och kan 

bidra med en mer kreativ stimulans. 

Lärare - De spontana mötena och kunskapsbytet lärare emellan främjas i 

den här miljön. Däremot kan kontakten med studenter bli svår med tanke på 

att det inte i det här förslaget finns några små mötesrum. Det koncentrerade 

arbetet som kräver tystnad blir lidande om läraren i fråga ej har sitt eget 

kontor utan sitter i den öppna miljön. Som nämnts tidigare har en del lärare 

samma litteratur och dokument, dessa samlas i ett gemensamt bibliotek där 

det också finns plats för att sitta ner och läsa. Det gemensamma biblioteket 

gör att även i framtiden, då tentor och arbeten bara lämnas in digitalt, 

kommer det inte krävas samma förvaring som idag. 

Administrativ personal - I framtiden kommer allt mer arbete att skötas 

digitalt, vilket främjar den administrativa personalen i ett kombi-kontor då 

varje person inte har lika mycket egen förvaring som i till exempel ett 

cellkontor. Fördelen med ett kombi-kontor för den här arbetsgruppen är att 

den personal som behöver ett cellkontor kan få det. Då personal med 

administrativa arbetsuppgifter ofta inte har uppgifter som kräver tystnad för 

koncentrerad läsning kan den här miljön passa bra och också vara ett hållbart 

alternativ i framtiden. 

7.3 Jämförbara aspekter 

Under det här avsnittet analyseras kontorsmiljöerna cellkontor, ABW-kontor 

samt kombi-kontor utifrån de tre aspekterna som rapporten tar upp,  
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se kapitel 1.4. Analyserna baseras på det resultat som tagits fram 

tillsammans med de olika planförslagen samt den teori som samlats in.  

7.3.1 Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv är det bästa alternativet av de planförslag som tagits 

fram i rapporten ABW-kontorsmiljön. Detta för att det där ska finnas många 

sociala ytor som öppnar upp för spontana möten och diskussioner, till 

skillnad från en cellkontorsmiljö där alla har sitt eget rum och de spontana 

mötena inte uppkommer lika lätt. Därför, ur ett socialt perspektiv är 

cellkontorsmiljön den miljö som fungerar sämst. För att ändå främja det 

sociala perspektivet även i en cellkontorsmiljö har några få öppna mötesytor 

placerats ut i rapportens planförslag samt attraktiva fika-och lunchmiljöer. 

Det har gjorts utan att på något sätt undgå från definitionen av vad ett 

cellkontor är. Undersökningen och enkäten som tidigare gjorts på 

universitetet visade att många av de anställda arbetar hemifrån. Det hämmar 

den sociala miljön på arbetsplatsen och författarna har därför valt att ta fram 

olika typer av “hemmamiljöer” i förslaget för ABW-kontorsmiljön. 

Hemmamiljöerna kommer att få fler anställda att känna trivsel och 

avslappning på arbetsplatsen och det kommer få fler att ta sig dit för att 

jobba, istället för att sitta hemma.  

7.3.2 Arbetseffektivitet 

Arbetseffektiviteten är ett värde som är svårt att mäta. Arbetseffektiviteten 

upplevs kunna fungera bra i alla tre planförslagen. Detta dock varierande 

beroende på vilken arbetsuppgift det handlar om. Däremot, enligt tidigare 

fakta kan man utläsa att ABW-kontorsmiljön kommer att fungera bäst 

överlag. I den här miljön får den anställda själv möjlighet att välja var 

han/hon ska sitta och arbeta. Att få välja arbetsplats främjar det kreativa 

arbetet. I ABW-miljön finns även rum där man kan utföra koncentrerat 

arbete som kräver tystnad, om så önskas. I en cellkontorsmiljö finns det risk 

att de anställda blir låsta till sitt eget kontor och på så sätt inte främjar den 

sociala och kreativa miljön. Det kan i sin tur sänka arbetseffektiviteten på 

arbetsplatsen. Även kombi-kontoret har en hög arbetseffektivitet, om den 

anställde placeras på rätt plats. I och med att man i kombi-kontor har sin 

fasta arbetsplats passar denna miljö bäst för en verksamhet som inte har stor 

variation i sina arbetsuppgifter. I den planlösning som tagits fram i rapporten 

för kombi-kontorsmiljön finns en bra blandning av cellkontor och öppna 

arbetsytor där man kan placeras på det ställe man trivs som bäst på. 

