Aktivitetsbaserade
forskarmiljöer

En kunskapsöversikt
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Sammanfattning
Den här rapporten syftar till att utreda vad som
driver trenden av aktivitetsbaserade arbetsmiljöer
inom akademin samt hur processerna kring
införandet av aktivitetsbaserade miljöer ser ut.
Förutom en litteraturgenomgång, har en mindre
enkätundersökning med sju svarande institutioner
genomförts för att samla in viktiga erfarenheter från
förändringsarbetet vid införandet av helt eller delvis
aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Utifrån enkätsvaren
har studiebesök gjorts på tre institutioner för
fördjupad förståelse om resultatet av deras
processer.
A K A D E M I N S F Ö R U T S ÄT T N I N G A R
Idag är cellkontor, arbetsplatser i egna rum, fortsatt
den vanligast förekommande kontorstypologin inom
forskningsmiljöer. Men en kombination av tekniska,
ekonomiska och organisatoriska incitament styr pågående
om- och nybyggnader på svenska lärosäten:

•

•
•

•

Förbättrade arbetsmiljöer utgör ett konkurrensmedel om
de bästa forskarna. Idag är lokalbeståndet inom akademin
slitet och eftersatt varför mer attraktiva miljöer efterfrågas.
Lärosätenas pressade ekonomiska situation
gör att yteffektiva lokallösningar efterfrågas.
En låg beläggningsgrad på många institutioner
till följd av att forskare spenderar en allt större
del av sin arbetstid på andra platser än vid det
egna skrivbordet, t.ex. i undervisningslokaler, på
konferenser och externa uppdrag eller i hemmet.
Forskares arbetsmetoder förändras. Idag är
kollaborativa arbetssätt en förutsättning för
framgångsrik forskning. Ett flexibelt arbetssätt med
utökat samarbete mellan kollegor driver utvecklingen
mot mer aktivitetsbaserade forskningsmiljöer.

Processer
Enkätundersökningen har visat att verksamheternas
processer vid införandet av en ny arbetsplatstyp varit
ambitiösa och omfattande. Trots detta har få institutioner
en insikt om, och en plan för hur, ett fortsatt arbete med
arbetsmiljön ska fungera efter inflyttning och utvärdering,
vilket kan ses som en långsiktig risk.
Resultat av förändring
Av sju deltagande institutioner hade endast två infört
aktivitetsbaserade lösningar fullt ut. Båda vittnar om
ett experimentellt förhållningssätt till miljön och en hög
delaktighet i hela arbetsgruppen. Rädsla för att forskare
ska störas för mycket i öppna miljöer är den enskilt största
orsaken till att övriga svarande valt hybridlösningar med
egna platser i storrum med kompletterande servande
miljöer. Men lösningen med storrum ger inte nödvändigtvis
det bästa stödet för forskares arbetsuppgifter och att
kombinera storrum med andra aktivitetsprogrammerade
miljöer ger inte den önskade yteffektiviteten.
Framgångsfaktorer
Medvetenhet om att många olika aktiviteter förekommer
inom arbetsplatser och att de skiftar mellan olika
verksamheter/personer samt över tid är en förutsättning
för att utforma en långsiktigt fungerande aktivitetsbaserad
miljö. Den rumsliga gestaltningen måste därför
kontinuerligt anpassas till aktuell funktion och användning
genom iterativa, experimentella och långsiktiga processer.
Därtill har kartläggningen visat på följande viktiga
framgångsfaktorer:
•

•
S L U T S AT S E R
Frågan om huruvida öppna arbetsmiljöer eller cellkontor
är mest lämpliga för forskare och undervisande personal
är felställd. Den fysiska miljöns förmåga att stötta en
verksamhet beror istället på hur väl den förhåller sig
till verksamhetens behov samt till individuella behov
hos medarbetarna. Litteraturgenomgången visar att
medarbetare som arbetar aktivitetsbaserat trivs bäst i en
aktivitetsbaserad miljö och att personer som behöver arbeta
fokuserat och enskilt uppfattar arbetsplatser i mindre rum
som den bästa lösningen. Att den fysiska miljön stöttar
det aktuella arbetssättet är därför en av de viktigaste
framgångsfaktorerna vid förändringar av arbetsmiljön.

•

Att skapa möjlighet för både social interaktion och
plats för fokusarbete i de fysiska miljöerna för att
tillgodose ett förändrat arbetssätt inom akademin.
Att implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt
fullt ut vid val av aktivitetsbaserade lösningar.
Att först testa och utvärdera nya arbetsmetoder i
prototypmiljöer innan kostsamma och omfattande
renoveringar och nybyggnationer genomförs.

V I DA R E S T U D I E R . . .
... behövs för att kunna utvärdera hela processarbetet med
långtidsuppföljningar av de fysiska miljöerna. En majoritet
av de tillfrågade institutionerna är nyinflyttade i sina miljöer
och har därför inte själva hunnit utvärdera resultatet
av förändringarna. Endast processledare tillfrågades
i enkätundersökningen, i vidare studier bör också
medarbetarnas erfarenheter inkluderas.
3
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Introduktion

Inom fältet för högre utbildning sker nu stora förändringar.
En ökad nationell och internationell konkurrens mellan
lärosäten i kombination med tekniska framsteg och förändrade
pedagogiska metoder driver utvecklingen av organisatoriska
strukturer och fysiska miljöer. Under flera år har fokus legat på
lärandemiljöer och lokaler för administration. En miljö som inte
närstuderats, men som också är mycket viktig för akademins
verksamhet och attraktivitet är forskarmiljöer.
Traditionellt sett har miljöer för akademisk personal
vid svenska lärosäten utgjorts av cellkontorslösningar.
Aktivitetsbaserade miljöer eller miljöer med öppna
lösningar som exempelvis flexarbetsplatser har varit och
är fortsatt ovanliga. Men nu ses en trend där lärosäten vid
ombyggnation och nybyggnation av lokaler inför öppna
lösningar. Anledningarna är flera och inspirationen kommer
troligtvis från den kommersiella kontorsvärlden där en
liknande trend funnits under en längre tid. Framgångsrika
satsningar på aktivitetsbaserade lösningar inom
administrativa enheter på flera lärosäten har sannolikt
också bidragit till förändringen. Drivande i utvecklingen
av de nya fysiska miljöerna är att skapa attraktiva och
samtidigt resurseffektiva arbetsmiljöer, där samverkan
står i fokus.
Eftersom lokalhyror utgör en stor del av lärosätenas
utgifter är den ekonomiska aspekten vid ombyggnation
och nybyggnation central. Miljöerna har idag låg
beläggningsgrad och en arbetsmiljö med många enskilda
rum är mindre yteffektiva avseende antal kvm/person än
arbetsmiljöer med öppna lösningar.
En rundringning till fjorton svenska lärosäten visar att ett
flertal institutioner är intresserade av eller står i begrepp
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att införa öppna arbetsmiljöer för forskare. Idag finns ett
begränsat antal studier som utvärderar arbetsmiljötypologin
inom akademin. Frågan har aktualiserats i samband med
ombyggnationer på några lärosäten som i vissa fall väckt
uppmärksamhet för att inte tillgodose forskares behov.1,2
Således finns ett stort behov av en sammanställning av
aktuell kunskap inom området.
SY F T E
Syftet med rapporten är att kartlägga aktivitetsbaserade
arbetsmiljöer för lärare och forskare och sammanställa
resultatet i en kunskapsöversikt. En förhoppning är
att översikten ska kunna bidra med viktig kunskap
och erfarenhet vid planering av framtida om- och/eller
nybyggnation av forskarmiljöer.
F R ÅG E S TÄ L L N I N G
• Hur ser processer och förändringsarbete ut vid
införandet av aktivitetsbaserade miljöer inom akademin?
• Varför har en aktivitetsbaserad lösning
valts och hur fungerar den idag?
• Är en aktivitetsbaserad lösning lämplig för
forskare och undervisande personal?

I NTROD U KTION

R A P P O R T E N S U P P BYG G N A D
Aktivitetsbaserade forskningsmiljöer – en
kunskapsöversikt är en studie som
genomförts med medel från White
Research Lab (WRL) av White arkitekter.
WRL är White arkitekters forsknings- och
utvecklingsorganisation och har som syfte
att stötta uppdragsnära kunskapsutveckling.
Som extern expertrådgivare inom
ämnet aktivitetsbaserade arbetsmiljöer
har Thomas Nathorst-Böös, med
specialisering som arkitekt, projektledare
och organisationskonsult, bidragit med
viktig kunskap i arbetet med att ta fram
enkäten samt i arbetet med att analysera
enkätsvar och miljöer.
Arbetet med rapporten har gjorts i
två steg;

1. Artikel i Sydsvenskan "Malmös forskare flyr flexkontoren jobbar
hemma istället"
2. Artikel i Eskilstuna-Kuriren
"53 anställda vid MDH: Nej till
aktivitetsbaserade arbetsplatser"

Steg 1
En enkätundersökning har genomförts
bland institutioner i Sverige som
infört olika typer av aktivitetsbaserade
arbetsplatsmodeller inom sina forskarmiljöer.

Steg 2
Utifrån enkätsvaren har tre miljöer på
tre olika institutioner valts ut för djupare
analys. De fysiska miljöerna har studerats,
dokumenterats och illustrerats i översikten
med syfte att undersöka den fysiska miljöns
utformning och betydelse för slutresultatet.
Ansvariga processledare på respektive
deltagande institution har bidragit med sina
erfarenheter och kunskaper, vilka också
sammanställts i översikten.
D E LTAG A R E O C H
AVG R Ä N S N I N G A R
Översikten hanterar arbetsmiljöer inom
universitet och högskolor inom vilka
forskning och undervisning bedrivs.
Således har renodlade administrativa
akademiska arbetsmiljöer inte undersökts
i studien. En iakttagelse under
förarbetet har varit att endast ett fåtal
institutioner i Sverige har infört renodlat
aktivitetsbaserade forskningsmiljöer varför
också delvis aktivitetsbaserade miljöer
inkluderats i studien.
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Forskares miljöer
i förändring

Utvecklingen från individuella arbetsmetoder till kollektiva
samverkansmodeller har resulterat i ett behov av mer flexibla
och öppna arbetsmiljöer. Inom akademin har den här utvecklingen
skett långsamt och mött mycket motstånd. Vad särskiljer
akademiska forskarmiljöer från kommersiella kontor?
En pågående trend råder där forskares organisatoriska
och fysiska arbetsmiljöer förändras från lösningar med
enskilda arbetsplatser i rum till öppna och aktivitetsbaserade
arbetsmiljöer. Inom den kommersiella kontorssektorn har
aktivitetsbaserade arbetsmiljöer förekommit i ett flertal år
men inom akademin har förändringen gått långsamt och
dessutom mött motstånd bland medarbetarna. Det är
därför viktigt att förstå skillnaderna mellan en kommersiell
kontorsmiljö och en akademisk arbetsmiljö utfrån några
olika aspekter:
•
•
•
•
•

Forskningens uppdrag och uppgift i samhället
Organisationsstruktur och ledarskap
Verksamhetens ekonomiska situation
Organisatorisk kultur och identitet
Nuvarande lokalförutsättningar

ALLMÄNT OM FOR S KN I NG I SVE R IG E
I Sverige finns idag ca 50 högskolor, universitet och
enskilda utbildningssamordnare. Universitet och högskolor
är egna myndigheter vars uppgift består av att bedriva
utbildning och forskning samt samverka med det omgivande
samhället genom att verka för att forskningsresultat kommer
till nytta3 Sverige har, i förhållande till folkmängden, en
stor andel forskare. Även om forskning också bedrivs
inom företagssektorn är det inom högskolor och
universitet som den största delen av statligt finansierad
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forskning utförs. Forskarämnesprofilen är bred med en
relativt hög forskningsaktivitet inom hälsovetenskap
och samhällsvetenskap och med en lägre aktivitet inom
matematik och kemi. De breda etablerade universiteten
står för den största andelen producerade vetenskapliga
forskningsartiklar, men forskare i Sverige har också ett
välutvecklat samarbete med internationella kollegor och
uppvisar en hög andel internationella sampubliceringar av
vetenskapliga artiklar. Internationaliseringen inom akademin
har lett till en ökad internationell mobilitet bland både
studenter och forskare.
F I N A N S I E R I N G AV F O R S K N I N G
Lärosätenas intäkter till forskning och utbildning på
forskarnivå utgörs till stor del av direkta statsanslag (43
procent).4 Både direkta statsanslag och lärosätenas intäkter
från externa finansiärer har ökat och Sverige avsätter nästan
4 procent av bruttonationalprodukten (BNP) till forskningsoch utvecklingsarbete. Av de totala medlen kommer knappt
hälften via direkta anslag för forskning och forskarutbildning
till universitet och högskolor. Övriga medel kommer från
externa finansiärer som både är offentliga och privata.
Lärosätena har trots ökade anslag en pressad ekonomisk
situation och lokalkostnaderna utgör nästan 13 procent
av de totala kostnaderna.5 En önskan finns därför om att
medel ska prioriteras till forskning och undervisning och
inte till lokaler. En pågående debatt råder inom akademin

OM FOR S KN I NG

kring huruvida den aktuella hyresmodellen
för lärosäten har en negativ påverkan
på verksamheten. Det går därför inte att
förbise att höga omkostnader för lokaler kan
skapa en drivkraft att försöka effektivisera
nyckeltalen vid om- och nybyggnation.

