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SAMMANFATTNING  
De moderna kontoren bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ibland kallas för ”framtidens 
arbetsplats”. På ett aktivitetsbaserad kontor finns flera typer av arbetsplatser i en och samma 
miljö och val av arbetsplats varieras efter aktivitet. Syftet är att de anställdas produktivitet, 
effektivitet och välbefinnande ska öka samtidigt som företaget kan använda mindre lokaler och 
blir mer flexibelt när antalet medarbetare varierar.  Man pratar om kvadratmeter per arbetsplats 
istället för kvadratmeter per anställd. 

 

Möbler som är anpassade till den aktivitetsbaserade miljön finns och har tidigare studerats, men 
något som negligerats är de små enheterna – accessoarerna, såsom hatthängare, papperskorgar, 
paraplyställ mm. Det övergripande projektmålet är därför att göra en studie på framtidens 
arbetsplats med fokus på accessoarerna och ta fram ett koncept för en accessoar. Projektet utförs 
i samarbete med Lammhults Möbel AB.  

 

Kursmålet är att gruppen ska kunna tillämpa och fördjupa sin kunskap om ett ingenjörsmässigt 
arbets-och redovisningssätt och använda de kunskaper som fåtts under utbildningen i en analys 
av ett verkligt problem.  

 

Projektets omfattning har styrts av frågeställningar med övergripande frågor såsom Vilka behov 
finns i de aktivitetsbaserade kontoren? Vilka av behoven kan Lammhults uppfylla i form av 
accessoarer? Hur kan koncept som uppfyller behoven se ut i form av accessoarer? 

 

Intervjuer genomfördes med arkitekter, formgivare, designers, forskare, säljare, och konsulter. 
Behoven kunde urskiljas i områden som förvaring, ergonomi, privat, trivsamhet, flexibilitet, 
service och support för teknik. Utöver behoven uttrycktes även åsikter kring hur produkter borde 
vara inom områdena tillverkning och design. Enkäter gjordes också med trettiotvå personer som 
arbetade på kontor.   

 

Efter vidare diskussion valdes ett par problemområden att arbeta vidare med. De utvalda 
områdena grundades på vilka som dykt upp flest gånger och kunde erbjuda lösningar som passar 
in i Lammhults sortiment och under kategorin ”Accessoarer”. 

 
 

Idégenereringen utfördes genom en brainstorming där lösningar på de olika behovsområdena 
togs fram. Några av lösningarna ansågs kunna vara inom ramen för de krav på design som 
uttryckts under intervjuerna. Därav utvecklades koncepten ”Tray” som kan beskrivas som ett 
portabelt skrivbord, ”Screen” som är en avskärmande förvaring, och ”Modular penpots” som 
kom till under kategorin förvaring för skrivbordsmaterial. Efter diskussion med Lammhults 
produktutvecklare Andreas Mattisson så bestämdes att fortsatt arbete skulle ske av konceptet 
Modular penpots. Önskvärt var att konceptet skulle utvecklas med en magnettavla där 
skrivbordsförvaringen skulle kunna fästas. Det valda konceptet resulterade i en tavla i A2-format 
med halva sexkanter till förvaring. I tavlans nederkant går en metallist som fungerar som 
förvaring för kataloger, broschyrer mm, arbetsnamnet är A2Board.  
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SUMMARY 
The modern offices are often using an activity-based approach which is sometimes referred to as 
”the future workplace”. An activity-based office is where all types of workplaces are offered in 
the same environment and the choice of workplace varies by the activities during the day. The 
purposes are that employee’s productivity, efficiency and well-being increases meanwhile the 
company could use less space and be flexible while the number of employee’s changes. It is about 
square meters per workplace instead of square meters per employee 

   

Furnitures adapted to the activity-based environment exists but the small units – accessories, e.g. 
hat rack, umbrella stand, trash cans etc are things that has been neglected. The overall goal of the 
project is therefore to make a study that focus on accessories for activated-based workplaces and 
to make a concept for an accessory. The project is made I cooperate with Lammhults Möbel AB. 

 

The goal of the course is that the group will apply and deepen their knowledge of an engineering 
work and analysis that links well with programs targeting. The knowledge the group gained 
during their education will be applied in an analysis of a real problem.  

 

Project scope has been directed by questions such as What are the needs in the activity-based 
offices? Which needs can Lammhults fulfill in accessories? How can a concept that fulfill the 
needs be in form of accessories? 

 

Interviews with architects, designers, researchers, sellers and consultants were conducted. The 
needs could be divided into sections such as storage, ergonomics, private, coziness, flexibility, 
service and support for technology. In addition to the needs there were also opinions expressed 
on how products should be in the sections of manufacturing and design. Surveys were also made 
with thirty-two people who worked in offices.  

 

After discussion we choose a few problem directions to work with. The directions choosen were 
based on what appeared most frequently and could offer solutions that fitted into Lammhult´s 
assortment and category ”Accessories”. 

 

The idea generation was done in brainstorming sessions where the solutions to the different 
selections of needs were generated. Some of the solutions were found to be within the design 
requirements expressed during the interviews. As a result from the brainstorming the concept 
”Tray” which can be described as a portable desk, ”Screen” a shielding storage, and ”Modular 
pen pots” solving the problem of storage materials was developed. After discussion with 
Lammhults Product developer Andreas Mattisson it was decided that further work would be 
done for the concept Modular pen pots. It was desirable was the concept would be developed 
with a magnetic board were the desktop storage could be attached. The selected concept resulted 
in a board in an A2 format with storage boxes of half hexagons. In the bottom of the board is a 
metal strip that acts as storage for catalogs, brochures etc. The working title is A2 Board.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
De arbetsplatser som byggs idag och troligtvis i framtiden skiljer sig kraftigt från de klassiska 
kontoren som bestått av fasta platser med eget skrivbord och egna hyllor för pappersförvaring. 
De moderna kontoren bygger på ett aktivitesbaserat arbetssätt och kallas ibland för ”framtidens 
arbetsplats”. De karaktäriserar sig bland annat genom öppna ytor, flexibla arbetsplatser, samt att 
personalen får större möjlighet att arbeta tillsammans och kommunicera på gemensamma ytor. 
Något som har negligerats i dessa sammanhang är de små enheterna, accessoarerna, till exempel 
papperskorgar, hatthängare, paraplyställ, garderobsstake med mera. Fokus har istället gjorts på de 
stora möblerna som soffor, skrivbord och stolar. Det finns inga studier som fokuserat på 
accessoarerna eller gått in på dem i större utsträckning och analyserat hur behovet ändrats 
gällande dessa enheter.  

1.2 UPPGIFT 
Gruppens uppgift är att göra en funktionsstudie av moderna/framtida kontor där fokus ligger på 
de små delarna och möblerna, alltså accessoarerna istället för de stora enheterna. Intervjuer ska 
utföras på arkitektkontor i Stockholm och handledning ska fås av Lammhults Möbel AB samt av 
designers kopplade till Lammhults. Utifrån det gruppen kommer fram till i undersökningen ska 
det göras ett förslag på en utvald accessoar. Det kan vara en befintlig produkt som redan finns 
idag, alternativt en helt ny produkt som uppfyller en funktion som inte har något substitut. Hela 
arbetet ska sammanställas i en rapport efter KTH:s standard för examensarbete. Examensarbetet 
kommer till största del utföras från Stockholm. Arbetet utförs om 15hp under sista terminen på 
Högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik, Innovation och design, Teknik och ekonomi. 