7.3.3 Hållbarhet 

För att en kontorsmiljö ska vara hållbar ska miljön vara arkitektoniskt tidlös 

och diskret men för den skull inte färglös och tråkig. Det är ett fokus som 
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legat med i alla tre planförslagen som rapporten behandlat. För att uppnå det 

har man följt de riktlinjer Linnéuniversitetet själva har tagit fram, det de 

kallar “Linnéandan”, se kapitel 3.2. Alla tre planförslagen är hållbara och 

därigenom också anpassade till att kunna genomgå förändringar, under tid, 

utan att behöva göra för stora ingrepp i själva byggnaden. En annan 

förutsättning för att de tre planförslagen ska vara och förbli hållbara under 

en längre tid är att installationer och teknik görs på ett sådant sätt att de 

enkelt går att förändra och förbättra.  

För att ett ABW-kontor eller kombi-kontor ska fungera så bra som möjligt 

krävs ny och modern teknik. Detta är något som är nödvändigt att ta in även 

i cellkontorsmiljön för att den miljön också ska kunna användas i många år 

framöver.  

Vid cellkontor, där varje anställd har sin individuella arbetsplats bör varje 

kontor utformas och färgsättas på ett enhetligt sätt. Detta för att undvika 

några hierarkiska problem. 

7.4 Vad de olika kontorsmiljöerna främjar 

Det är svårt att mäta rapportens tre aspekter genom statistik då miljöerna 

påverkar människor på olika sätt beroende på personlighet och arbetsuppgift. 

Genom ett diagram, se Tabell 3, och en tabell, se Tabell 4, beskrivs för- och 

nackdelar med de olika kontorsmiljöerna samt vilken miljö som bäst passar 

in på arbetsplatsen, beroende på vilken arbetsuppgift den anställda personen 

har. Dessa aspekter är framtagna av författarna själva och har grundats på 

tidigare kunskaper samt genom inläsning av tidigare forskning. Statistiken i 

tabellerna nedan gäller för de tre planförslag som tagits fram i rapporten. 

 

Tabell 3. Här beskrivs fördelar och nackdelar med de olika miljöerna. 
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Tabell 4. De skuggande områdena är den kontorsmiljö som passar bäst för de olika arbetsrollerna eller 

arbetsuppgifterna. 

 Cellkontorsmiljö ABW-kontorsmiljö Kombi-kontorsmiljö 

Mycket på resande 

fot 

   

Korta möten    

Långa möten    

Många telefonsamtal    

Arbete med dator    

Arbete med litteratur    

Pappersarbete    

Diskussion kollegor 

emellan 

   

Kreativt arbete    

Arbete som kräver 

samarbete 

   

Stillasittande arbete    

Många timmar vid en 

och samma arbetsyta 

   

Arbete som kräver 

koncentration 

   

Arbete som kräver 

tyst omgivning 

   

Olika arbetsuppgifter 

flera dagar i veckan 

   

Enskilt arbete    

Lagarbete    

Projektarbete    
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8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Metoderna som använts för att nå fram till rapportens resultat har underlättat 

och påverkat det resultat som rapporten lägger fram. Först genom den teori 

som togs in från litteratur, tidigare forskningar och undersökningar där en 

bild gavs av hur problemet ser ut idag i stora drag. De planförslag som har 

tagits fram har inte baserats på några tidigare planlösningar, utan enbart på 

faktatexter och tidigare forskningar. Det medför att om det här arbetet skulle 

genomföras av någon annan, med hjälp av samma texter och underlag, 

skulle slutresultatet troligtvis se annorlunda ut. Även om syftet och 

definitionerna med de olika kontorsmiljöerna skulle vara samma.    