Med beläggningsgrad avses den tid
mätt i procent som
en medarbetare
spenderar vid sitt
skrivbord under en
dag.

3. Vetenskapsrådets rapport "Forskningsbarometern 2017"
4. Regeringskansliet "Finansiering av
forskning i Sverige"
5. Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
"Högskolans lokaler"
6. Utvecklad ledning av universitet och
högskolor SOU 2015:92
7. Debattinlägg i tidningen Curie "Varför
nästan ingen vill bli prefekt."
8. Artikel i Universitetsläraren "Tre av tio
universitetslärare och forskare arbetar
deltid."
9. Personal vid universitet och högskolor
2016. UKÄ/SCB
10. Examensarbete "Optimal utformning
av ett nybyggt kontor" S. Malmgren, O
Thiel. s.2
11. Pinder, J. et al. "The case for new
academic workspace". Loughborough
University
12. Haake. Ledarskap i akademin:
Om prefekters diskursiva identitetsutveckling. s. 28

LE D N I NG
Ledande befattningar inom akademin
tillsätts i regel av högt akademiskt
meriterade personer och för många
lednings- och forskningsuppdrag är det
ett formellt eller informellt krav att vara
professor eller docent. Kollegialitet är en
grundläggande komponent i ledningen
av universitet och högskolor utifrån
huvudprinciperna kritisk granskning och
peer review, det kritiska samtalet mellan
kollegor och kollegiala ledarval.6 Ledande
ställningar på Sveriges lärosäten tillsätts
vanligtvis i treårsperioder med möjlighet till
förlängning en eller flera gånger. Ansvarig
chef på lärosätenas institutioner innehar
titeln prefekt och utses av rektor. Prefekten
på en institution har helhetsansvaret
för både personal, ekonomi och lokaler
samt den vetenskapliga verksamheten.7
Ansvariga vid framtagandet av nya
forskarmiljöer är prefekten tillsammans
med universitetets ledning samt
lokalavdelning.
FOR S KAR E S
A N S TÄ L L N I N G S F O R M E R
Andelen undervisande och forskande
av lärosätenas personal ökar. Nästan
60 procent av personalen vid svenska
lärosäten har forskande och undervisande
arbetsuppgifter, en ökning med 17
procentenheter sedan 1980-talet.7
De vanligaste anställningskategorierna
för forskande och undervisande
personal idag är professorer, lektorer,
forskara ssistenter och biträdande
lektorer, adjunkter meriteringsanställda.
Doktorander utför en stor del av
forskningen och undervisningen vid
svenska lärosäten och doktorander
med anställning är den största
personalkategorin som forskar. Nästan
en tredjedel av forskare och lärare har
deltidsanställningar, men det är också
mycket vanligt med visstidsanställningar. 8

Varierade arbetsuppgifter
Utöver de främsta arbetsuppgifterna
undervisning och forskning upptas
arbetsdagarna till en tredjedel av andra
uppgifter som exempelvis administration
och expert- och förtroendeuppdrag samt
att ansöka om medel för forskningen. 9
En stor andel forskare arbetar mycket
övertid och många arbetar delvis
hemifrån. De olika arbetsuppgifterna
och deltidstjänsterna innebär att
arbetsplatserna på institutionerna har
låg beläggningsgrad*. Det finns inga
officiella siffror för beläggningsgraden
inom svenska forskarmiljöer, men en
studie utförd på Linnéuniversitetet visade
att personalen endast spenderade 30%
av sin tid vid sina arbetsplatser under en
vanlig arbetsdag.10 Liknande siffror finns
också internationellt, bl.a. konstaterades
45% beläggningsgrad på forskares
arbetsplatser vid Loughborough University
i Storbritannien.11
A K A D E M I S K K U LT U R O C H
I D E NTITET
Forskares arbetsmiljöer liknar i sin
fysiska utformning miljöer som återfinns på
arbetsplatser inom andra sektorer.
Men verksamheten är inte densamma
som den hos kommersiella företag.
Ulrika Haake beskriver i sin avhandling
”Ledarskap i akademin: Om prefekters
diskursiva identitetsutveckling” några
begrepp som används för att karakterisera
högskolans särart i relation till andra
myndigheter eller företag.12 Enligt Haake
är akademisk frihet och autonomi centrala
och klassiska ideal inom akademin,
både nationellt och internationellt.
Begreppen relaterar till en önskan om
att ”fritt kunna forska och undervisa
inom sin disciplin utan begränsningar”.
Den akademiska friheten finns också
beskriven i högskolelagen och styr då
bland annat friheten att som forskare
kunna utveckla forskningsmetodik samt
forskares möjlighet att fritt publicera
sina forskningsresultat. Den akademiska
identiteten grundar sig också i en
strävan efter att forskningen ska verka
för samhällets bästa och omfatta social
rättvisa och jämlikhet.
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”

Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett av
världens främsta forsknings- och innovationsländer och en
ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre
utbildning och innovation leder till samhällets utveckling
och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp
mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige
och globalt.
U R R E G E R I N G E N S F O R S K N I N G S P O L I T I S K A P R O P O S I T I O N / 2 017 – 2 0 2 0

Konkurrens kontra samverkan
En annan aspekt som utmärker den akademiska
arbetsmiljön är att den präglas av en intern och extern
konkurrenssituation mellan forskare. I rapporten "Den
våldsamma akademin" beskriver Tina Mattson, socionom
och genusvetare i socialt arbete, hur akademins utformning
som meritokrati skapar en konkurrenssituation och hierarkier
mellan forskare.13 Enligt Mattson triggar de senaste årens
satsningar på spjutspetsmiljöer inom forskning ytterligare
konkurrenssituationen och därmed även hierarkibildningen
inom akademin.
Den ökade konkurrensen beskrivs också i en rapport från
vetenskapsrådet som fastslår att utbildning och forskning
bland annat har blivit mer målstyrd med resultatbaserade
finansieringsmodeller och en ökad internationell och
nationell konkurrens. Det finns också en uttalad önskan från
regeringen om att forskningen ska bistå näringslivet med
innovationer och i förlängningen en ökad konkurrenskraft.14
Samtidigt som en nationell och internationell
konkurrenssituation råder inom akademin är det akademiska
arbetslivet ofta teambaserat och bygger idag på intern
och interdisciplinär samverkan med andra forskare. Den
vetenskapliga kvaliteten och spridningen av artiklar anses
påverkas positivt av samarbete och sampublicering med
andra parter.3 Övergången från ett individuellt arbetssätt till
ett mer kollaborativt samarbete forskare emellan är en av de
viktigaste faktorerna bakom många institutioners önskan om
öppnare lönsingar.15
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DAG E N S LO K A L F Ö R U T S ÄT T N I N G A R
Huvudskälet till att många lärosäten idag bygger
om eller bygger nya lokaler för undervisning och
forskning är att det befintliga lokalbeståndet, ofta från
1960-talet, inte klarar att tillgodose dagens behov och
krav. Lokalerna klarar vare sig att husera uppdaterade
tekniska system och utökade installationer eller är
anpassade efter moderna arbetsmetoder för anställda
och studenter.
Inom akademin är egna platser i rum den vanligaste
arbetsmiljötypen. Miljöerna på många institutioner
karaktäriseras av arbetsrum med 1-3 forskare per
rum förlagda längs korridorer. Att det är vanligt att fler
personer än en sitter i enskilt rum beror ofta på brist
på yta. Den tidigare beskrivna konkurrenssituationen
kan ibland också avspegla sig rumsligt i lokalerna. För
vissa kan det egna rummet vara ett sätt att signalera sin
position, ett eget rum eller ett större rum kan signalera
akademisk status.11
På många institutioner saknas kvalitativa miljöer
för social interaktion i fika- och lunchrum, men
också rum för arbete i grupp och miljöer att bjuda in
studenter och externa besökare till. Efter mångårig
användning är lokalerna dessutom slitna och i samband
med upprustning eller nybyggnation passar många
lärosäten på att uppgradera lokalbeståndet för att
öka attraktiviteten och hållbarheten i lärande- och
arbetsmiljöer.

OM FOR S KN I NG

S A M L Ä S N I N G AV
F O R S K N I N G E N S F Ö R U TS ÄT T N I N G A R O C H
LO K A L E R N A S U T F O R M N I N G
Valet som vissa institutioner gör när de
förändrar arbetsplatsens typologi från
cellösningar till aktivitetsbaserade miljöer
relaterar till följande pågående förändringar
inom fältet i form av arbetsmetoder, intern
och extern konkurrens samt ekonomiska
förutsättningar.

Ett fördjupat resonemang
om vad som anses vara
attraktiva miljöer för
akademin följer i nästa
sektion av rapporten.
13. Mattson. "Den våldsamma akademin".
2012
14. Vetenskapsrådet. Rapport " Forskning
om högre utbildning, miljöer och teman."
3. Vetenskapsrådets rapport "Forskningsbarometern 2017"
15. Bertelsen, Muhonen och Toivanen.
"Vad händer med arbetsmiljön när man
inför aktivitetsbaserade kontor inom
akademin?"
16. Regeringens proposition 2016/17:50.
"Kunskap i samverkan – för samhällets
utmaningar och stärkt konkurrenskraft".

Arbetsmetoder
Den snabba tekniska utvecklingen har
möjliggjort ett mer flexibelt arbetssätt.
Forskande och undervisande personal har
ett stort antal olika arbetsuppgifter och
behöver verktyg som stöttar arbete från
många olika platser.
En utveckling från ett individuellt
arbetssätt till mer kollaborativa metoder
kan ses. Men ytor för social interaktion,
projektbaserade arbetsmetoder och
samarbete mellan kollegor saknas i
nuvarande lösningar varför mer öppna
arbetsmiljöer efterfrågas.
Behovet av att kunna arbeta ostörd
kvarstår dock. Arbetsmiljöer som stödjer
individuellt fokuserat arbete, ibland under
längre perioder (t.ex. under en slutspurt i en
avhandling) behövs också.