1.3  MÅL 
Målen för arbetet kan delas upp i kursmål och projektmål. 

1.3.1 KURSMÅL 
Gruppen ska självständigt kunna tillämpa och fördjupa sin kunskap om ett ingenjörsmässigt 
arbets-och redovisningssätt som anknyter väl med programinriktningen. De kunskaper som 
gruppen fått under utbildningen ska tillämpas i en analys av ett verkligt problem. 

1.3.2 PROJEKTMÅL 
Det övergripande målet för projektet är att göra en studie som fokuserar på framtidens 

arbetsplats med fokus på accessoarerna och ta fram förslag på ett koncept för en 

accessoar. 

1.3.3 DELMÅL 
Delmålen för projektet är: 

 Sammanställa en marknadsundersökning som visar hur minst 4 
inredningsarkitekter och formgivare ser på framtidens kontor med fokus på 
kontoraccessoarer. 
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 Sammanställa information om hur minst två kontor som har tillämpat aktivitetsbaserade 

arbetsplatser  har inrett med avseende på accessoarer samt vilka problem de ställdes för 
gällande detta. 

 Sammanställa en undersökning som visar hur minst 50 personer på minst 3 olika 
kontor ser på sin arbetsmiljö med avseende på möbler och inredning. 

 Utifrån ovanstående undersökningar komma ta fram minst tre koncept på 
accessoarer. 

 Utveckla ett av koncepten vidare och presentera det i form av en 3D-modell med 
tillhörande ritning. 

 Redovisa projektet i en rapport enligt KTH-standard för examensjobb. 

 Redovisa projektet i en muntlig presentation för representanter på Lammhults och 
för examinator samt övriga intressenter. 

1.4 OMFATTNING 
Projektets omfattning har styrts av följande frågeställningar:  

 Vilka behov finns i de aktivitetsbaserade kontoren? 
 o Vad anser inredningsarkitekterna? 

 o Vad anser medarbetare på kontoren? 

 o Vad anser säljarna av möbler? 

 o Vad anser experter på arbetsmiljö? 

 Vilka av behoven kan Lammhults uppfylla i form av accessoarer? 
 o Vad finns i Lammhults produktkatalog idag? 

 o Hur har Lammhults accessoarsortiment förändrats? Varför har produkter 

 försvunnit/ tillkommit? 

 o Vilka accessoarer faller inom Lammhults intresse? 

 o Vilken stil på accessoarer har Lammhults? Material, tillverkningsmetoder 

 osv. 

 Hur kan koncept som uppfyller behoven se ut i form av accessoarer? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 Arbetet kommer att ske inom tidsramen av 400 timmar per person. 

 Ingen ekonomisk plan kommer att fastställas. 

 Ingen fysik skalenlig prototyp kommer att byggas. 

 Endast formgivare, inredningsarkitekter och kontorsarbetare som finns i 
Stockholm kommer att tillfrågas. 

 Inga hållfasthetsberäkningar kommer att göras på det valda konceptet. 

 Inget förslag på tillverkningsmetod kommer att göras.  
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1.6  DEFINITIONER 
Med gruppen så avses Emma Hamilton och Alicia Brander som utför projektet. 

 

Aktivitetsbaserade arbetsplatser betraktas som arbetsplatser med opersonliga skrivbord och olika 
zoner för olika typer av arbete med fokus på att främja kommunikationen mellan medarbetarna 
och att utnyttja ytan på bästa sätt. 

 

Kontoraccessoarer  anses vara möbler av mindre karaktär som har någon typ av supporterande 
funktion. Exempel på sådana anses vara klädhängare, tidningsställ, papperskorg, och paraplyställ. 

1.7  FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Projektet förväntas komma fram till en teoretisk slutsats som beskriver synen och behoven av 
accessoarer för arbetsplatsen, vilket ska ge Lammhults och liknande företag inspiration inför att 
jobba vidare med området.  Det konceptförslaget på möbel som gruppen kommer fram till 
förväntas vara så pass välgrundat i projektets undersökningar att det ska kunna övervägas för 
produktion.  

1.8 GENOMFÖRANDE 
För att karttlägga behoven av accessoarer för kontor så började arbetet med att besöka flertalet 
inredare, arkitekter, formgivare och arbetsmiljökonsulter. Avsikt var att undersöka vad experterna 
på området tycker. För att även få med slutanvändaren, så genomfördes också en enkät som 
besvarades av 32  personer anställda på kontor. 

 

Intervjuerna med de olika personerna betraktades som semistrukturerad. Gruppen ville inte att  
personerna skulle känna att samtalet gick ut på att komma på en ny accessoar,  utan mer att 
samtalet gick ut på att prata om utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor. . Därför fokuserades 
samtalet på vilka problem man kunde se, hur man trodde att de kontoren skulle kunna förändras, 
och vad man själv saknade på sitt kontor. Meningen var att gruppen skulle kunna sammanställa 
ett antal olika behovsområden som accessoarer skulle kunna utvecklas för och  få en djupare 
förståelse för de aktivitetsbserade arbetssättet .  

 

Det framkomna behoven grupperades och sammanställdes till en lista där de områden som 
ansågs ligga utanför ramen för accessoarer för Lammhults plockades bort. Behoven analyserades 
utifrån varför de uppkommit. 

 

En brainstorming på lösningar för de olika behoven gjordes. Lösningarna grupperades och 
diskuterades och några lösningar bearbetades vidare och blev till koncept på olika produkter. 
Dessa koncept diskuterades med Andreas Mattiason på Lammhults och ett av koncepten 
vidareutvecklades. På det valda konceptet gjordes flera förslag på design och slutligen valdes en 
design som det gjordes en ritning på och en digital modell på. Gruppen har under 
konceptgenereringen och konceptutvecklingen ritat mycket i designprogram där koncepten har 
utvecklats och prövats med olika form-, material- och färgval.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 LAMMHULTS MÖBEL AB 
Lammhults är ett internationellt kännt och framgångsrikt möbelföretag. Sedan 1940 talet har 
företaget skapat möbeldesign som känns igen som levande klassiker. Några av Lammhults tidiga 
möbler är än idag i produktion. Lammhults design är tidlös och skapas med nära samarbete med 
olika möbelfomrgivare. Tillfredställelsen av robust elegans har definierat Lammhults möbler 
sedan början. Produktionen är placerad i Lammhult och de har två showroom i Sverige, ett 
placerat i Stockholm och ett i Malmö.  