För att de koncept som tagits fram i rapporten över de olika miljöerna ska 

fungera för hela Linnéuniversitetet och dess verksamhet var en 

enkätundersökning där alla anställda fick möjligheten att ge sina synpunkter 

viktig att ta del av i rapporten. Detta för att få en helhetsbild av hur 

majoritetet anser att deras arbetsplats fungerar idag och även hur de skulle 

vilja förändra den i framtiden. Varje anställd kan naturligtvis inte få allt 

han/hon önskar, därför har diskussionerna och intervjuerna med 

sektionschefen på lokalplaneringen och kanslichefen på lokal- och 

serviceavdelningen varit av stor vikt. Bland annat för att få veta hur de 

specifikt vill utveckla lokalen som använts vid framtagningen av 

planförslagen i rapporten. Intervjuerna med dessa var nödvändiga för att 

informationen från enkätundersökningen inte skulle bli för spretig och på så 

sätt inte lika användbar. De fick alltså här det slutliga ordet kring resultatet 

av undersökningarna. Intervjuer och diskussioner, tillsammans med de 

enkätundersökningar som genomförts har hög reliabilitet och är ett bra sätt 

för att få en bild av hur verksamheten fungerar idag. Begränsningen med att 

enbart titta på H-huset, plan 0, i Växjö innebär att om samma metoder och 

teorier användas vid framtagning av planförslag på en annan yta skulle 

troligtvis utformningen bli annorlunda även om funktioner och liknande 

zoner skulle bli detsamma.  

Det har varit av betydande vikt att inte endast utforma lokalerna efter vad de 

anställda idag tycker utan att även följa vad teori och forskning säger, detta 

för att bland annat inte försvåra för nyanställda att trivas i lokalen. Hade 

planförslagen endast tagits fram genom vad de anställda tyckte hade 

troligtvis ytan utformats med de anställdas egoism och inte sett till funktion 

och utvecklingspotential.  

Validiteten är hög i rapporten på så sätt att de undersökningar och intervjuer 

som gjorts mäter vad som behövs och vilka krav som finns hos just 

Linnéuniversitetet. Däremot kan det vara svårt för företag som inte kan likna 

sig med de arbetsuppgifter som idag finns på Linnéuniversitetet att se vilken 
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kontorsmiljö som passar dem utifrån de intervjuer och undersökningar som 

har gjorts. Därför har man i rapporten varit noggranna med att förklara hur 

olika miljöer påverkar olika beteenden. Andra företag får plocka ut de bitar 

av rapporten som passar in bäst på dem. Här kan de framtagna tabellerna, se 

kapitel 6.4, vara ett bra underlag att utgå ifrån. 

8.2 Resultat- och analysdiskussion 

Att förändra en arbetsmiljö och samtidigt organisationens arbetssätt på ett 

företag kräver vissa prioriteringar. Rapporten har tagit fram tre olika resultat 

beroende på vilken typ av arbetsmiljö ett företag väljer att använda sig av. I 

det fallet vill Linnéuniversitetet veta hur lärargrupper, forskargrupper och 

administrativ personal kan utvecklas och förbättras genom en förbättrad 

arbetsmiljö.  

Oavsett vilken typ av arbetsmiljö ett företag väljer att använda sig av 

kommer förändringar i arbetssätt och arbetsmönster behöva ske. Nedan 

diskuteras alla tre resultaten. 

Vilka företag kan ha en cellkontorsmiljö? 

Cellkontorslösningar är en bra lösning då det kommer till verksamheter med 

arbete som kräver hög koncentration. Att använda sig av 

cellkontorslösningar hos verksamheter som är ute på resor eller är iväg på 

annat håll flera timmar i veckan är ingen bra lösning. Ska man använda sig 

av cellkontorsmiljöer måste sociala ytor planeras in redan från början i 

planeringsskedet. Sociala ytor kan vara fikarum, soffgrupper och ytor som 

många besöker. Att inte planera in sociala ytor i en cellkontorsmiljö kommer 

att leda till en arbetsmiljö som känns tråkig och opersonlig för de anställda 

och många kommer välja att arbeta hemifrån.  

Vilka företag kan ha en ABW-kontorsmiljö? 

Till skillnad från cellkontorsmiljön är ABW-kontorsmiljön att föredra i 

verksamheter där personalen reser mycket eller inte måste vara stationerade 

på en och samma plats hela arbetsdagar. Att använda sig av en ABW-miljö 

innebär att valet av arbetsplats är fritt för de anställda. Detta tror man kan 

komma att locka fler att arbeta på arbetsplatsen istället för hemma då 

möjligheten att skapa en “hemmakänsla” på jobbet blir större. Väljer 

företaget att använda en ABW-miljö ska alltså denna “hemmakänsla” 