Statusens rumsliga
manifestation
Samtidigt som forskningsmiljöer
blir mer teamorienterade finns en
konkurrenssituation inom akademin
som ibland avspeglas i form av
hierarkiska strukturer inom arbetsplatserna. I vissa fall kan det egna
arbetsrummet vara ett sätt att signalera
sin position. Öppna arbetsmiljöer upplevs
istället motverka rumslig förstärkning
av hierarkier inom en organisation, ett
skäl till varför de ofta eftertraktas av
moderna organisationer som vill ändra sin
arbetsplatskultur.11
Akademiska institutioner är utsatta
för en internationell konkurrenssituation
om rekrytering av de bästa forskarna och
publicering av världsledande forskning. Ett
viktigt medel i konkurrensen är att erbjuda
attraktiva* arbetsmiljöer.
Ekonomiska förutsättningar
och hyrd yta
Lärosätena har en pressad ekonomisk
situation där målsättningen är att
fördela pengar från höga lokalhyror till
verksamhetens kärna – forskningen. Idag
är beläggningsgraden mycket låg på
många institutioner varför mer yteffektiva
lokallösningar efterfrågas.
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Är aktivitetsbaserat
rätt för akademin?
Resultat från arbetsmiljöforskningen är tvetydiga –
fördelar finns med både traditionella cellkontor och
miljöer anpassade för aktivitetsbaserade arbetssätt.
Men vilken miljö passar vilken verksamhet och hur
ser en lyckad förändringsprocess ut?
Utformningen av miljöer för kontorsarbetsplatser har varierat över tid och de idag
existerande rumsliga lösningarna följer
arbetslivsutvecklingen. Idag värderas
högkvalitativa arbetsplatser där begrepp
som hälsa, hållbarhet och flexibilitet står i
centrum.17
En välplanerad, funktionell och estetiskt
tilltalande arbetsplats korrelerar med god
hälsa och välbefinnande samt med hög
arbetseffektivitet hos medarbetarna.18
En god ergonomisk arbetsmiljö omfattar
fysiska, organisatoriska och mentala
aspekter och måste enligt arbetsmiljökrav
därtill erbjuda goda förhållanden avseende
faktorer som dagsljus, ventilation, belysning
ljudmiljö och funktionell möblering.19
En grov indelning särskiljer två
huvudtyper av arbetsmiljöer; öppna miljöer
och miljöer med platser i enskilt rum. Inom
akademin är cellkontoret fortsatt den
vanligast förekommande kontorstypen.
C E L L KO N TO R
Cellkontor karaktäriseras av miljöer med
enskilda rum alternativt delade kontorsrum
för 2-3 personer (vanligt inom akademin).
De enskilda rummen är i regel placerade
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längs fasad och vetter mot en gemensam
kommunikationsyta/korridor. Forskning visar
att typologin ger hög arbetstillfredsställelse
hos både ledning och medarbetare på grund
av visuell och akustisk avskildhet och goda
förhållanden för individuellt fokusarbete.20
Cellkontoret har också fördelen för den
enskilda medarbetaren att kunna reglera
mikroklimatet efter eget behov och förvara
sina egna tillhörigheter inlåsta.
Nackdelar med cellkontor är att ytor
för samarbete och projektbaserade
arbetsmetoder saknas och att sociala
ytor ofta begränsas till en korridorsyta
och slutna fikarum. Mötesplatserna mellan
kollegor är med andra ord få. En typologi
som ger bättre förutsättningar för möte
och samarbete är olika typer av öppna
arbetsmiljöer
ÖPPNA AR B ETS M I LJÖE R
Öppna arbetsmiljöer karakteriseras av att
arbetsplatser är placerade i en mer eller
mindre öppen planlösning. Inom kategorin
finns ett flertal typologier vilka skiljer sig
åt beträffande antal arbetsplatser per rum
samt om de har fasta eller delade platser,
zonering och servande rum med mera.

I cellkontor utförs
alla aktiviteter vid
samma arbetsplats

VA D Ä R BÄ S T ?

I en aktivitetsbaserad miljö
finns en variation av rum för
olika aktiviteter anpassade efter
medarbetarnas behov.

17. Bodin Danielsson, C. "Vad är ett bra
kontor?"
18. Toivanen, S. "Framtidens arbetsplatser."
19. Arbetsmiljöverket, "Arbetsställning
och belastning – ergonomi"
20. Litteraturstudie av M. Sheahan
HASSEL STUDIO "The future academic
workspace".

Aktivitetsbaserade arbetmiljöer
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är ett
paraplybegrepp som beskriver miljöer
som är anpassade efter för arbetsplatsen
aktuella aktiviteter. Det är vanligt att man
inte har en fast arbetsplats, istället är
miljön indelad i zoner eller rum utformade
utifrån de kartlagda aktiviteter som
förekommer på arbetsplatsen. Syftet med
zonindelningen är att arbetsmiljön som
helhet ska förhålla sig till medarbetarens
individuella behov av varierade miljöer.
Miljön programmeras efter aktiviteter,
önskad koncentrationsnivå och önskad
grad av social interaktion.
Utöver arbetsplatser vid skrivbord,
kan arbetsmiljön kompletteras med
exempelvis tysta läsrum, telefonrum, rum
för workshops/grupparbete, mötesrum
och fikarum. Lösningen är vanlig på
arbetsplatser där flera medarbetare utför en
del av sina arbetsuppgifter utanför kontoret
och där koncentrerat arbete varvas med
teambaserat arbete eller möten och besök.
Personliga tillhörigheter förvaras vanligtvis i
hurtsar, skåp eller dylikt.

Flexkontor
Flexkontor är en typologi inom gruppen
öppna arbetsmiljöer där de anställda inte
har egna fasta platser. Det är vanligt att
antalet platser är färre än antalet anställda.
De anställda sitter i en öppen miljö som
med ett mindre servande rum för exempelvis
telefonsamtal och möten. Personliga
tillhörigheter förvaras i hurtsar, skåp eller
dylikt. Inom flexkontor finns ofta en strävan
efter en papperslös tillvaro vilket förutsätter
digitala arkiveringssytem.
Öppna arbetsmiljöer underlättar
kommunikation, samarbete och gruppgemenskap inom en arbetsplats. 20 För
ledningsgrupper framkommer ökad
flexibilitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet
som viktiga positiva aspekter för öppna
lösningar. Ur ett medarbetarperspektiv
upplevs ytfördelningen som mer rättvis i
en öppen miljö och överordnade som mer
närvarande och tillgängliga. Nackdelar med
öppna lösningar är att medarbetare upplever
att de blir avbrutna oftare i sitt arbete. En
öppen arbetsmiljö signalerar en platt
organisation vilket kan anses negativt av
personer som tidigare signalerat sin position
genom det egna arbetsrummet.
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HYB R I D E R M E LLAN ÖPPNA M I LJÖE R
O C H E G N A P L AT S E R I R U M
Utöver den klassiska indelningen mellan öppna och mer
slutna kontorsmiljöer finns ett flertal hybridlösningar.
Kombikontor
Kombikontoret är en anpassning till det projektbaserade
arbetssättet där fördelarna med cellkontor respektive
öppna lösningar kombineras. I kombikontoret har varje
medarbetare en fast plats och tillgång till större rum för
arbete i grupper, fika och möten.
Projektkontor
På projektkontoret är arbetsplatsen än mer anpassad till ett
projektbaserat arbetssätt. Särskilda rum kan då avsättas
för arbetsgrupper som under en längre tid ägnar sig åt ett
specifikt projekt. Positiva aspekter av kontorstypen är att
projektarbetet varken störs av eller stör andra medarbetare.
Hybridkontoren är den typologi som lyckas erbjuda
en kombination av positiva förutsättningar – det
enskilda rummets fördel för fokusarbete och de öppna
planlösningens kommunikationsmässiga fördelar. Men
hybridlösningarna är mindre yteffektiva än både cellkontor
och öppna lösningar och anses därför alltför kostsamma av
många organisationer.
V I L K E N T Y P Ä R BÄ S T ?
Arbetsplatsforskningen har länge utgått från förhållanden
inom den privata sektorn och få studier söker svar på
vilken lösning som generar de nöjdaste medarbetarna
inom akademin. Ännu finns för lite forskning inom fältet
för att kunna dra slutsatser om vilken arbetsmiljö som är
bäst lämpad och resultaten är tvetydiga. Både miljöer med
enskilda rum och öppna lösningar har visat sig ha för- och
nackdelar för medarbetare och ledning.
En studie vid Loughborough University i Storbritannien
visade att utformningen av akademiska miljöer styrs av
olika intressen i organisationen.11 Då universitetsledningar
eftersträvar en varierad och kommunikativ arbetsplats
prioriterar lokalavdelningar och driftansvariga ibland
hellre generalitet och yteffektivitet. Forskare i sin tur
önskar istället behålla sina enskilda rum för att kunna
arbeta fokuserat. Studien visade dock att både ledning
och medarbetare också såg potentiella fördelar i båda
arbetsplatstypologierna.
Frågan om öppet eller slutet inte rätt ställd
På en arbetsplats där medarbetarna arbetar individuellt
med uppgifter som kräver hög koncentration är egen
plats i enskilt rum optimalt. Men på en arbetsplats där
medarbetarna behöver kommunicera mycket med varandra
och andra kan en öppen lösning vara fördelaktig. 21 Därtill
bör nämnas att alla arbetsplatser är olika– behovet och
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graden av fokusarbete respektive teambaserat arbete ser
inte likadant ut på alla arbetsplatser. Aktivitetsbaserade
miljöer ska inte likställas med de tidigare vanliga öppna
kontorslandskap som inte inkluderade möjlighet att
programmera rum efter behov. I en aktivitetsbaserad
arbetsmiljö är det fullt möjligt att kombinera fokusarbetsplatser i tysta rum med öppna miljöer beroende på vad
medarbetarna i en organisation har behov av. En aktivitetsbaserad miljö ser inte ut på ett sätt utan behöver formas
utifrån varje enskild verksamhet. En nyansering av vad
sommenas med öppna miljöer är därför viktigt vid val
av arbets-miljötyp och i en förändringsprocess inom en
organisation.
O L I K A A R B E T S S ÄT T K R ÄV E R
OLI KA M I LJÖE R
Forskning visar att vare sig cellkontor eller öppna
arbetsmiljöer passar alla.
Verksamhetsanpassning enda lösningen
Lösningar anpassade efter den aktuella verksamheten är
de som är mest framgångsrika. Kontorstypen i sig är inte
alltid avgörande, det är istället viktigare att medarbetarna
känner att de kan påverka sin arbetssituation, och att
arbetsplatsen är utformad så att den innehåller de
funktioner medarbetarna behöver.19
Analysföretaget Leesman Index har genom omfattande
enkätstudier visat att det inte går att utläsa statistiska
fördelar av olika kontorslösningar utan att samtidigt
mäta brukarnas användande av miljön. 22 Genom att
korsläsa medarbetares användning av aktivitetsbaserade
miljöer med uppgifter av arbetstillfredsställelse sågs
ett samband i relation till kontorstyp. Hos medarbetare
som sällan eller aldrig rör sig från sin plats, men arbetar
i en aktivitetsbaserad miljö, är arbetstillfredsställelsen
mycket lägre än för de medarbetare som aktivt använder
kontorets olika funktioner på daglig basis. Resultatet pekar
på en viktig aspekt – om medarbetare ska kunna trivas i
en aktivitetsbaserad miljö krävs att medarbetarna har ett
intresse av att arbeta aktivitetsbaserat samt vet hur de kan
använda sig av miljön på bästa sätt.
Studier visar också att aktivitetsbaserade kontor
verkar fungera olika bra för olika personer, beroende på
vad man arbetar med. 23 Anställda med arbetsuppgifter
som kräver mer kommunikation och interaktion trivs
bättre i öppna miljöer än personer som arbetar med
koncentrationskrävande uppgifter eller som tidigare haft
besvär med långvarig stress eller psykisk ohälsa. Vilken
kontorstyp man hade innan förändringen kan också påverka
upplevelsen av den nya miljön. Att flytta från cellkontor till
aktivitetsbaserat innebär en större förändring än ett byte
från en annan sorts öppen miljö. Därför är det viktigt att
kartlägga individuella behov innan en flytt.

VA D Ä R BÄ S T ?
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CAMPAREN

DEN FÖRSIK TIGE RESENÄREN

DEN OR ÄDDE UTFORSK AREN

PÅ GENOMRESA

Spenderar majoriteten
av dagen vid den egna
skrivbordsarbetsplatsen och
nyttjar sällan andra miljöer.

Är starkt knutnen till sin skrivbordsarbetsplats, men nyttjar
andra miljöer då och då.

Spenderar en del av sin
arbetsdag vid den egna skrivbordsarbetsplatsen, men yttjar
ofta andra miljöer efter behov.

Använder sig av ett flertal olika
miljöer och sitter sällan vid
samma skrivbordsarbetsplats
under längre perioder.