 

 

 
BILD 1 CAMPUS STOL OCH BORD, DESIGN  FOERSOM /HIORT LORENZEN 1992 

(LAMMHULTS, 2005) 

  

Lammhults utbud av accessoarer består i dagsläget av en serie med klädhängare och tidningsställ. 
På 60-talet gjordes några accessoarer till S70-serien med paraplyställ och papperskorg. 
Produkterna har då varit en del av en serie. Utvecklingen av accessoarer har enligt Lammhults 
själva varit dålig eftersom något systematiskt arbete med det har inte gjorts. En accessoarer för 
Lammhults ska vara tidlös och passa med flera produkter i sortimentet. Den ska gärna samspela i 
materialval med övriga möbler. 

 

 
BILD 2 S70 DESIGN  LINDAU/LINDEKRANTZ 1968 (LAMMHUKTS, 2012) 
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2.2 KONTORSMILJÖER GENOM TIDERNA 
Under 1900-talets första del så var arbetsplatserna utformade i så kallad“bussittning”, man satt på 
rad utifrån hur papper skulle skickas mellan medarbetarna. (Bodin Danielsson) 

 

 
BILD 3 KONTOR MED BUSSITTNING (BADDAGE, 1940) 

 

Detta förändrades under  mellankrigstiden då människor ansågs må bäst om  de kunde få stänga 
om  sig. Detta ledde till att man byggde så kallade cellkontor med små rum i avlånga byggnader 
med en korridor i mitten.  

 

 

 
BILD 4 CELLKONTOR (BODIN DANIELSSON) 
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På 50-talet började denna typ av kontor att utvärderas och man kom fram till att de små kontoren 
förhindrade kommunikationsflödet de anställda emellan, och att informationen på företagen 
därmed flödade sämre. Till en följd av detta blev det   vanligare med öppna kontorslandskap, där 
man nu använde sig av avskärmare som väggar och växter, även om den trenden aldrig slog 
igenom riktigt i Sverige. 

 

 
BILD 5 ÖPPET KONTOR MED AVSKÄRMNINGAR (BODIN DANIELSSON) 

 

På 80-talet kom ett nytt koncept som kallades för Kombi-kontoren. Här fanns gemensamma ytor 
för skrivare men också för arkivering och för att ta paus. Glaspartier som avskärmarade mot de 
allmäna ytorna användes mycket. Lösningen ansågs kombinera fördelarna med cell-kontoren och 
kombikontoren blev populära bland företag med mycket intern kommunikation. Under 90-talet 
började så kallade flex-kontor bli vanligare. Dessa kom som en följd av IT-eran där det viktigaste 
arbetsredskapet blev datorn och det inte blev lika viktigt att ha sin egna plats, vilket gjorde att 
man utformade kontor med opersonliga platser. 

 
BILD 6 FLEXKONTOR (BODIN DANIELSSON) 

 

Vanligaste arbetsplatsen idag består av just öppna kontorslandskap. Trots detta finns en stark 
tradition av att man vill sitta i eget rum. (Bodin Danielsson) 
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2.3 AKTIVITETSBASERADE KONTOR 
Aktivitetsbaserad arbetsmiljö är den moderna arbetsplatsen där alla typer av arbetsplatser erbjuds 
i en och samma miljö. Tillväxt i en redan befintlig lokal är möjlig tack vare flexibiliteten. Här står 
inte den personliga förvaringsmöbeln bakom ett skrivbord utan finns ute i lokalen. Stora ytor 
med många möjligheter står i fokus, ibland med flyttbara väggmoduler. (SENAB, 2011, s. 4)De 
aktivitetsbaserade kontoren kan mer ses som ett arbetssätt där arbetsuppgifter, aktiviteter och mål 
är viktigare än närvaro på kontoret och ett varsitt skrivbord. (MER, ) 

 

Man pratar om kvadratmeter per arbetsplats istället för kvadratmeter per anställd. (SENAB, 2011, 
s. 4) Här är medarbetarna i fokus, och kontoren kan liknas med hotell. Val av arbetsplats kan 
varieras efter aktivitet med syftet att de anställdas produktivitet, effektivitet och välbefinnande 
ökar. (Jenny Marcuson, s. 8) De aktivitetsbaserade kontoren kan beskrivas som ett smörgåsbord 
av miljöer. (SENAB, 2011, s. 4)Mobiliteten gör det möjligt att kunna arbeta vart man vill. Stående 
eller sittande, i tysta avdelningar, projektrum eller i mötesrum. (SENAB, 2011, s. 4)Istället för att 
sitta vid skrivbordet och göra arbetsuppgifter har de anställda möjlighet att välja den plats som 
har 100 % stöd för aktiviteten. (Diligentia, , s. 5) 

 

Att prestation och resultat är viktigare än att de anställda sitter stilla bakom sina skrivbord är 
något som arbetsgivarna har börjat inse. (SENAB, 2011, s. 4) Möblerna behöver anpassas för att 
passa in i den nya miljön. Ett exempel är möbler med avskärmade ryggar som bildar ett tyst rum. 
(Jenny Marcuson, s. 1)Tekniken har bidragit till att gränsen mellan hem och kontor börjar 
försvinna. (SENAB, 2011, s. 11)Den tidigare vanligt förekommande arbetstiden nio till fem 
börjar gå över i ett mer fritt arbetssätt som börjar ta fäste. (SENAB, 2011, s. 5) 

 
Med aktivitetsbaserade kontor fokuserar en hel del på möten. Möten är mycket värdefulla och de 
aktivitetsbaserade kontoren möjliggör detta genom ett mer rörligt arbete som bidrar till spontana 
samtal och möten som kanske inte annars hade uppstått vid ett mer stationärt arbete. 
 
Den personliga förvaringen som tidigare funnits i rummet eller bakom det personliga skrivbordet 
är den arkitektoniska funktionen ”Hemvistet”. Det är där medarbetena har sina privata saker och 
börjar samt slutarsin arbetsdag. (Diligentia, , s. 4) 
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH RESULTAT  
Resultatet från projektet presnteras som flera delresultat, där den första och största delen är 
sammanställningen av intervjuer, seminarier och enkäten. Detta resultat har sedan kunnat 
analyserats och presenterats som olika behovsområden. Flera ideér med lösningar på behoven 
formades i en idégenererig. Utifrån idégenereringen kunde tre koncept utvecklas och slutligen 
kunde ett valt koncept presenteras. Det sista resultatet är alltså ett valt koncept på en produkt, 
men delresultaten är lika viktiga eftersom projektets mål även var att presentera en studie som 
beskrev behoven av accessoarer i aktivitetsbaserade kontor och tre möjliga koncept.  

 
BILD 7 RESULTATEN SOM LETT TILL SLUTRESULTATET 

 

 

3.1 ENKÄT 
Bland de trettiotvå personerna som svarade på enkäten så hade de allra flesta ett eget personligt 
skrivbord. Sex personer hade opersonligt skrivbord. Tre av dessa tog alltid med sitt arbetsmaterial 
hem trots att förvaring fanns på kontoret, två använde skåp med lås och en person var tvungen 
att ta med allt hem eftersom ingen förvaring fanns på kontoret.  