planeras in redan från början i planeringsskedet. Ytor som liknar ett 

vardagsrum ska finnas att tillgå men också mer funktionella rum som tysta 

rum, telefonboxar och enskilda skrivbord måste finnas med. Många företag 

gör felet att glömma dessa “hemmamiljöer” och placerar istället bara ut 

skrivbordsplatser vilket då skapar ett så kallat öppet kontorslandskap. Detta 

är fel. Ett öppet kontorslandskap bidrar till hög ljudnivå och en typisk 

klassrumskänsla då alla de anställda placeras vid skrivbord i rader. En 

ABW-miljö handlar om att skapa rum i rummet med hjälp av skärmväggar 

och utplacerade rum mitt i den stora ytan. Viktigt att tänka på vid förändring 
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till ett ABW-koncept är att inte glömma “hemmakänslan” och att skapa rum 

i rummet. ABW-kontorsmiljön är även en bra lösning för företag som vill 

öka både kreativiteten och gemenskapen på arbetsplatsen. 

Vilka företag kan ha en kombi-kontorsmiljö? 

En kombi-lösning kan vara bra att använda sig av i verksamheter där de 

anställda har olika arbetsuppgifter och arbetsbehov. Kombi-kontor kan ses 

som en blandning av cellkontorsmiljön och ABW-kontorsmiljön. Från 

cellkontorskonceptet har man plockat med att alla de anställda har en egen 

plats. Detta kan vara i form av ett cellkontor eller i form av ett skrivbord i en 

öppen yta tillsammans med andra. Från ABW-konceptet har man plockat 

med de sociala ytorna och “hemmakänslan”. Väljer man en kombi-

kontorslösning är det viktigt att få blandningen av cellkontorskänsla och 

ABW-kontorskänsla annars blir det meningslöst att satsa på just kombi-

lösningen.  

Hur fungerar planförslagen för andra företag och andra 

arbetsgrupper? 

De tre planförslagen som tagits fram fungerar för alla organisationer och 

arbetsgrupper som idag arbetar i någon form av kontorsmiljö. Att tänka på är 

att alla tre planförslagen medför olika konsekvenser, både positiva och 

negativa. Detta är något man aldrig kommer att komma ifrån, utan det 

företagen måste göra innan en förändring utförs är att gå igenom dessa 

konsekvenser och se hur dessa skulle påverka just deras verksamhet, se figur 

23 & 24. Utformandet kommer troligtvis inte att bli detsamma som det 

rapporten tagit fram som resultat. Däremot bör zonindelningarna bli 

liknande. 

Hur passar resultatet in i framtiden?  
Så länge arkitekturen hålls tidlös och miljöerna anpassas med utvecklad 

teknik, så som trådlösa enheter, har förslagen god utvecklingspotential och 

lång hållbarhet. Miljöerna fungerar även för olika sorters verksamheter 

vilket betyder att skulle dagens verksamhet flyttas och bytas ut till en annan 

kan detta göras utan några större ingrepp och förändringar, mer än 

organisationsmässigt. 
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9. Slutsatser 

Då detta inte är en rapport som enbart gäller för Linnéuniversitetet, utan 

även är ett underlag för andra företag att använda sig av vid utveckling av 

sina kontorsmiljöer har en blandning mellan teori, tidigare kunskaper hos 

författarna samt Linnéuniversitetets önskemål använts. 

Cellkontor 

Cellkontorsmiljöer är ett beprövat och klassiskt koncept som de flesta tänker 

på när de hör ordet kontor. Den klassiska cellkontorsmiljön är en miljö där 

individen oftast trivs bra och är nöjda med att ha sitt eget kontor men miljön 

är sällan något attraktivt bland den yngre generationen. För att en 

cellkontorsmiljö ska fungera bättre i framtiden måste det tillkomma fler 

sociala ytor och mer attraktiva miljöer för att på så sätt locka till sig ny 

personal men även för att personalen ska arbeta på kontoret och inte 

hemifrån. För att främja det kreativa, moderna, anpassa sig till den moderna 

tekniken och kommande generationer bör man se över vilket alternativ som 

verkligen passar bäst. Till sist kan man konstatera att cellkontor trots sina 

brister vad det gäller sociala ytor är ett koncept som i många år framöver 

kommer att fungera väl.  