Självskattad:

Självskattad:

Självskattad:

Självskattad:
Produktivitet
Stolthet över
miljöerna

43%

Produktivitet

52%

Stolthet över
miljöerna

68%

Produktivitet

53%

Stolthet över
miljöerna

77%

Produktivitet

65%

58%

Stolthet över
miljöerna
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Figuren visar delar ur resultatet av
Leesmans studie av hur olika användning
av arbetsmiljön resulterar i olika utfall av
självskattad produktionsnivå och upplevd
stolthet över arbetsmiljön. De svarande
arbetar i aktivitetsbaserade miljöer, men
knappt 30% av medarbetarna har ett
aktivitetsbaserat atbetssätt.

11. Pinder, J. et al. "The case for new
academic workspace". Loughborough
University
17. Bodin Danielsson, C. "Vad är ett bra
kontor?"
18. Toivanen, S. "Framtidens arbetsplatser."
19. Arbetsmiljöverket, "Arbetsställning
och belastning – ergonomi"
21. Artikel Stockholms universitets
hemsida "Kontorslandskap- hur påverkar
det oss?"
19. Arbetsmiljöverket, "Arbetsställning
och belastning – ergonomi"
22. Rapport från Leesman. "Activity
Based Working-The rise and rise of
ABW: Reshaping the physical, virtual and
behavioural workspace"
23. "Så mår vi av att jobba i aktivitetsbaserade kontor." Artikel i DN.

FRAMGÅNG S R I KA M I LJÖE R
K R ÄV E R F R A M G Å N G S R I K A
O R G A N I S AT I O N E R
Om- eller nybyggda lokaler, oavsett
utformning, utgör inte en automatisk
förbättring av arbetsmiljön om andra viktiga
aspekter förbisetts. Lokalerna klarar inte att
på egen hand skapa förändringsprocesser
för organisationer i behov av att ändra
tänkesätt och vanor. En funktionell och
attraktiv miljö i kombination med ett lyckat
organisatoriskt förändringsarbete och en
välplanerad flytt är några av nycklarna till
framgång.18
I arbetet med att genomföra förändringar
av den fysiska arbetsmiljön krävs en
medveten, välplanerad samt finansierad och
resurssatt process. Verksamheten måste
bygga en stark gemensam berättelse kring
förändringen som både medarbetare och
ledning kan relatera till och hålla fast vid
under resans gång. Anställdas inflytande

över arbetsplatsens utformning har stor
påverkan på upplevelsen av arbetsplatsen
och högt inflytande leder till ökad
produktivitet och ökat välbefinnande. 21
I arbetet med att förändra arbetsmiljön
krävs en grundlig analys av de befintliga
lokalernas funktion, styrkor och
tillkortakommanden. Analysen kan sedan
ligga till grund för att kartlägga det framtida
lokalbehovet och utformningen av lokalerna.
Ett stort värde finns i att bygga upp
prototypmiljöer som kan testas i de
befintliga miljöerna innan eventuell större
ombyggnation eller nybyggnation. 22 I en
prototypmiljö kan praktiska aspekter testas
men framför allt kan arbetsträning i den
nya miljön genomföras och utvärderas
av medarbetarna. För en framgångsrik
implementering av en ny arbetstyp krävs
iterativa processer med kontinuerlig
utvärdering och justering av de fysiska
miljöerna.
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S A M M A N FAT T N I N G O C H T I P S
• Alla kontorstyper har fördelar och nackdelar. Egna
kontorsrum är optimala för individuell koncentration
och öppna arbetsmiljöer är mer lämpliga för arbetsuppgifter som kräver kommunikation och samarbete.
Öppna miljöer är mindre hierarkiska i sin utformning
och kan bidra i ett förändringsarbete mot en plattare
organisation. Forskare har i regel behov av att
kunna arbeta fokuserat och koncentrerat, men har
också ett ökande behov av projektarbetsplatser och
möjlighet till gruppsamarbete. Därför är det viktigt att
skapa miljöer med olika funktioner efter aktivitet.
• Studier har visat att det råder individuella skillnader
inom arbetsplatser för hur väl medarbetare trivs i
aktivitetsbaserade kontorslösningar. De som har
störst behov av samverkan trivs bäst liksom personer
som har anammat ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

• Vid förändringar av den fysiska arbetsmiljön
krävs en medveten, välplanerad samt finansierad
process. Verksamheten måste bygga en stark
gemensam berättelse kring förändringen som
både medarbetare och ledning kan relatera
till och hålla fast vid under resans gång.
• Innan förändring bör en grundlig analys av
de befintliga lokalernas funktion, styrkor och
tillkortakommanden göras. Analysen kan sedan
ligga till grund för att kartlägga det framtida
lokalbehovet och utformningen av lokalerna.
• Prototypmiljöer och ett experimentellt förhållningssätt
till de nya miljöerna underlättar utvärdering av praktiska
aspekter samt möjliggör arbetsträning i en ny miljö.
•

• Hänsyn bör tas till att medarbetare har olika typer
av arbetsuppgifter och uppfattar arbetsmiljön på
olika vis. Det är därför viktigt att verksamheten
inte kopierar andra verksamheters lösningar
utan utgår ifrån de egna behoven.
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För en framgångsrik implementering av en ny arbetstyp
är iterativa processer med kontinuerlig utvärdering och
justering av de fysiska miljöerna en framgångsfaktor.

E N K ÄT S T U D I E

Enkätstudie
UTFOR M N I NG
Syftet med enkätstudien var att samla
in erfarenheter från olika institutioners
arbete med att införa helt eller delvis
aktivitetsbaserade arbetsplatser i sina
forskarmiljöer.

verksamhetsledare. Antal medarbetare på
avdelningarna eller institutionerna varierar
mellan 15 och ca 500. Det betyder att
undersökningen inkluderade både mycket
små och stora enheter.
R E S U LTAT

Enkätens utformning
Enkäten är utformad med en kombination
av flervalsfrågor, med möjlighet att addera
egna kommentarer, samt öppna frågor.
Fokus i frågeställningarna utgår från fem
huvudkategorier;
• Arbetsplatsens förutsättningar och
bakgrund till förändring (6 frågor)
• Beskrivning av processens
utformning (11 frågor)
• Realisering och tillvägagångssätt
vid införandet av en ny sorts
arbetsmiljö (8 frågor).
• Resultat och utvärdering (8 frågor)
• Erfarenhetsåterföring och
tips till andra (4 frågor)
Deltagare
Fastighetsavdelningar på fjorton lärosäten
kontaktades med en förfrågan om huruvida
de har infört aktivitetsbaserade miljöer
för forskare alternativt befinner sig i en
process där en likvärdig lösning är på väg
att införas. Åtta lärosäten svarade jakande
och sju av de tillfrågade valde att delta i
enkätundersökningen. Fem av lärosätena
har redan infört en aktivitetsbaserad lösning
och övriga två lärosäten befinner sig mitt i
en implementeringsprocess.
Svarande från berörda institutioner
beskriver sin egen roll i processen
som processledare, projektledare eller

Orsak till förändring
Samtliga svarande beskrev att
medarbetarna spenderar en stor del av
sin arbetstid utanför arbetsplatsen samt
att många arbetar deltid. Gemensamt
var också att alla institutioner utom en
gick från att arbeta i miljöer där samtliga
medarbetare hade egna rum/cellkontor
till en aktivitetsbaserad (3 svarande) eller
delvis aktivitetsbaserad (4 svarande)
lösning. Endast två svarande uppgav att
orsaken till förändring utgjordes av en tilltro
till att den nya arbetsplatstypologin kunde
bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Övriga
angav en önskan om ökad samverkan
inom den egna institutionen eller mellan
flera institutioner. I de fall mer yteffektiva
lokaler efterfrågades angavs växande
arbetsgrupper som ett skäl. Ytffektiva lokaler
beskrevs också som ett sätt att hålla nere
kostnaderna för verksamheten i samband
med nybyggnation och ombyggnation. Fyra
av institutionerna genomdrev förändringen
av arbetsmiljön i relation till en flytt till nya
alternativt ombyggda lokaler. I två fall fanns
initialt en målsättning om att medarbetarna
efter flytt skulle fortsätta arbeta i lösningar
med egna rum men att man på grund av
oväntade händelser valt en annan lösning
under processens gång. I de fallen var en
aktivitetsbaserad lösning inte förankrad i
arbetsgruppen vid processens start.
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Inställning till förändring
Alla svarande beskriver att ledningens inställning till
förändringen var positiv. Hälften av de svarande beskriver att
medarbetarnas initiala inställning till förändring var positiv,
men att det också fanns skeptiker. Skepticismen uppges ha
varit relaterad till att medarbetare var oroade över att de inte
skulle kunna arbeta koncentrerat i en arbetsmiljö med öppna
miljöer som bas.
Digitala system
Hälften av de svarande uppgav att de redan hade ett digitalt
system med exempelvis digital dokumentarkivering på
plats innan om/nybyggnation och majoriteten beskriver att
medarbetarna har laptops och tillgång till WIFI. En svarande
beskriver att alla medarbetare har s.k. superdatorer som är
uppkopplade via länk till centralt placerade datorer, vilket
medför att de kan utföra tunga beräkningsprocesser från alla
rum på arbetsplatsen vilket medför möjlighet till ett flexibelt
arbetssätt.
Initial process och strategi
Alla institutioner tillsatte en ansvarig processledare, i två fall
agerade verksamhetsledare även processledare. Samtliga
anger att det fanns tid och utrymme för att genomdriva
processerna.
Processerna såg olika ut hos de sju institutionerna,
men alla arbetade initialt med verksamhetsprocesser och i
samtliga fall uppges ledningen inom den aktuella enheten ha
deltagit i processarbetet. Samtliga svarande utom en uppger
att de genomfört en grundlig analys av verksamheten tidigt i
processen. I två fall anges att medarbetarna har fått besvara
enkäter för att kartlägga önskemål om framtida arbetsplats
samt screening av vilka aktiviteter som de fysiska miljöerna
måste svara mot.
En majoritet (5 svarande) beskriver att de haft en
tydlig vision alternativt en målbeskrivning för projektet. En
svarande enhet utmärker sig genom att man betraktat hela
projektet som ett experiment med möjlighet att återgå till den
tidigare miljön efter sex månaders prövotid.
Identifierade möjligheter och risker
Alla svarande utom en uppger att ökad samverkan och
samarbete sågs som en möjlighet med förändringen. Andra
värden som förändringen kunde medföra uppgavs vara nya
fräscha lokaler, lokaler som gynnar arbete i grupp, ytor för
möten, att lättare kunna se var medarbetare befinner sig,
snabbare kommunikationsvägar, ökad flexibilitet, en chans
att testa någonting nytt och att ha lite kul med den fysiska
miljön, en chans att få rum för kreativa arbetsprocesser.
En svarande uppger att minskade kostnader sågs som en
möjlighet.
Risker som identifierades var i vissa fall (de då
medarbetarna förväntade sig att få egna arbetsplatser
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i rum alternativt eget rum) att alla inte skulle kunna
få tillgång till eget rum. Den största farhågan var att
medarbetarna inte skulle kunna arbeta koncentrerat i ett
öppet landskap. De svarande beskriver att det fanns en
oro för att forskares skrivlust skulle gå förlorad till följd
av svårighet att koncentrera sig på grund av akustiska
och visuella störningar. I ett fall där en stark oro för att
ledningen inte uppmärksammat alla risker tillräckligt
tillsattes en riskutredning om leddes av en extern konsult.
Riskutredningen utgjorde sedan ett av flera underlag för
utformningen av miljöerna.
Delaktighet och kommunikation
Ledningen var delaktig i planeringen av samtliga projekt och
medarbetarna informerades kontinuerligt om projektet under
processens gång. Både medarbetare och ledning har också
varit delaktiga i form av fokusgrupper och workshopserier.
En av de svarande beskriver att en kommunikatör medverkat
i arbetet och att information om processen kontinuerligt
kommunicerats via en blogg på institutionens hemsida.
Realisering och tillvägagångssätt
Samtliga svarande har infört rum och funktioner utformade
efter kartlagda aktiviteter. Alla har infört tysta rum, mötesrum
och arbetsplatser för tillfälligt arbete (touch down-platser
eller flexplatser). Flera institutioner beskriver en initial
ambition om att arbeta i öppna miljöer, men att arbetssättet
väckt motstånd på grund av rädsla för akustiska störningar.
Lösningen har då varit egna platser i små och stora rum
som komplement till de servande miljöerna - en sorts
hybridlösning. Endast två institutioner beskriver att de gått
hela vägen i införandet av aktivitetsbaserat och att alla
medarbetare samt ledningen sitter i öppna miljöer med
flexplatser. Fyra svarande tillämpar fasta platser i öppet
landskap, i mindre öppna rum/kombirum och/eller i egna rum
med 1-3 platser.
Samtliga institutioner var mycket noga med att införa
många tysta rum och i efterhand anser två svarande att
man tagit i för mycket. De tysta rummen används inte i den
utsträckning man tidigare trott. En svarande beskriver att
man satsat mycket på att möblera med dämpande skärmar
och specialutformade hörlurar som stänger ute brus från
omgivningen. Samma respondent beskriver också att det
tycks finnas en sorts tillvänjning vid att befinna sig i ett öppet
landskap. En svarande från en annan institution beskriver att
det finns ett flertal medarbetare som inte funnit sig tillrätta i
de nya miljöerna på grund av svårigheter att arbeta fokuserat
i en öppen miljö.
Prototypmiljö
Tre svarande uppger att de uppfört en prototypmiljö innan
inflyttning för att kunna testa och utvärdera arbetsplatser
och rumsstorlekar.