 

Oavsett om man hade eget skrivbord, eget rum eller opersonligt skrivbord så var det vanligast att 
man tog med sin jacka till sin arbetsplats och hängde den på stolen. På frågan ” Finns det någon 
speciellt möbellösning som du tycker saknas i din arbetsmiljö?” så var det ändå bara en person 
som uttryckte avsaknad av hängare. Denna person föreslog också en krok på skrivbordet för 
väskan.  

 

På grund av det låga antalet personer som hade ett opersonligt skrivbord så är det svårt att dra 
några statistiska slutsatser. Det intressantaste blev de öppna frågorna där personerna har fått 
uttrycka sina önskemål. Följande önskemål från personer som besvarade enkäten ansågs vara 
inom ramen för detta arbete: 

 

Valt koncept

Tre koncept

Idégenerering

Behovsområden

Intervjuer, seminarer och enkät
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 Papperskorg med sorteringsfack 
 Krok att hänga handväska/jacka på vid skrivbordet 
 Fotpall 
 Mysigare fikaplats 
 Funktionell hurts 
 Insynsskydd 
 Smarta fack för pågående arbeten 

3.2 INTERVJUER OCH SEMINARIER 
Efter att intervjuer genomförts och gruppen deltagit i seminarier (se Appendix) så kunde 
uttryckta behov hos de olika personerna sammanfattas: 

 

Formgivare/Inredningsarkiteter Forskare  Säljare/Konsulter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANYA SEBTON 
Snabbt skapa små konferensrum 
Möbler som inte innebär säkerhetsrisk 
Möbler som dämpar akustiken 
Tillverkningsmetod som minimerar risken 
för reklamationer 
Möbler som passar A2-konceptet men 
också kommande hybrider av kontor.  
Produkt som är lätt att tillverka 

LINDA TUVFASSON 
Möbler som underlättar sekretess 
Möbler som absorberar ljud 
Avhängning vid arbetsplats för väska och kavaj 
Möbler som gör det enkelt att skapa 
rumsligheter 
Möbler som samspelar med ny teknik 
Billiga lösningar som enkelt skapar förändring 
Växter som naturligt inslag i inredningen.  

GUSTAV THELANDER 
Möbler som passar ett varierat kontor 
och kan användas på flera områden 
 
Möbel som passar till tidigare 
kollektioner/flera kollektioner 
 
Inte ljudabsorberande produkt (eller i 
alla fall inte primärt) 
 
Möjligen helst möbel i metall. 
 

LARS WANSTRÖM 
Möbler som stödjer tekniken 
Flexibelt avskärmande 
Fler mötesplatser för spontana möten 
Skapa trygghet och igenkännande trots att 
man byter plats 
Andra sätt att mäta arbetsinsats förutom tid 
Papperskorgar som underlättar sortering. 
Förvaringsutrymmen för saker som inte används 
under arbetsdagen.  

TOWE REMMELG 
Lösninga för de som använder fast telefon och mycket papper i jobbet 
Bättre personlig förvaring.  
Underlätta förflyttning av papper och tillhörigheter från förvaring till 
arbetsplatsen 
Förvaring av häftapparater, hålslag med mera på skrivborden så att dessa 
inte försvinner 
Ergonomiska hjälpmedel som underlättar arbete i till exempel soffor eller 
ersätter peronligt inställda kontorsstolar.  
Möbler som underlättar städning och är hygieniska  
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ANNETE JOHANSSON 
Bättre klädförvaring. 
Avhängning vid skrivbordet. 
Mer ljudabdämpning 
Fler ställen att prata i telefon i.  
Mer förvaring för personlig saker. 
Punktbelysning. 
Förvaring till borden för att hålla ordning på 
pennor och dylikt. 
Krokar där det går att hänga upp sladdar. 
Papperskorgar som sitter fast på väggen/som 
kan hängas på skrivbord. 

HUGO WESTLUND 
Anpassa A2 kontoren efter individen 
Skapa en privat sfär 
Kunna ta hem arbetsplatsen från 
jobbet 

ANNA WALLERSTEDT ÖBERG och HEIDI EDHOLM  

Nyskapande fina kapphängare, väggkrokar (behöver inte se ut som det, 
utan får gärna föreställa något annat) 
Högre möbler 
Nyttja ytor 
Bättre system för förvaring, till exempel personligt skåp 
System att ta sina saker från förvaring till sin plats, tillexempel varukorg lådor 
som även passar de som arbetar med mycket material. 
Någon typ av produkt för att klara av en clean desc-policy (tänk på 
restauranger som har salt, peppar, bestick på borden i förvaring osv.) 
Skoförvaring (många byter skor på jobbet) 
Papperskorg (sopor) som inte står på golv och göra det lätt att städa. 
Göra något system för personliga saker som foton mm. 
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3.3 BEHOVSOMRÅDEN 
De specifika behov urskiljdes och sammanställas i följande olika områden: 

3.3.1 FÖRVARING 
 Personlig förvaring av sådant som man inte använder under arbetsdagen (tex jacka, 

träningsväska, uteskor med mera) 
 Personlig förvaring av sådant man använder under dagen 
 Klädförvaring vid/nära arbetsplatsen 
 System att kunna ta sina saker till sin arbetsplats, även om man har många och stora saker 

3.3.2 ERGONOMI 
 Ergonomiskt stöd som passar personen som arbetar på platsen 

3.3.3 PRIVAT 
 Avskärma  
 Möjlighet att ha personliga saker som foton etc 

3.3.4 TRIVSAMHET 
 Växter som naturligt inslag 

3.3.5 FLEXIBILITET 
 Göra flera arbetsplatser snabbt 
 Kunna avskärma om man vill 
 Flexibla konferensrum  
 Hjälpmedel för att kunna jobba i soffor 

3.3.6 SERVICE 
 Papperskorgar med sortering 
 Papperskorgar som inte står på golvet 
 Förvaring av kontorsmaterial på skrivbord 
 Underlätta sekretess 

3.3.7 SUPPORT FÖR TEKNIK 
 Sladdförvaring 
 Lösning för att prata i telefon utan att behöva gå iväg 
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3.4 EGENSKAPER 
Förutom behoven så uttrycktes också åsikter kring hur produkten borde vara. 

 Säker 
 Lätt att tillverka 
 Minska reklamationsrisk 
 Tidlös 
 Passa flera olika miljöer på kontoren 
 Passa Lammhults tidigare kollektioner 
 Lättplacerad 
 Ha något metallinslag 
 Lätt att städa/hålla hygienisk 

3.5 OPRIORITERADE BEHOV 
Följande behov uttrycktes, men kunde sorteras bort på engång eftersom de ligger utanför 
Lammhults område.  