ABW-kontor 

ABW-kontorsmiljön är den minst beprövade kontorsmiljön på dagens 

arbetsplatser men enligt teorin som tagits fram i rapporten har denna miljö 

högst potential att vara den perfekta lösningen för många 

kontorsverksamheter. Det som stoppar många företag från att testa miljön är 

en ren ”feghet” och bekvämlighet hos de anställda. De är ofta rädda för att 

gå ur sin trygghetszon som i många fall är det traditionella cellkontoret. Det 

är främst den äldre generationen som är emot en förändring till ABW-

verksamhet medan den yngre generationen snarare lockas av den kreativa 

och teknikutvecklade miljön. Om man tittar på hur dagens bostäder 

utvecklats ser man att allt fler väljer att bo i mer öppna planlösningar och att 

de gillar de luftiga och vägglösa miljöerna framför de instängda och trånga. 

Denna trend borde rent teoretiskt även fungera för kontorsmiljöer och där 

ligger ABW-miljöerna i framkant. Slutligen kan man konstatera att ska ett 

ABW-kontorskoncept användas måste detta göras fullt ut för att kunna 

fungera.  

Kombi-kontor 

Kombi-kontor är ett använt koncept som hos många företag uppkommit som 

en övergångsfas från cellkontorsmiljö till ABW-kontorsmiljö. Här fastnar 

dock många företag då de inte vågar ta det sista steget till ABW-kontor. 

Kombi-kontorskonceptet är även det koncept som flest missuppfattar och 

genomför fel. Man glömmer hur viktiga de sociala ytorna och friheten på 

arbetsplatsen är. Istället radar man, likt en klassrumsmiljö, upp skrivbord i 

långa längder. Ljudnivån blir då hög och “hemmakänslan” tas helt bort. 

Hierarki förekommer i kombi-kontorsmiljöer då de anställda blir placerade i 
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ett cellkontor eller i en öppen kontorsmiljö, beroende på var arbetsledningen 

tycker de passar bäst. Av någon anledning hamnar nästan alltid de högst 

uppsatta i företaget i ett eget kontor. Dessa är egentligen de som i många fall 

minst behöver det största och bästa cellkontoret, då de ofta är iväg på möten 

eller är på annat håll. Till sist kan man konstatera att kombi-kontor är ett bra 

alternativ för de företag som inte vill gå till ABW-kontorslösningen direkt. 

Problem kan också uppstå vad det gäller hierarki på arbetsplatsen. 

Måste dörren stängas till din framtida arbetsplats? 

Beroende på vem du är, hur du fungerar som person samt vilka 

arbetsuppgifter du har på din arbetsplats ska du ha en arbetsmiljö som 

främjar dina kvalitéer och dina arbetsuppgifter på bästa sätt, inte tvärt om. 

Att dessutom ha en arbetsgrupp som samverkar och trivs tillsammans är en 

förutsättning för att nå ett bra resultat och för att vinna tillbaka de anställda 

till sina arbetsplatser, från sina hem. Det är därför viktigt att rätt kunskaper 

finns kring hur olika arbetsmiljöer fungerar och vart du som anställd passar 

in bäst.  

… När det kommer till dörren, ska alla arbetsmiljöer ha tillgång till rum där 

de anställda ska kunna stänga om sig men den personliga dörren kan helt tas 

bort från alla kontorsarbetsplatser världen över… 
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Bilagor 

Bilaga 1: Planförslag 

Bilaga 2: Illustrationer 
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Figur 25. Planförslag på cellkontorsmiljö. 
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Figur 26. Planförslag på ABW-kontorsmiljö. 
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Figur 27. Planförslag på kombi-kontorsmiljön. 
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Figur 28. Illustrationsbild över entrén, kök och matdel i cellkontorsförslaget.
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Figur 29. Illustrationsbild över ett enkelkontor för en person.  
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Figur 30. Illustrationsbild över kök- och matdel i ABW-kontorsförslaget. 
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Figur 31. Illustrationsbild över parkmiljön i ABW-kontorsmiljön. T.v. en telefonbox. 
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Figur 32. Illustrationsbild över vardagsrummet i ABW-kontorsförslaget. 
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Figur 33. Illustrationsbild över entrén, expeditionen samt det gemensamma biblioteket i kombi-kontorsmiljön. 
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Figur 34. Illustrationsbild över den öppna kontorsmiljön i kombi-kontorsförslaget. 
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Figur 35. Illustrationsbild över öppet konferensrum och matdel i kombi-kontorsförslaget.
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