R E S U LTAT E N K ÄT

Beställaren är en statlig högskola
– våra gemensamma pengar ska
framför allt användas till forskning
och utbildning, onödigt dyra
processer och lösningar ska
undvikas.

Ett urval av de svar
som respondenterna gav i
enkätens frågesektion "Tips till
andra - erfarenhetsåterföring".

Det måste finnas utrymme
i lokalerna för att kunna
krympa och växa!

Ta folks oro på allvar, men
ha också is i magen. Det
(förändring) är inte alltid
så farligt som de tror…

Inredning
En majoritet av de svarande införskaffade
nya möbler till arbetsmiljöerna. En svarande
beskriver skälet till införskaffandet av nya
möbler såhär: ”Målsättningen var att skapa
en sammanhängande professionell miljö
med en tydlig identitet baserad på den
forskning som utförs av medarbetarna.
Exempelvis tog en arbetsgrupp fram
professionella bilder av den egna
forskningsmiljön som nu pryder väggarna på
institutionen. "Det skapar en stolthet över
den egna arbetsplatsen och en känsla av
sammanhang”.
Två institutioner använder sig av samma
möblering som tidigare och en institution
har återvunnit delar av möblemanget med
ett uttalat hållbarhetssyfte i fokus.
Fortsatt ansvar och uppföljning
Några institutioner (2 svarande) utsåg en
flyttkoordinator som ansvarig för praktiska
frågor kring flytten. I dessa fall fick
flyttkoordinatorn automatiskt ett inofficiellt
värdskap över den nya miljön, trots att
detta inte ingick i arbetsbeskrivningen. I
andra fall uppges att en medarbetare fått i
uppdrag att agera värd för den nya miljön,
värdskapet inkluderar då att introducera
nya medarbetare för arbetsplatsens interna
regler och eller funktioner.

Att starta igång stora
organisationsförändringar
utan att vara professionell
organisationsexpert kan i
värsta fall uppfattas som
oprofessionellt.

Resultat och utvärdering
Tid för förändringen från initierad process till
inflyttning varierar hos de sju institutionerna
mellan tre månader, två år och fyra år. Två
av de svarande är ännu inte klara med sina
processer.
Flera beskriver att det under
processens gång dykt upp flera nya
förutsättningar som påverkat projekten
på olika sätt. I två fall fattades beslut om
att införa aktivitetsbaserade arbetssätt
relativt sent i processerna. Detta
medförde att många medarbetare kände
sig överkörda. Rekommendationen
från dessa två institutioner är att
inte inkludera medarbetare i långa
medbestämmandeprocesser om man inte
kan följa upp deras önskemål och förhålla
sig till deras behov. En av institutionerna
beskriver att trots att många medarbetare
var mycket skeptiska till förändringen på
förhand trivs de flesta mycket bra i miljön
idag.
I ett fall där ett aktivitetsbaserat
arbetssätt varit en del av målsättningen
från början beskriver verksamhetsledaren
att projektet är framgångsrikt på flera sätt:
• Medarbetarna var delaktiga hela vägen
och arbetet med arbetsplatsen är
kontinuerligt och ständigt pågående.
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• Gemensamma regelverk och rutiner utvärderas en gång
om året och arbetsmiljön är under konstant förbättring.
Flera rutiner kring och husregler har etablerats och
skapat en trevligare stämning på arbetsplatsen.
• Hierarkier är inte längre synliga och etablerade i den
fysiska miljön. Kontinuerligt organisationsarbete
pågår för att främja ”vi-känslan” och den
kollektiva andan på arbetsplatsen.
• Arbetsplatsen erbjuder förbättrade möjligheter att
arbeta i grupp, samarbeten och samverkan har ökat.
Den svarande framhåller att nyckeln till framgången är
göra ett gediget arbete med att kartlägga aktiviteter och
att gemensamt utarbeta tydliga mål för ett önskat framtida
arbetssätt. Därefter är det viktigt att skräddarsy lösningar
för verksamhetens behov istället för att försöka kopiera
andras koncept.
H U R R E L AT E R A R R E S U LTAT E T
TI LL FOR S KN I NG E N?
Resultatet bekräftar bilden av att det aktivitetsbaserade
arbetssättet eftersträvas av organisationer som söker
arbetsmiljöer med utökad möjlighet att samverka och
samarbeta. Flera institutioner vittnar dock om en rädsla
för att forskare och andra medarbetare riskerar att störa
varandra för mycket i en aktivitetsbaserad miljö. Rädslan har i
flera fall gjort att man inte infört aktivitetsbaserade lösningar
fullt ut utan istället satsat på hybridlösningar.
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Forskning beskriver vikten av en tydlig vision och
berättelse, förankrade beslut, delaktighet från ledning och
medarbetare, en informativ process och fortsatt uppföljning
efter flytt. Av de svarande som beskriver att de haft en sådan
process förefaller utfallet vara mer framgångsrikt. De två
institutioner som infört en helt aktivitetsbaserad lösning har
utfört ett gediget arbete för att analysera aktiviteter, förstå
medarbetarnas behov samt arbetar fortsatt aktivt med
organisationskulturen efter inflyttning.
Undersökningens styrkor och svagheter
Undersökningens mest uppenbara svaghet är få
respondenter. Anledningen kan vara att vi inte nått alla
miljöer som passar in på inklusionskriterierna, men en
annan slutsats kan också vara att det endast finns ett fåtal
aktivitetsbaserade miljöer för forskare i Sverige idag.
De tillfrågade i enkäten är endast verksamhetsledare
och processledare. Det är således ledningens bild av
processerna som representeras här. Det vore därför
intressant och viktigt att undersöka medarbetarnas
uppfattningar av förändringsprocesserna för att ta del
av hela bilden.
Flera av de medverkande institutionerna är mitt i
en process av genomförande, alternativt har ännu
inte hunnit utvärdera sina verksamheter. Det vore
därför av att intresse att göra en långtidsuppföljning
av resultatet.

STU D I E B E SÖK

Studiebesök

Enkätundersökningen visade att de tillfrågade
institutionerna haft varierade e
 rfarenheter av sina
processer samt valt att införa olika grad av aktivitetsbaserade lösningar. För att illustrera variationer och
likheter med existerande fysiska miljöer genomfördes
studiebesök vid tre olika institutioner.
U R VA L
I undersökningens andra steg valdes tre
institutioner ut för utökade studier och besök
• Institutionen för arkitektur och 		
samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
•

Institutionen för hållbar utveckling,
miljövetenskap och teknik (SEED), KTH

• Integrerad produktutveckling på
institutionen för Maskinkonstruktion, KTH
Enheterna selekterades för fördjupad
analys utifrån kriteriet att de skulle vara
olika varandra avseende storlek, process,
slutlig lösning och resultat. Målsättningen
med platsbesöken var att få möjlighet
att beskriva de fysiska miljöerna med en
rumslig analys, illustrationer och bilder som

ett komplement till enkätsvaren. Därtill har
ansvariga processledare på respektive
deltagande institution bidragit med sina
erfarenheter och kunskaper, vilka också
sammanställts i översikten.
G E N OM F ÖRAN D E AV
STU D I E B E S ÖK
Forskarmiljöerna besöktes av Linda
Mattsson och Filiz Coskun, båda arkitekter.
Vid besöket studerades m
 iljöerna under
guidade rundturer. Ritningsunderlag,
areauppgifter och gestaltningsprogram
har insamlats från projektledare
respektive ansvariga arkitekter och
inredningsarkitekter. För fotorättigheter
se bildbyline. Diagram och illustrationer
har sammanställts och utförts av
rapportförfattarna.
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Chalmers
INSTITUTIONEN FÖR ARKITEK TUR
O C H S A M H Ä L L S BYG G N A D S T E K N I K

I augusti 2017 flyttade den nybildade institutionen för
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik in i ombyggda
lokaler på Chalmers i Göteborg. I samband med en större
ombyggnation av det befintliga A-huset upprättades nya
lärandemiljöer samt gemensamma miljöer för forskare,
doktorander, lärare och a
 dministrativ personal vid de tidigare
institutionerna för Arkitektur (A) och institutionen för Byggoch miljöteknik (BoM). Innan ombyggnationen arbetade
personalen på de båda institutionerna i cellkontor, idag är
miljöerna delvis a
 ktivitetsbaserade.

Arkitektur
(A)

Bygg- och
miljöteknik
(BOM)

 rkitektur och
A
samhällsbyggnadsteknik

De två institutionerna Arkitektur

Ett förändringsarbete för att förbättra de fysiska miljöerna
för de tidigare institutionerna Arkitektur (A) och Byggoch miljöteknik (BOM) startade vid Chalmers 2013.
En drivkraft till förändringen av de fysiska miljöerna var
en önskan om att förbättra samarbetet mellan de två
institutionerna som huserade på olika håll men i direkt närhet
till varandra. Under processens gång, 2016, fattades ett
beslut om att de två institutionerna skulle slås samman
till en enda institution– Institutionen för arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik.
En långsiktig målsättning var att öka flexibiliteten för
att kunna nyttja ytorna mer effektivt när institutionen växer
med tiden och att bygga hållbart. Resultatet påverkades
av ekonomiska förutsättningar, den befintliga byggnadens
fysiska förutsättningar främst gällande dagsljusförhållanden,
men också av prefektens önskan om att skapa en ny typ av
arbetsmiljöer.
Den nya institutionen huserar idag ombyggda miljöer i det
tidigare A-huset.
PROCE SS
Under de fyra år som ombyggnadsprocessen pågick
uppstod många nya förutsättningar vilket påverkade
både planeringen och slutresultatet för arbetsmiljöerna.
Exempelvis var medarbetarna på BoM till en början lovade
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samt Bygg- och miljöteknik
av ledningen att den nya
utgörs idag av en institution
arbetsmiljön skulle utgöras
Arkitektur och samhälls
av cellkontor. Men under
byggnadsteknik. Sammanprojektets gång visade
slagningen ägde rum under
det sig att en planerad
processen av att planera de nya
lokalerna.
påbyggnad ovanpå den
befintliga byggnaden inte
var tekniskt möjlig vilket minskade den planerade ytan för
institutionerna dramatiskt. Utifrån de nya förutsättningarna
visade en simulerad inplacering av enskilda kontorsrum att
de inte rymdes om de skulle uppfylla dagsljuskraven. En
insikt som föranledde ett beslut från de båda institutionerna
om att de nya miljöerna skulle utformas som öppna med
större rum istället för cellkontor. I ett senare skede fattade
Chalmers ledning ett beslut om att man framöver inte
kommer att bygga fler cellkontor, ett beslut som inte direkt
berörde den pågående ombyggnaden på Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik, men som kommer att påverka
framtida kontorsmiljöer i hög grad.
Innan beslutet om sammanslagningen fattats fokuserade
A framför allt på den evakuering av deras verksamhet som
genomfördes under ombyggnationen, medan BoM kunde
ha all fokus på de nya lokalerna som skulle uppföras och
som de skulle flytta in i. Under projektets gång genomgick
BoM flera byten av prefekt, men under den mest aktiva