 Ljuddämpare 
 Bättre belysning 
 System att mäta arbetsinsats 
 System för kommunikation mellan medarbetarna 
 Förslag av teknisk karaktär  som ”tangetntbord med backlight” 
 Förslag av förbättring  på produkter av typen ”större skrivbord”  

3.6 UTVALDA OMRÅDEN 
. Efter vidare diskussion så valdes det att följande problemområden skulle bearbetas vidare:  

 Transport av material från skåp/kapprum till arbetsplatsen 
 Förvaring av kontorsmaterial på skrivbordet 
 System för att kunna personalisera sin arbetsplats för dagen 
 System för att skapa fler arbetsplatser snabbt 
 Papperskorgar för sortering och som möjligen inte står på golvet 
 Ergonomiskt stöd för arbete i soffor/fåtöljer 
 Avskärmning 
 Klädförvaring vid platsen 
 Sladdförvaring  

Dessa områden valdes att arbeta vidare med för att de ansågs vara de problem som dykt upp flest 
gånger och kunde erbjuda lösningar som passar in i Lammhults sortiment och under kategorien 
”Accessoarer”. 
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3.7 ANALYS AV UTTRYCKTA BEHOV 
Samtalen med personer som arbetar med aktivitetsbaserade kontor har visat att många är oroade 
över de personliga området. Frågor som hur man ska förvara sina personliga tillhörigheter, 
förvara sina kläder, behöva plocka undan efter varje dag med mera.   

 

Hur man hanterar att medarbetarna vill personalisera sin arbetsplats är tudelat. Frågan är om man 
vid utformingen av kontoren ska bejaka att medarbetarna har personliga tillhörigheter framme 
som fotografier, blommor, pokaler med mer och se till att det finns bra och snygga lösningar för 
detta. Alternativet är att man ser avsaknanden av de personliga tillhörigheter som en del av det 
aktivitetsbaserade kontorets koncept och som en del av den allt vanligare clean desk policyn. Här 
får istället företagets image bli tydligare, och förhoppningsvis tycker medarbetarna att det är 
skönt att få ha en arbetsplats som är fri från distraktioner. Möblerna och accessoarerna för 
aktivitetsbaserade kontor borde isåfall stödja clean desk policyn. Att det ändå inte är helt 
självklart att det är bra att avpersonalisera arbetsplatserna har framkommit tydligt i intervjuerna.  

 

När man dagligen varierar sina arbetsplatser får det stora följder för ergonomin. Eftersom man 
inte längre har en personlig plats, så blir det mycket svårare att anpassa stol och bord efter varje 
individs förutsättningar. Problem som för höga stolar/bord är antagligen en av anldeningarna till 
att det under intervjuerna och i enkäten har uttryckts önskemål om fotpall. Ett annat ergonomiskt 
problem är att de aktivitetsbaserade arbetsplatserna vill ge flexibla arbetsmiljöer, och det är därför 
vanligt att medarbetarna sitter i soffor eller fåtöljer och arbetar. Här finns det utrymme för att 
utveckla hjälpmedel som gör det lättare att arbeta i sådana miljöer. Ett sådant hjälpmedel skulle 
också kunna vara efterfrågat i hemmiljö eftersom många sitter i soffan och arbetar.  

 

Papperskorgar har varit ett område som kommit upp under både intervjuer och enkäter. Här är 
handlar det nog främst om att företagen inte använder sig av de lösningar som faktiskt finns på 
marknaden, som till exempel sorteringskärl, papperskorgar som hängs på skrivbord och väggar 
med mera.  

 
Förvaring är ett ständigt återkommande område med allt från hur man gör med ytterskor och 
kläder till kontorsmaterial och träningsväska. De nya kontorsmiljöerna kräver att förvaring av allt 
sådant är smidig och passar de allra flesta. Det är också viktigt att allt material som kan vara 
gemensammt faktiskt är det, som till exempel projektpärmar och skrivbordsmaterial. Detta för att 
minimera behoven av egen förvaring och för att underlätta det dagliga arbetet när man till 
exempel inte kan gå till någons rum och fråga denna om man kan få låna en pärm. Man ska inte 
behöva leta efter en person för att kunna låna papper, och man ska heller inte låta alla få en varsin 
kopia av alla papper eftersom detta gör antalet papper på kontoret ohanterligt.  

 

Av de få som hade ett opersonligt skrivbord som gjorde enkäten, så tog de allra flesta med sig sitt 
material hem, trots att det fanns skåp. Kanske är det inte för att själva skåpen är dåliga utan för 
att det faktiskt ligger i det moderna sättet att arbete – att ens arbete är portabelt och att man 
därför med lätthet kan ta med sig det när man går hem. 

  



Accessoarer för framtidens kontor 

Examensarbete innovation och design 2012 

Tillämpad Maskinteknik 

15 

3.8 IDÉGENERERING 
Idegenereringen utfördes genom en brainstorming där möjliga lösningar på de olika 
behovsområdena togs fram (se appendix ”Brainstorming”). Några av lösningarna ansågs kunna 
vara inom ramen för de krav på design som uttryckts. Därifrån  utvecklades följande koncept 

3.8.1 PORTABELT SKRIVBORD 
Konceptet bygger på att man skulle ha en bricka med låda och fack för förvaring av dator och 
skrivbordsmaterial.  Brickan skulle enkelt kunna bäras med mellan de olika arbetsplatserna på 
kontoret och i slutet av dagen skulle den kunna placeras i personens skåp. Brickan ska stå stadigt 
när den placeras på skrivbordet. På undersidan skulle man kunna sätta dit en anpassad kudde 
med hjälp av magneter, så att kudden lätt kan fästas om personen vill jobba i en soffa. 
Inspirationen till de rundade formerna kom ifrån Lammhults soffa Addit. 

  

 
 
 

 

 

 

3.8.2 AVSKÄRMNANDE FÖRVARING 
För att lösa problematiken kring avskärmning och transport av arbetsmaterial så togs förslaget 
”Screen” fram. Tanken var att den kan placeras på skrivbordet och enkelt kunna flyttas till ett 
personligt skåp vid dagens slut. Hyllan bildar ett fack där man kan ställa sitt arbetsmaterial och på 
den tygklädda ytan skulle man även kunna fästa saker som inspirationsbilder och lappar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BILD 8 KONCEPTET "TRAY" MED OCH UTAN KUDDE

BILD 9 KONCEPTET "SCREEN" 
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3.8.3 FÖRVARING AV SKRIVBORDSMATERIAL 
Förvaring av skrivbordsmaterial på ett aktivitetsbaserat kontor kan bli problematiskt då borden 
kan vara olika stora och därigenom kräva mer eller mindre förvaring. Gruppen kom då på idén 
att kunna anpassa förvaringen genom ett modulsystem. Företaget får på så sätt samma designlinje 
på sin förvaring även om vissa bord kräver mer förvaring. Konceptet kom att döpas till Modular 
penpots, som är en skrivbordsförvaring i sexkanter med magneter emellan för att kunna fästas 
samman beroende på hur många man önskar. Gruppen fick inspiration från soffan Area, som 
också bygger på ett modulsystem med magneter och också kan kombineras i olika färger.  

 

 
 

 

 

3.9 VALT KONCEPT 
Valet av koncept grundades i ett möte med Andreas Mattiasson, produktutvecklare på 
Lammhults. Konceptet som valdes att vidareutvecklas var Modular pen pots. Utvecklingen skulle 
ske genom att kombinera förvaringsboxarna med en tavla som boxarna kunde fästas på.  Arbetet 
började med att expremintera med form och material och därefter kunde  en slutlig modell tas 
fram.   

3.9.1 PROBLEMET SOM SKA LÖSAS 
Konceptet ska vara en lösning på problemet kring förvaring av skrivbordsmaterial, som genom 
intervjuerna har visat sig vara ett återkommande behov. På de traditionella kontoren  var 
skrivbordet det självklara valet för förvaring av materialet, men på ett kontor där antalet 
skrivbord ska minskas (Helgesson, 2011)så behövs det nya sätt att förvara det på.   

 

I dag sker det mesta arbetet framför datorn, och arbetsytorna behöver därför inte vara så stora. 
På somliga kontor beräknas den nödvändiga arbetsytan som så liten som 90 centimeter bred per 
arbetsplats (Marcusson, 2011) vilket gör att skrivbordsmaterial som pennor, sax, häftapparat med 
mer inte kan vara ett stående inslag på varje arbetsyta. Sådant material måste istället kunna tas 
fram vid behov vara tillgängligt för alla. Konceptet ska stödja en sådan kontorsmiljö.  

 

Policyn clean-desk är en viktig del i det aktivitetsbaseade arbetssättet (Helgesson, 2011). Genom 
att underlätta förvaring av sådant som normalt står på skrivborden så underlättas det för 
medarbetarna att följa policyn.  

 

BILD 10 KONCEPTET "MODULAR PENPOTS"
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I dom aktivetesbaserade kontoren så vill man uppmuntra medarbetarna att jobba i olika zoner. 
Genom att göra skrivbordsmaterial tillgängligt på flera ställen så kan man uppmuntra 
medarbetarna att arbeta mer varierat.   

 

3.9.2 KONCEPTUTVECKLING  
Förvaringsboxarna  skulle kunna fästas på en tavla och enkelt kunna tas ner för att placeras på till 
exempel skrivbord, loungebord eller konferensbord. Det tänkta konceptet skulle kunna sitta på 
väggarna i kontorsmiljön för att enkelt erbjuda gemensam förvaring. Alternativet var att tavlan 
skulle vara fristående för att kunna placeras på tillexempel skrivbord, men efter Andreas 
rekommendation så bestämdes att den skulle vara vägghängd. 

 

Flera idéer om hur tavlan kunde ha inslag av andra material i olika former diskuterades, och 
vilken form dessa inslag i så fall skulle ha.  Magnetism valdes som metod för att fästa 
förvaringsburkarna eftersom det är ett enkelt och osynligt.  Magneter är också ett inslag i andra 
produkter hos Lammhults, som modul-soffan Addit som kopplas ihop just med hjälp av 
magneter. Därför kändes magneter som ett bra sätt att få produkten att samspela ytterligare med 
övriga produkter.   

 
Gruppen exprimenterade med olika former på själva tavlan. Inslag av annat material på tavlan 
såsom kork och tyg testades. Här var det viktigt att få inslaget att kännas naturligt, tidlöst och 
funktionellt.  Själva förvaringsboxarna prövades att göras i former såsom kuber, ihåliga klot, 
tringlar, kuber och redan befintliga sexkanter. Formerna gjordes större och mindre och testades 
ihop med olika varianter på tavlor. Material på förvaringsboxarna var allt ifrån trä till metall. 
Inspiration togs från verktygstavlor, väggdekorationer och klassiska anslagstavlor. Nedan visas 
några koncept som blev till under konceptutvecklingen.  

  

BILD 11 COLLAGE  AV KONCEPTUTVECKLING 
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Inspiration hämtades också från Lammhults tidningsställ INFO. Materialet på tidningsstället är 
bl.a. glas och metall och formen är kantig och rektangulär. Detta gav inspiration för 
konceptframtagningen. Det studerades också hur Lammhults kombinerar olika material och 
använder sig av accentfärger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.9.3 RESULTAT AV VALT KONCEPT 
På grund av det tydligt uttryckta behovet av att ha produkter som är lättplacerade och kan 
anpassas till flera miljöer så slutade det med att gruppen utgick ifrån en tavla i rektangulärt 
format. Detta också för att det rektangulära formatet är tidlöst och klassiskt, vilket passar in i 
Lammhults profil. Formatet i A2 var bland de mindre av de förslag som producerades och valdes 
för att tavlan skulle kunna placeras även i små utrymmen. Om önskvärt så kan kunden placera 
flera tavlor brevid varandra för att utöka förvaringen. Arbetsnamnet är A2Board. 

 

Förvaringsboxarana gjordes som avhuggna sexkanter och skapades i två olika höjder men med 
samma geometriska form för att de olika sidorna ska kunna fästas med varandra. Det 
rekommenderas att fyra förvaringsboxar används till en tavla. Två av förvaringsboxarna ska vara i 
någon stark accentfärg och två ska vara i vitt. Starka accentfärger är valda för att få 
förvaringsboxarna att kännas som en accessoar som kan ta upp andra färger i miljön. De färgrika 
förvaringsboxarna kombineras med vita för att inte skapa ett rörigt intryck, hålla tavlan stilren, 
samt ändåp skapa kontraster. Att ha vita förvaringsboxar som en grund gör också att det blir 
enklare produktionstekniskt på så sätt att varje tavla kommer med minst två vita boxar. Kanterna 
är något rundade för mjuka upp den önskvärda geometriska känslan.  

 

 

 

 

 

BILD 12 LAMMHULTS TIDNINGSSTÄLL INFO AV GUNILLA ALLARD (LAMMHULTS, 2006)
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BILD 8 FÄRDIGT KONCEPT MED NEDTAGEN FÖRVARING 

 
Förvaringsboxarna kan tas ner från tavlan och ställas på bord vid behov. Boxarna kan då ställas  
mot varandra och bilda mönster.  Den geometriska känslan på förvaringsboxarna var tänkt att ta 
upp formspråket hos soffan Addit, som också kopplas ihop med magneter och har en tydlig 
geometrisk form. 
 

BILD 13 FÄRDIGT KONCEPT MED FÖRVARING
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BILD 14 FÖRVARINGSBOXARNA PÅ SKRIVBORD 

 

Tavlan är tänkt att kunna placeras även på små väggutrymmen och både i skrivbordsmiljöer och 
loungemiljöer. Med hjälp av designprogram skapade gruppen olika miljöer som tavlan kan 
placeras i för att tydliggöra konceptets funktion. Skrivbordsmiljön är skapad för att få en känsla 
av hur förvaringsboxarna fungerar på ett bord i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Här tydliggörs 
att den starka accentfärgen tillsammans med formen får ett stilrent uttryck i den tänkta miljön. 
Den geometriska formen och de starka färgerna ger ett inspirerande lekfullt intryck i den 
alldagliga miljön.  