STU D I E B E SÖK / CHALM E R S

Ombyggda
miljöer för
forskare,
lärare och
studenter
Projekt:
Ombyggnation

Arbetsplatsutformning:
Delvis aktivitetsbaserad

Antal medarbetare:
ca 300

Intern utvärdering:
Ej genomförd, planerad till sex
månader efter inflytt

Yta:
Kontorsplan inkl. pentry
ca 5 700kvm/BTA
ca 19 kvm/person

Processledare:
Åsa Östlund, Chalmersfastigheter
samt prefekter

Arkitekt:
Inredning:
White
Arkitekter
Byggnad:
White
Arkitekter

Tid, planering till inflytt:
Fyra år (2013-2017)
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planeringsfasen fanns en ledning på plats som var tydlig i sin
vision om att öppna kontorslösningar var eftersträvansvärda
och det enda kvarstående alternativet.
Workshopserie
Frågor relaterade till verksamheternas behov togs upp i en
workshopserie med målsättning att omsätta behoven till
fysiska miljöer. Medarbetarnas inställning till projektet under
förändringsarbetets gång beskrivs som till viss del positiv,
men i många fall negativ. Stark kritik riktades mot att valet
att införa aktivitetsbaserade arbetsplatser tagits i strid med
många medarbetares önskemål.
På institutionen för Bygg- och miljöteknik
genomfördes en mycket grundlig riskanalys med
en åtgärdsplan i samarbete med en extern konsult.
Anledningen var att personalen var orolig för vilka
risker bytet av arbetsmiljö skulle kunna medföra.
En prototypmiljö för en öppen arbetsmiljö i storrum
skapades under våren 2016. Medarbetarna kunde
besöka miljön och tycka till i en enkätundersökning,
dock med relativt få svarande.
R E S U LTAT
En delvis aktivitetsbaserad arbetsmiljö i kombination
med egna platser infördes slutligen på institutionen.
Medarbetarna kan idag i viss utsträckning välja arbetsrum
efter behov. I dagsläget har personer med deltidsanställning
(anställning som omfattar <30 procent) flexarbetsplats
och övrig personal har personlig arbetsplats i
2-personersrum eller 8-personersrum. En majoritet av
de anställda har fasta platser. I öppna zoner belägna
invid korridorer finns så kallade sociala ytor med ”touch
down- platser” för tillfälligt arbete och besökande
gäster.
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De rumsliga funktionerna inom institutionen har baserats på
kartlagda aktiviteter och följande rum finns representerade i
arbetsmiljön;
• Egen plats i rum med 8 platser
• Egen plats i rum med 2 platser
• Flexplats i rum med 8 platser
• ”Touch -down-platser”, arbetsplatser för tillfälligt arbete
• Mötesrum olika storlekar
• Tysta rum med 2 platser
• Tysta rum med 6 platser
• Telefonrum
• Pentry/kaffestation
• Fikarum/lunchrum
Miljöerna ryms i en kvadratisk byggnadsvolym kring
ett centralt atrium och en interntrappa löper mellan
våningsplanen för att underlätta samverkan mellan
kollegor i huset. Arbetsrummen är placerade i byggnadens
ytterkant och nås från en korridor. Korridoren breddas
med jämna mellanrum vilket skapar ytor för break-out
zoner. Öppna ytor med kaffestationer och med utsikt
mot atriet finns i anslutning till telefon- och mötesrum. Ett
institutionsgemensamt lunchrum högst upp i huset och har
också en samlande funktion för medarbetarna.
Access
Endast anställd personal har access till arbetsmiljöerna.
Via en reception kan studenter och externa besökare nå
kontorsplanen som är låsta på grund av stöldrisk och av
sekretesskäl. Vissa av mötesrummen är utformade med
access för både studenter och lärare. De bokas framför allt
för handledning och nås av lärare från kontorsplanet som
enkelt kan släppa in studenterna i rummet från trapphuset.

STU D I E B E SÖK / CHALM E R S

Plan 4, kontorsplan program
En modul med olika arbetsmiljöer
upprepas 4 gånger i den kvadratiska byggnaden kring den överbyggda atriumgården. I yttervarvet
finns storrum med fasta arbetsplatser och i innervarvet återfinns de
servande miljöerna med flexarbetsplatser, mötesrum och telefonrum.

Egen plats i rum (1-2p)

Flexarbetsplatser (touchdown) i öppen miljö

Egen plats i flerrum 3-8 p

Mötesrum

Flexarbetsplatser i flerrum

Tyst arbete >2p

Telefonrum
Kommunikation/korridor
WC, materialförråd,
trapphus m.m.

Plan 4 fördelning öppet/slutet
Planen visar fördelning mellan
slutna och öppna arbetsmiljöer.
Byggnaden är planerad för att i
framtiden kunna växla över till mer
öppna miljöer där det idag finns
rum för två personer.

8%

Arbetsrum slutet cell

15%

Möte slutet

14%

Servande slutet, t.ex
telefonrum och tysta rum

43%

Storrum slutna,
egna platser

20%

Möte öppet
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Vy från det gemensamma
lunchrummet mot ett av
mötesrummen.

Möblering och förvaring
Nya möbler införskaffades inför flytten. En flyttkoordinator har fortsatt uppdrag att se till att allt
kommer på plats och administrativ chef har yttersta
ansvaret. Förvaring av arbetsmaterial och personliga
tillhörigheter finns i relation till varje storrum. På varje
våningsplan finns skåp i korridorer eller i flexrummen för
medarbetare utan fasta platser. Böcker kan förvaras på
öppna hyllor i kontorsrummen eller i korridorerna. Det finns
krokar för ytterkläder i varje kontorsrum och i anslutning till
entréer och wc.
Husregler och digitala system
Information om hur miljöerna kan användas finns i en folder
som delas ut till alla nyanställda medarbetare. Foldern är
illustrerad med färglagda planer som beskriver de olika
rummens funktioner och placering i huset.
I storrummen utformar varje grupp sina egna rumsregler
vilket gör att medarbetarna har möjlighet att använda
kontoret utifrån sina behov i samarbete med de närmsta
kollegorna. Ett fungerade digitalt stöd fanns på plats innan
flytten och alla medarbetare har tillgång till den datortyp
de behöver. Stationära datorer förekommer för arbete med
tunga processer och beräkningar.
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U T VÄ R D E R I N G & F O R T S AT T P R O C E S S
En utvärdering planeras att hållas sex månader efter
inflyttning samt ett år efter inflyttning. Man vet inte idag hur
utvärderingarna ska utformas samt hur de ska följas upp.
Ansvariga under flyttprocessen beskriver att deras
uppfattning är att de flesta i personalgruppen verkar
trivas i den nya arbetsmiljön. Personer som tidigare under
processen varit skeptiska har senare uttryckt att de
uppskattar miljön. Men det har också framkommit att vissa
medarbetare är fortsatt mycket kritiska till de nya miljöerna.
Eftersom en utvärdering ännu inte utförts går det inte
att veta hur stor andel som ställer sig positiva respektive
negativa till förändringen.
Redan idag ser ansvariga att vissa typer av rum
inte används i den utsträckning man först trott och att
lokalerna uppfattas som ganska tomma, framför allt de
tysta rummen med två och sex arbetsplatser används
inte som förväntat. Ett exempel på att det kan ta tid att
vänja sig vid ett nytt arbetssätt alternativt att behovet av
enskilda rum inte är så stort som man först trott. Det är
också troligt att de gemensamma, servande miljöerna
hade använts mer om man inte hållt fast vid de egna
platserna.

F OTO G R A F K A L L E S A N N E R

STU D I E B E SÖK / CHALM E R S

Tv. Ett av de tysta läsrummen
med stoppade möbler.

F OTO G R A F K A L L E S A N N E R

Nedan: Break out-zon och
kaffestation utanför 
telefon- och mötesrum.
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KTH

INSTITUTIONEN FÖR HÅLLBAR UT VECKLING ,
M I L J ÖV E T E N S K A P O C H T E K N I K (S E E D)

KTH:s senaste byggnadstillskott rymmer Institutionen
för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED).
Arbetsmiljöerna planerades till en början för att vara aktivitetsbaserade men utformningen ändrades under projektets gång
till arbetsplatser i storrum och egna platser
i rum med servande funktioner.
Institutionen är ny sedan 2013 och utgörs av tre tidigare
etablerade enheter på KTH. Efter en omorganisation under
2017 består nu institutionen av fyra nya avdelningar:
•
•
•
•

Hållbarhet, utvärdering och styrning
Strategiska hållbarhetsstudier
Vatten- och miljöteknik
Resurser, energi och infrastruktur

Byggnaden rymmer också Institutionen för fastigheter och
byggande och Programkontoret Viable cities. Målsättningen
med huset var att den nya institutionen SEED:s olika
enheter skulle kunna samlas under samma tak, men också
att byggnadens skulle kunna passa eventuella framtida
andra institutioner. Visionen var att miljön skulle vara
ändamålsenlig, robust, vacker och flexibel.
Huskroppen är rektangulär med vinklade gavlar med en
midja, husdjupet är ca 20 meter. Byggnaden är planerad
för att tillåta en flexibel användning av ytorna på de fem
våningsplanen och ska klara att kunna ställa om mellan
lärandemiljöer och institutionsmiljöer. Byggnaden är kopplad
med en glasad gång till ett äldre byggnadsminnesmärkt
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hus för framtida möjlig användning av dess ytor som
kommunicerande kärl om institutionerna växer. På
entréplan finns mötesrum och läsesal gemensamma för alla
hyresgäster i den nya byggnaden.
Tidigt i arbetet med den nya byggnaden utformades
en lösning baserad på ett aktivitetsbaserat arbetssätt
tillsammans med de tilltänkta hyresgästerna på två av
våningsplanen. Men under processens gång byttes
hyresgästerna ut och hos SEED var inte gehöret för
den tidigare idén lika stark. Istället valdes en delvis
aktivitetsbaserad lösning med fasta platser i storrum och i
egna rum, men med vissa servande funktioner baserade på
kartlagda aktiviteter.
Verksamheten satt tidigare i olika byggnader och hade
en annan organisation, de olika miljöerna skilde sig från
varandra. Många delade rum med andra, vanligtvis 4-6
personer per rum, men även cellkontor förekom. Inga
medarbetare hade en arbetsmiljö som kunde liknas vid en
öppen lösning.
Det fanns en tilltro om att den valda halvöppna
lösningen skulle kunna öka möjligheter för samarbete
inom institutionen. Men i planeringsarbetet identifierades

STU D I E B E SÖK / KTH / S E E D

Med central
placering på
campus

Projekt:
Nybyggnation

Intern utvärdering:
Ej genomförd, men planerad

Antal medarbetare:
ca 150

Processledare:
Lejla Cengic
Miljö och byggnadsavdelningen
KTH

Yta:
Ett kontorsplan 784 kvm
ca 21kvm/person

Arkitekt:

Tid, planering till inflytt:
3-4 år

Inredning
Spectrum Arkitekter

Arbetsplatsutformning:
Hybridlösning

Byggnad
AIX
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Plan 3, programexempel
kontorsplan
Kombinerade arbetsmiljöer av
öppna storrum, slutna storrum och kontorsrum för 1-2
personer.

Egen plats i rum (1-2p)
Egen plats i flerrum 3-8 p
Flexarbetsplatser i flerrum
Flexarbetsplatser (touchdown) i öppen miljö/fika
Mötesrum
Telefonrum
Lärosal
Kommunikation/korridor
WC, materialförråd m.m.

Plan 2, gemensamma ytor
Gårdsyta

Mötescenter, lärsal och "möjligheternas yta" med access mot
campusgemensam gårdsyta.

Länkbyggnad med
ytor för framtida
expansion.

Plan 3, öppet/slutet
Planen visar fördelning mellan
slutna och öppna arbetsmiljöer. Byggnaden är planerad
för att i framtiden kunna växla
över till mer öppna miljöer.

9,5%
9%
5%
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Arbetsrum slutet cell
Möte slutet
Servande slutet t.ex.
telefonrum och tysta rum

62%

Storrum slutna,
egna platser

14%

Möte öppet

STU D I E B E SÖK / KTH / S E E D

Nedan th. Pentrymiljö med
omklädda och nya möbler.

•
•
•
•
•

Storrum 4 platser
Enskilda arbetsrum 1-2 platser
Delvis öppen miljö 8 platser
Flexrum 8 platser i öppen miljö
finns på ett våningsplan i form
av en yta med flexarbetsplatser/
touch down-zon för medarbetare
som endast arbetar deltid
Mötesrum olika storlekar
Tysta rum med 1-2 platser
Telefonrum
Pentry/kaffestation
Institutionsgemensamma
lunch/fikarum för personal

Resultat
Till en början var meningen att de öppna
ytorna i husets gavlar skulle vara större,
detta för att kunna rymma flera olika
typer av arbetsplatser i den öppna miljön.
Men till följd av en rädsla för akustiska
störningar avgränsades de öppna rummen
med glasväggar. Önskemålet om att ha

B I L D F R Å N ST U D I E B E S Ö K . F OTO G R A F F I L I Z C O S K U N

Nedan tv: Exempel på miljö där
medarbetare flyttat med egna
möbler och instrument.

Process och processledning
Processarbetet styrdes av projektledare
från miljö- och byggnadsavdelningen med
hjälp av institutionens ledning. Externa
konsulter anlitades också för att kartlägga
aktiviteter vilka inarbetades i inredningen.
För detta arbete stod Spectrum arkitekter.
En grundlig analys gjordes av verksamheten
genom intervjuer i referensgrupper
samt genom enkäter. Efter det togs
programskisser fram i en workshopserie
med referensgruppen och prefekt.
Funktionerna inom institutionen
baserades på kartlagda aktiviteter under
det initiala processarbetet och följande rum
finns representerade i arbetsmiljön;

•
•
•
•

© J AS O N ST R O N G P H OTO G R A P Y. I N R E D N I N G S P E CT R U M A R K I T E K T E R

också risker med att jobba i mer öppna
miljöer, framför allt fanns en oro för att
forskare skulle utsättas för visuella och
akustiska störningar. Den akustiska miljön
på arbetsplatsen planerades därför mycket
noggrant.
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Plats för
möten och
teamarbete

Ovan: Vitrinskåp i korridorer mellan de olika
arbetsmiljöerna. I vissa fall används de som
förvaringsskåp för forskares litteratur och i
andra för annat arbetsmaterial. I anslutning
till korridoren finns cellkontor i en riktning
och arbetsplatser i öppna rum åt andra hållet.
Th: Ett projektbord placerat i en öppen miljö
i direkt anslutning till en kaffestation. En
projektor finns tillgänglig för att underlätta
gruppmöten och teamarbete.

en central samlingsplats uppfylls nu i pentrydelen på varje
våningsplan. Här kan frukostmöten och sammankomster vid
examinationer hållas.
Den nuvarande lösningen kan inte sägas vara
aktivitetsbaserad eftersom majoriteten av personalen sitter
i enskilda rum eller i storrum. De få ytor som planerats som
öppna har i flera fall avdelats med glasväggar och liknar nu
storrum. I dagsläget har miljön inte olika arbetsplatser efter
behov utan är planerad på basis av att alla medarbetare
vill arbeta i tyst miljö i mindre eller större rum. Men huset
är utformat för en flexibel användning med flyttbara
installationsstavar och lätta väggar utan elinstallationer vilket
gör det möjligt att i framtiden enkelt bygga om till en öppnare
planlösning.
De rum som är mest öppna och som kan beskrivas som
mest livliga är kaffestationer samt pentryt med lunchplatser.
Rummen är öppna och nås direkt från trapphuset och från
husets gavlar. Här finns också projektbord för genomgångar
och arbete i grupp.
Digitala system
Det finns ingen gemensam strategi för hur digitalt arbete
sker på arbetsplatsen. Medarbetarna har tagit med sig
datorer från tidigare arbetsmiljö, vissa använder laptops
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och andra stationära datorer. Det finns i dagsläget inga
dockningsstationer för bärbara datorer vilket försvårar ett
mer flexibelt arbetssätt. Vid behov och önskemål om sådana
finns dock digital support på plats för detta.
Möblering och gestaltningsprogram
SEED arbetar med miljöfrågor och därför var återbruk och
hållbarhet i fokus i framtagandet av gestaltningsprogram
för inredningen. Befintliga möbler återanvändes i högsta
möjliga mån och några av möblerna renoverades. Stort
fokus lades på att inredningen ska vara flexibel. Exempelvis
är stolarna för mötesrummen är klädda i textilier i samma
grönblå gradient för att de ska matcha varandra och kunna
nyttjas överallt i huset. Önskemål fanns om naturliga material
och björk och ask användes genomgående i inredningen
eftersom träslagen passade ihop med SEED:s befintliga
möbler.
På många håll i byggnaden finns tecken på att man
på institutionen har ett behov av att personifiera miljön.
Flera medarbetare har tagit med sig egna möbler i form
av äldre soffgrupper, instrument och konst. De
reparerade möblerna från tidigare miljöer utgör en
sorts mellanting mellan det mest personliga möblemanget
och det nyinköpta.

STU D I E B E SÖK / KTH / S E E D

Behov av tystnad märks i
möbleringen
I arbetet med inredningen har stort fokus
lagts på att inarbeta dämpande akustiska
skärmar, mattor och andra textilier
samt avdelande väggar. Efter flytten
har ytterligare åtgärder för att förbättra
akustiken vidtagits. I några av de öppna
arbetsmiljöerna har avskiljande glasväggar
installerats på personalens begäran.

Möjligheternas yta är
placerat i entréplan och
nås av både studenter
och personal på KTH.
Här kan utställningar och
andra projekt arrangeras.

Access
Endast personal har access till
institutionsmiljöerna. Studenterna har
access till flera av ytorna på entréplanet.
Mötesrum och läsesalen på entréplanet
är välanvända och uppskattade av
hyresgästerna. På plan 2 finns det även en
stor öppen yta, "Möjligheternas yta" som
fungerar som mötesplats för institutionerna,
utställnings- och evenemangsyta. KTHstudenterna har själva upptäckt platsen och
använder den som informell lärmiljö och
mötesplats.

Den nya gården som byggnaden formar
tillsammans med befintliga byggnader på
platsen har färdigställts och kopplingen
(öppningsbara glaspartier) mellan
"Möjligheternas yta" och gården skapar
möjlighet till arbetsplatser och mötesplatser
utomhus under den varma årstiden.
Husregler
I samband med flytt utsågs en flyttkoordinator
som inofficiellt fortsatt det arbetet. Det finns
i nuläget ingen ansvarig värd för miljön och
det diskuteras hur information om miljöns
användning ska förmedlas till nya användare
i fortsättningen. Husregler finns dock
upprättade inom varje enhet.
Utvärdering och fortsatt process
Projektledaren Lejla Cengic beskriver
att det tar tid att lära sig att använda nya
funktioner på en arbetsplats och att bo in
sig i lokalerna. Huruvida de nya miljöerna
tillgodoser medarbetarnas behov kommer
att utvärderas sex månader efter inflyttning.
Målsättningen har varit att miljöerna ska
testas under det första halvåret och att
eventuella förändringar kan göras efter
det. De första reaktionerna har varit
positiva, särskilt för SEED som i och med
den nya byggnaden kunnat samlas inom
gemensamma lokaler.

© J AS O N ST R O N G P H OTO G R A P Y. I N R E D N I N G S P E CT R U M A R K I T E K T E R

Förvaring
Korridorer har möblerats med
gemensamma, inglasade bokhyllor vilket gör
att forskare idag enklare delar litteratur och
att behovet av löpmeter bokhyllor i enskilda
rum minskat.
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KTH
INTEGRER AD PRODUK TUT VECKLING ,
I N S T I T U T I O N E N F Ö R M A S K I N KO N S T R U K T I O N

På Institutionen för Maskinkonstruktion på KTH bestämde
sig en enhet för att experimentera med den egna kontorsmiljön och provar nu därför att arbeta aktivitetsbaserat
under ett läsår.
På avdelningen för Integrerad produktutveckling på
institutionen för M
 askinkonstruktion arbetar 17 medarbetare
bland annat med forskning inom innovationsledning. Både
forskning och utbildning vid Maskinkonstruktion behandlar
produktutvecklingsprocessen och karaktäriseras av
industriell samverkan.
Forskningsmiljöerna inom institutionen utgörs framför
allt av cellkontor men efter att ha hört en presentation om
aktivitetsbaserade arbetsplatser fick prefekten Sofia Ritzén
en idé om att det vore intressant att testa arbetssättet på
den egna enheten. Visionen för att testa aktivitetsbaserat
utgick ifrån ett experimentellt förhållningssätt. Målsättningen
var att leva som man lär - inom enhetens forskningsfält är
experimenterande en del av grundstenarna.
Förutsättningarna för projektet var att det inte fick
involvera ombyggnation och att endast små medel kunde
avsättas för inköp av möbler. Grundidén innefattar också att
det ska vara möjligt att återgå till det tidigare arbetssättet
efter utvärdering.

kände inför experimentet. Alla ställde sig positiva till idén
även om några kände viss oro för om det skulle vara möjligt
att koncentrera sig i en mer öppen arbetsmiljö utan fasta
platser. Varje medarbetare fick reflektera över och framföra
vilka värden de tyckte var viktiga att prioritera i arbetsmiljön
och därefter startade ett samarbete med en extern konsult/
arkitektfirma som deltog genom hela processen. I en
workshopserie i två delar analyserades verksamhetens
behov och skisser på nya sätt att använda miljön togs fram.
Flera möjliga positiva aspekter identifierades med ett
nytt arbetssätt. En förväntan fanns om att det skulle det nya
arbetssättet skulle kunna bidra med;

PROCE SS
Prefekten tog på sig att leda processen, men först efter att
ha förhört sig med medarbetarna individuellt kring hur de

Varje medarbetare fick identifiera vilka aktiviteter de utför
under en vecka och sen placera in dem i ett diagram
som går från hög till låg koncentration, och beskriver om
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• Ökad samverkan
• Underlättad kommunikation
• Ökad närhet och möjlighet att se vilka
som är på arbetsplatsen
• En positiv känsla av att göra någonting kul
med den fysiska arbetsmiljön tillsammans

STU D I E B E SÖK / KTH

Rum efter
aktivitet fullt ut

Projekt:
Ommöblering

Arbetsplatsutformning:
Aktivitetsbaserad

Antal medarbetare:
ca 17

Intern utvärdering:
Delvis genomförd, ny
utvärdering efter två terminer

Yta:
En enhet ca 300 kvm
Ca 17 kvm/person
Tid planering och
ommöblering:
Ca 3-4 månader

Processledare:
Sofia Ritzén, prefekt och
professor
Arkitekt:
White Arkitekter
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Kontorsplan program
Två sammankopplade storrum
hyser flexarbetsplatser. Två
tysta rum finns för enskilt arbete
och ett större tyst flerrum. Två
bokningsbara mötesrum och i
korridoren touch-down-platser.

Egen plats i rum (1-2p)

Flexarbetsplatser (touch-down)
i öppen miljö

Egen plats i flerrum 3-8 p

Mötesrum

Flexarbetsplatser i flerrum

Tyst arbete i flerrum

Telefonrum
Kommunikation/korridor
WC, materialförråd m.m.

Fördelning öppet/slutet
Fördelning av slutna respektive
öppna rum. Flexarbetsplatserna
räknas här som ett halvslutet
rum då de inte helt kan sägas
vara belägna i en öppen miljö.
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12%

Möte slutet

38%

Servande slutet t.ex.
telefonrum och tysta rum

35%

Storrum
delade platser

15%

Möte öppet

STU D I E B E SÖK / KTH

arbetet utförs individuellt eller med andra.
Alla olika roller och yrkeskategorier på
enheten inkluderades i planeringen och
alla medarbetare var inkluderade i hela
processen.
I workshoparbetet tydliggjordes
att man inom enheten har många olika
arbetsuppgifter och att medarbetarna
rör sig mellan flera olika platser under en
arbetsdag, skrivbordsarbetsplatserna hade
låg beläggningsgrad. Dessutom framkom
att arbetsmönstret ser olika ut över de två
terminerna, ett skäl till att enheten senare
valde att förlänga utvärderingsperioden
till två terminer istället för en. En enklare
gestaltningsidé togs fram som relaterade till
de olika koncentrationsivåerna för olika rum.