 

. 
BILD 15 TAVLAN I LOUNGEMILJÖ 

 

Den skapade loungemiljön ovan är framtagen för att ge en verklighetsuppfattning om hur 
A2Board smälter in i denna miljö. Accentfärgerna stärker den redan färgrika miljön och A2Board 
fungerar både som förvaring och utsmyckning. I tavlans nederkant går metallisten som fungerar 
som förvaring för kataloger, broschyrer mm. Metallisten är tänkt att samspel med andra möbler i 
Lammhults sortiment som ofta just har något metallinslag. Själva tavlan är tänkt att vara gjord i 
metall med en glasskiva på framsidan. Detta gör att tavlan får en del gemensamt med Lammhults 
tidningsställ INFO, som också består av materialen glas och metall. Tidningsstället har också en 
rektangulär och kantig form precis som A2Board.  
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För kontor med behov av mer förvaring så var det tänkt att flera tavlor sätts brevid varandra. För 
att få en uppfattning om hur detta skulle se ut så skapades en kontorsmiljö med större ytor. 

 

 
 

BILD 9 FLERA A2BOARD PÅ RAD   
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4 DISKUSSION 
Under projektets gång har vi fått svar på frågeställningarna och  fått givande möten med bl.a. 
inredningsarkitekter, designers, säljare och stressforskare. Under mötena har vi överraskats av  
hur hjälpsamma, intresserade och insatta dessa personer vart i ämnet och hur engagerade de blivit  
i vårt arbete. Vi har insett att aktivitetsbaserade kontor är ett hett ämne där alla berörda personer 
har mycket åsikter.  

 

Tanken med arbetet var att studera framtidens arbetsplats med fokus på kontorsaccessoarer, men 
för att förstå accessoarerna så har vi vart tvungna att bredda oss informationsmässigt då vi insåg 
att ämnet med aktivitetsbaserade kontor är mer än bara inredning och ommöblering av kontor. 
Att lyckas med hela implementeringen av konceptet så måste medarbetarna komma in i ett 
särskilt arbetssätt. För att komma fram till bra förslag på accessoarer har det därför varit omöjligt 
att bara studera befintliga accessoarer. Det har istället varit nödvändigt att studera kontoren i sin 
helhet  eftersom det är där accessoarerna ska fylla en funktion. 

 

Aktivitetsbaserade kontor har visat sig vara ett koncept som väcker känslor,  där medarbetarna 
vissa gånger känner  motvilja för avsaknaden av att få personalisera sin arbetsplats. Trots detta 
har vi ändå fått  höra mycket positivt.   

 

Det har varit svårt att hitta sekundärdata, men med intervjuerna, seminarierna och enkäterna så 
har vi lyckats få den data vi behövt. .Det har inte hittats någon information i böcker, utan all 
sekundärdata har byggts på rapporter. Här har det mesta av materialet varit sådant som 
tillhandahållits av företag som förespråkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket gör att detta 
material varit genomgående positivt. Att informationen kunde kompletteras med samtal med 
personer var därför mycket bra för att få en mer nyanserad bild.  

 

Det hade varit intressant med en studie som belyst hur arbetssättet fungerat över ett längre 
perspektiv och hur det har påverkat medarbetarna med ett fortsatt arbete  inom några år där 
fokus ligger på att se efter hur det fungerat i praktiken. Det hade också varit intressant att se hur 
människan utvecklar kontorskonceptet och om det kommer att komma något helt nytt arbetssätt, 
eller om det bara kommer att justeras efter tidens gång. Troligtvis kommer arbetssätten att 
utvecklas ännu mer, inte minst på grund av tekniken som utvecklas och som gör det allt mer 
möjligt att arbeta mobilt.  

 

Att komma på koncept till kontorsaccessoarer har inte varit något problem idémässigt. Vi har 
snarare vart tvungna att begränsa oss och välja bort koncept för att inte dra ut på tiden. Som 
fortsatt arbete vore det roligt att jobba vidare med de koncepten vi lagt åt sidan för att kanske 
slutligen sätta dem i produktion. Vi har sett att behovet av kontorsaccessoarer är stort, och att 
flera av de problem vi kohittat borde kunna få en lösning. Vi har till exempel sett flera varianter 
på  provisoriska lösningar för  bland annat gemensam förvaring på borden i form av 
papperslådor, ergonomiska stöd i forma av vanliga kuddar, och transport av sitt egna 
arbetsmaterial . Eftersom de aktivitetsbaserade kontoren verkar bli allt vanligare så finns det 
efterfrågan på  lyckade kontorsaccessoarer som löser just dessa problem. 
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5 SLUTSATS 
De aktivitetsbaserade kontoren ställer krav på en inredning som stödjer medarbetarna att arbeta 
aktivitetsbaserat.  

 

Utmaningen för inredningsarktitekter är ofta att inreda i en miljö som kan komma att behöva 
förändras snabbt, och att i stora rum lyckas skapa rumsligheter och trivsamhet. Det gäller att 
inreda så pass bra att medarbetarna, trots att arbetsuppgifterna kan utföras på andra platser än 
kontoret, faktiskt väljer att vara på kontoret. Ett återkommande problem som uttryckts är 
förvaring. 

 

Medarbetarna efterfrågar sådant som främst ger bättre ergonomi, lösningar för förvaring och 
möjligheten till en privat sfär för telefonsamtal och sekretessbelagt arbete. Flera tycker att 
bristerna med aktivitetsbaserade kontor är just känslan av att man inte vet var man ska sitta på 
morgonen och att inte ha en egen plats som man kan få personalisera. 

 

Experter på arbetsmiljöområdet, och även inredare som är kritiska till konceptet ser just 
avsaknaden av personalisering som ett stort problem. 

 

Säljare ser en ökad efterfrågan på möbler som underlättar för kunderna att skapa rumsligheter, 
och efter möbler som kan placeras i flera olika zonerna på kontoren. Det blir viktigt att möblerna 
är lättplacerade eftersom det kan hända att man möblerar om ofta allt eftersom behovet av 
arbetsplatser varierar.  

 

Lammhults har i dagsläget inte ett så stort utbud av accessoarer. En serie med klädhängare och 
tidningsställ har gjorts. På 60-talet gjordes några acessoarer till S70-serien med paraplyställ och 
papperskorg. Något systematiskt arbete med accessoarer har inte gjorts. Produkterna har då varit 
en del av en serie, men utvecklingen av accessoarer har enligt Lammhults själva varit dålig.  

 

En accessoarer för Lammhults ska vara tidlös och passa med flera produkter i sortimentet. Den 
ska gärna samspela i materialval med övriga möbler.. 

 

Under projektets gång har gruppen skissat på flera förslag som kan lösa några av de problem som 
kommer med aktivitetsbaserade arbetssätt.. Tillsammans med Andreas på Lammhults så 
bestämmdes att ett koncept med förvaring av skrivbordsmaterial på en väggfast tavla skulle 
utvecklas. Konceptet stödjer flera saker som kommer med ett aktivitetsbaserat arbetssätt: 

 

 Mindre yta: Väggförvaring frigör arbetsyta så att mindre arbetsplatser kan göras. 
 Aktivitetsbaserat: Materialet tas endast fram när det behövs 
 Cleand-desk : Förvaringen gör det lätt att snabbt städa undan på sitt skrivbord. 
 Tillgängligt material för alla: Sparar in på materialkostnader och tid för att gå och låna 

material av andra. 