• Bokningsbart tyst rum med plats
för att lägga upp printat material
för slutskede i artikelskrivande
eller för att kunna rätta tentor
med bibehållen sekretess.
• Tyst rum med 8 platser

R E S U LTAT
De identifierade arbetsaktiviteterna
inarbetades i den fysiska miljön genom
ommöblering och omorganisation av
de rumsliga sambanden. Följande rum
identifierades som nödvändiga och
inarbetades i den befintliga miljön;
• Storrum 2x8 platser för flexarbete
• ”Touch -down-platser” i korridoren
• Mötesrum för 2-3 personer med
white-board för arbete i grupp

Förvaring
Förvaring för personliga tillhörigheter
finns i högskåp i korridoren. Varje
medarbetare har en egen hyllsektion för
förvaring av arbetsmaterial i storrummen.
I mötesrummen har gemensamma
bokhyllor placerats med alla medarbetares
referenslitteratur samt institutionens
publikationer. Bokhyllorna signalerar
gemenskap och stolthet samt verkar
ljuddämpande.

Möblering och
gestaltningsprogram
Majoriteten av möblerna är återanvända från
den tidigare miljön, en uttalad målsättning
var att inte införskaffa nya möbler.
Endast ett fåtal möbler köptes in för nya
rumstypologier. Exempelvis omvandlades
korridoren till en touch down-zon med hjälp
av höga bord och white-boards och de tysta
rummen fick nya läsfåtöljer.

Gemensam bokhylla i ett av mötesrummen. Genom att samla
medarbetarnas litteratur på en plats fick alla ett utökat referensbibliotek. Dessutom fungerar böckerna akustiskt dämpande.
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Små medel
generar
stora
förändringar

En korridor möter medarbetare och besökare.
Tidigare fanns här kopiator och återvinningskärl,
idag används ytan för touch down- platser.
Korridoren är mer välkomnande än tidigare och
är ett av få rum som har nyinköpta möbler.
Inredningen fungerar delvis symboliskt för att
visa att det har hänt någonting
nytt i arbetsmiljön.

Fördelning av befintligt
möblemang och nytillkommet.
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Ny möblering

STU D I E B E SÖK / KTH

Illustration av ett av
storrummen där principen för
flexarbetsplatser tillämpas.
Längs väggarna finns hyllor
för personlig förvaring.

Digitala system
Ett digitalt system som underlättade
arbetssättet fanns redan på plats och alla
medarbetare har bärbara datorer.

Processledaren Sofia Ritzén upplever att
de nya miljöerna tillgodoser medarbetarnas
behov på ett bra sätt och beskriver flera
positiva aspekter med förändringen;

Access
Endast personal har access till
kontorsmiljöerna, främst för att
konfidentiell information kan ligga
framme i en öppen miljö samt att
medarbetarna ska kunna prata med
varandra i den öppna miljön utan att röja
information belagd med sekretess för
utomstående.

• Den nya miljön har bidragit till fler
spontana möten mellan kollegor vilket
resulterar i färre planerade möten med andra ord en högre effektivitet
och en trevligare arbetsmiljö.

U T VÄ R D E R I N G O C H
F O R T S AT T P R O C E S S
Projektet har haft huvudfokus på
kulturen inom enheten. De små resurserna
gjorde att arbetssättet hamnade i fokus
och med små komplement och förändringar
i den fysiska miljön lyckades enheten
förändra sitt arbetssätt relativt snabbt.
Efter en termins arbete i den nya miljön
beslutade sig arbetsgruppen för att
fortsätta experimentet under ytterligare en
termin. Detta för att kunna utvärdera hur
miljön fungerar över de två terminerna.

• En liten enhet är troligtvis också en del
av framgången. Hela arbetsgruppen
har varit inkluderad från första
början och projektet har blivit ett
sätt att göra någonting tillsammans
och att ha ett gemensamt mål.

• Möjligheten att arbeta ostört har
förbättrats. Den som valt att sätta
sig i ett tyst rum blir inte störd.

Idag inarbetas egna initiativ från
medarbetare kontinuerligt i miljön och
arbetsgruppen är positivt överraskade
av resultatet. Möjligheten att kunna
återgå till tidigare möblering och
arbetsmetod har troligtvis avdramatiserat
förändringsprocessen.
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Få satsar fullt ut
R E S U LTAT O C H S L U T S AT S E R

Resultatet av studiebesöken och enkätundersökningen
visar att endast två av sju tillfrågade institutioner har infört
aktivitetsbaserade kontorsmiljöer fullt ut. Alternativet, valda
storrumslösningar, ger inte ett optimalt stöd för forskares
arbetssätt och ökar inte yteffektiviteten. Upprättade låsgränser
kring de nya miljöerna har en negativ symbolverkan eftersom
de stänger ute studenter, besökare och samverkansaktörer.
Respondenterna har bedrivit ambitiösa förändrings- och
planeringsprocesser men få svarande har en plan för hur
utvärderingsresultat och fysiska miljöer ska hanteras
efter inflyttning.
De flesta av institutionerna är nyinflyttade i sina miljöer
och har inte hunnit utvärdera resultatet av förändringsprocesserna ännu. Än så länge kan vi endast föra en
diskussion om troliga för- och nackdelar relaterade till
initiala processer och valda lösningar.
A K T I V I T E T S BA S E R AT
E L L E R H Y B R I D LÖ S N I N G ?
Aktivitetsbaserade lösningar efterfrågas inom akademin
delvis eftersom de är bra på att husera samverkansmiljöer.
Litteraturgenomgången visade att forskarmiljöer kräver
rum både för fokusarbete och samverkan, någonting
aktivitetsbaserade miljöer teoretiskt skulle kunna
tillhandahålla. Endast två institutioner i vår undersökning
har fullt ut satsat på att implementera en sådan miljö. Den
främsta orsaken till att inte göra det är en rädsla för att
fokusarbetet ska bli lidande i en aktivitetsbaserad lösning.
Istället väljer resterande fem tillfrågade institutioner en sorts
hybridvariant med egna fasta platser i storrum i kombination
med servande rumsfunktioner efter kartlagda aktiviteter.
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Flera har infört flexarbetsplatser för medarbetare med
deltidsanställningar under 30 procent. En slutsats är därför
att den egna arbetsplatsen är fortsatt högt prioriterad inom
akademin.
Ändamålsenliga och yteffektiva lokaler
Det är inte säkert att valda storrumslösningar med fasta
platser ger det optimala fysiska stödet för merparten av
de aktuella arbetsuppgifterna. Dessutom vittnar ett par
institutioner om att upprättade servande tysta rum för enskilt
arbete inte används i så stor utsträckning som man först
trott. Endast en av de tillfrågade institutionerna har skapat
servande rum som kan bokas av grupper eller individer
för längre perioder. Flera institutioner vittnar om fika- och
lunchrummens betydelse för samverkan och sociala
kontakter inom arbetsplatserna.
Den låga beläggningsgraden inom akademin föranleder
flera ombyggnadsprojekt av arbetsmiljöerna. Det är dock
tveksamt om de valda storrumslösningarna kan sägas vara
yteffektiva eftersom de är relativt spatiösa till följd av de

R E S U LTAT O C H S L U T S AT S E R

många fasta platserna och de servande
ytorna längs korridorer. I kombination med
låg beläggningsgrad riskerar miljöerna
att uppfattas som ödsliga istället för
attraktiva mötesplatser. Skillnaden vid val
av en aktivitetsbaserad lösning är att den
möjliggör att ytor för arbetsplatser kan
disponeras mellan både öppna miljöer
och enskilda/tysta rum. Såväl fokusarbete
som samverkan möjliggörs genom att
medarbetarna kan välja arbetsmiljö efter
aktivitet, under en längre eller en kortare
period, i bokningsbara eller obokningsbara
rum. Genom att tydliggöra ekonomiska
lokalförutsättningar för verksamheten vid
projektstart kan en systematisk diskussion
kring optimal användning av tillgängliga
alternativ göras. Det är därför viktigt att
kontinuerligt kartlägga nyckeltal och
användningsgrad för att kunna utvärdera
valda rumstypologier i kommande projekt.

Det är av högsta
vikt att skapa
fysiska miljöer
som klarar att
understödja de
behov som forskare
och undervisande
personal vid
lärosätena har
utan att stänga ute
andra samverkansaktörer som
studenter och
externa besökare.

AC C E S S O C H L Å S G R Ä N S E R
Alla institutioner som deltog i
undersökningen beskriver att de har
låsgränser mot omgivande miljöer på
institutionen. Chalmers valde t.o.m. att
skapa ett slussystem till ett mötesrum för
handledning med studenter. De flesta
institutioner beskriver att en övergång till
mer öppna arbetsmiljöer innebär ökad
risk för att obehöriga rör sig i lokalerna
med efterföljande höjd stöldrisk, varför
låsgränser upprättas. Vi tror att det är
av vikt att skapa fysiska miljöer som
klarar av att understödja de behov som
forskare och undervisande personal
vid lärosätena har utan att stänga ute
andra samverkansaktörer som studenter
och externa besökare. Det finns ett
motsatsförhållande mellan en önskan om
ökad öppenhet samtidigt som man väljer att
låsa in sig i högre grad än tidigare.
P R O C E S S E R & M E TO D E R
Alla svarande beskriver att de genomdrivit
omfattande processer innan flytt till en
ny miljö. Få har dock planerat för hur
kommande utvärderingsresultat ska tas
om hand samt hur arbetet med den fysiska
miljön ska fortlöpa efter att man kommit på
plats. En insikt tycks saknas om att arbetet
med den fysiska miljön aldrig kan sägas vara

helt klart, det finns ingen färdig och tidlös
lösning. Detta kan utgöra en allvarlig brist
i det för övrigt ambitiösa processarbetet
och leda till att verksamhetens utveckling
avstannar. Det är viktigt att medarbetarnas
perspektiv också fortsättningsvis tas till
vara och att institutionerna känner att de har
makt och möjlighet att påverka den fysiska
arbetsmiljön på kort och lång sikt.
På KTH Maskinkonstruktion genomfördes
processen inom en liten arbetsgrupp som
ett experiment. Projektet kan i förlängningen
komma att implementeras på fler enheter
inom institutionen. En lärdom från
processen är att när förändring genomförs
i små grupper har alla medarbetare en
möjlighet att vara delaktiga. En annan
mycket viktig aspekt är att förändringen
av arbetsmiljön uttalat är ett experiment,
underförstått finns en möjlighet att återgå
till tidigare lösning alternativt fortsätta att
experimentera tills dess att en ännu bättre
arbetsmiljö utformats. Tillvägagångssättet
kan vara att föredra i liknande projekt där
tid finns att inom verksamheten utvärdera
olika arbetsplatstypologier innan stora
processer startas med ombyggnationer och
nybyggnationer.
F R A M T I DA U T M A N I N G A R
De akademiska arbetsmiljöerna är endast
i början av en förändringsprocess, både
vad gäller organisatoriska strukturer,
arbetssätt och fysiska arbetsmiljöer.
Kunskapsöversikten innehåller därför
inte information om verksamheternas
utvärderingar. Vi hoppas kunna följa upp
resultaten av de stora satsningar som gjorts
på de deltagande institutionerna framöver.
E V I D E N S & F O R T S AT T A R B E T E
Det finns en svårighet i att utvärdera
fysiska arbetsmiljöer eftersom resultatet
är avhängigt av organisatoriska frågor,
verksamhetskultur och processarbete. Ännu
finns relativt få studier och utvärderingar av
aktivitetsbaserade forskningsmiljöer och
ett behov finns av evidensbaserade studier.
Fördjupade fallstudier som inkluderar
process, resultat och utvärdering med
långsiktiga uppföljningar utifrån både
ledning och medarbetares perspektiv är
en viktig väg framåt.
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