Accessoarer för framtidens kontor 

Examensarbete innovation och design 2012 

Tillämpad Maskinteknik 

26 

 Alternativ till traditionell skrivbordsförvaring: De vanliga skrivborden har tidigare 
fungerat som förvaring, men när de försvinner så behövs alternativa platser att förvara 
skrivbordsmaterial på. 
 
 
 

 
BILD 10 A2BOARD 
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6 FORTSATT ARBETE 
Som fortsatt arbete på projektet kan gruppen: 

 Få ut något av koncepten på marknaden.   
 Utveckla koncept utifrån fler behovsområden. Gruppen har nu en bra grund att stå på 

eftersom kartläggning av behov och passande formspråk redan är gjort.  

 

Som fortsatt arbete på projektet kan andra studenter som examensarbete: 

 Gå djupare in på materialval av tavlan och förvaringsboxarna. Tanken med konceptet är 
att det ska sitta magnet på någon yta av förvaringsboxarna, men vart är ännu inte bestämt. 
Det vi vill ska uppfyllas är att magneten ska fästa i tavlan samt att boxarna ska fästas i 
varandra på bordet. Detta krav kräver arbete för att bestämma hur och var magneterna 
ska fästas på förvaringsboxarna. Något som vi valt att avgränsa oss för i detta arbete.  

 En djupare studie på magneters inverkan på teknik och magnetens nödvändiga styrka.  
 Ta reda på bästa tillverkningsmetod.   
 Undersöka val av fästanordning.  

 

Som fortsatt arbete på projektet kan Lammhults: 

 Välja att gå vidare med konceptet A2Board för produktion. Samma punkter som 
behandlar elevers examensarbete ovan bör då genomföras.  
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 APPENDIX 1- SPECIFIKATIONER OCH PMA 
 

  
 

Produktmarknadsanalys – ny produkt/variant 

 

Namn Board A2 
Formgivare Alicia Brander och Emma Hamilton 
Bakgrund/Syfte(utgår ifrån behovsanalys) Se eget kapitel 
Tidplan/planerad säljstart/lansering - 
Målpris, svenskt brutto - 
Uppskattad volym(antal enheter, 
omsättning) 

- 

Jämförelse med konkurrenter(produkt, 
prisplacering, utbud) 

Se eget kapitel 

Miljöpositionering Möbelfakta 
Användningsområde(hotell, restaurang, 
café, samlingssal, skola, konferens, flygplats, 
lounge, sjukhus/vård, hemmiljö) 

Lounge, skola, konferens, 

Målgrupp (designintresserade, 
yngre,medelålders, äldre, arkitekter, 
media/pressosv) 

En förvaringstavla som ska passa flera kontorsmiljöer. Ska 
tilltala många. 

Målmarknad (Sverige, Norden, Europa, 
USA, Asien) 

Internationellt 

Designvärdespositionering Commerce/Identity 
Uttryck (kärnvärden hos produkten) Value for money, tydliga basfunktioner, stilren, flexibilitet, 

förvaring. 
Funktioner/tekniska krav Ska kunna placeras även i trånga utrymmen och kunna 

fungera som förvaring av kontorsmaterial. 
Ersätter befintlig produkt/produkter? Provisoriska lösningar som kartonger på borden 
Befintlig/ny produktfamilj? Kan ingå i produktfamiljen INFO 
Ska kunna koordineras med Area, Addit, Campus, A-line m.fl. 
Tidplan för utfasning av ev ersatta 
produkter 

- 

Förväntad livslängd i sortimentet - 
Verktygskostnad - 
Tester och krav (Hållfasthet, brand, miljö, 
ljud) 

Enligt standard, klass 2. 

Ev patent och/eller mönsterskydd Nej 
Distribution (återförsäljare, katalog, direkt 
slutkund) 

Normal 

Riskanalys(använd CH00122) - 

Övrigt  
 

Generella krav – gäller samtliga produkter 

1. Tillverkningen av produkten får inte innebära att arbetsmiljörisker uppstår eller förvärras. 
2. De kemikalier som används ska vara bästa möjliga arbetsmiljö‐ / miljöalternativ, med bibehållen 

funktion. 
3. Produkten ska i möjligaste mån konstrueras så att delarna enkelt kan demonteras och ersättas vid 

reparation eller renovering samt då produkten tjänat ut. 
4. Då produkten tjänat ut ska så mycket av ingående material som möjligt kunna återvinnas, i första hand 

genom materialåtervinning, i andra hand genom energiutvinning. 
5. Tillverknings‐/monteringstid ska minimeras. 

 

Produktmarknadsanalysen ska kompletteras med bilaga för respektive produktslag 
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Kravspecifikation för A2Board 

Upprättad av Alicia Brander och Emma Hamilton 

Datum 2012-12-14 

 
Produkten namn A2Board 

Formgivare Alicia Brander och Emma Hamilton 

 
Tavla  
Glas JA  NEJ  Kommentar:       
Metall JA  NEJ  Kommentar:       
Stål JA   NEJ Kommentar:       
Massivträ JA  NEJ  Kommentar:       

Formpressat JA  NEJ  Kommentar:       

Plast JA  NEJ  Kommentar:       

 
Hylla  
Fanér JA  NEJ  Kommentar:       
Laminat JA  NEJ  Kommentar:       

Massivträ JA  NEJ  Kommentar:       

Glas JA  NEJ  Kommentar:       
Plast JA  NEJ  Kommentar:       

Metall JA  NEJ  Kommentar:       

 
Burkar  
Fanér JA  NEJ  Kommentar:       
Laminat JA  NEJ  Kommentar:       

Massivträ JA  NEJ  Kommentar:       

Glas JA  NEJ  Kommentar:       
Plast JA  NEJ  Kommentar:       

Metall JA  NEJ  Kommentar:       

 
FUNKTION  

Vikt Ej viktigt 
Fällbart JA  NEJ  Kommentar:       
Justerbart JA  NEJ  Kommentar:       
Kopplingsbart JA  NEJ  Kommentar:       
Flyttning Ej viktigt 
Rengöring Normal städanalys

Utomhusanvändning JA  NEJ  Kommentar:       

Tillbehör Eventuellt fler burkar 

Övrigt Burkarna ska kunna fästas på tavlan hgenom magnetism. 
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Bakgrund/syfte – Reason for being 

Huvudsyftet med förvaringstavlan A2board är att skapa en enkel förvaring av skrivbordsmaterial. 
Produkten är ett steg i att utveckla utbudet av kontorsaccessoarer som ska passa aktivitetsbaserade 
arbetsmiljörer.  

Förvaringstavlan är lättplacerad eftersom det genom sin storlek även kan sättas på små väggar. Till en 
början föreslogs att göra en större tavla, men det nättare formatet ansågs vara mer flexiebelt och inget 
hindrar att flera tavlor sätts brevid varandra. Det föreslagna måttet är 420x594. Förvaringsburkarna 
som fästs på kan tas av och placeras på bord. Dessa föreslås primärt komma i två höjder, den stora 
10cm och den lilla i 7cm. Bakstycket som fästs mot tavlanföreslås vara 10 cm och magnetiskt. En hylla 
i metall på tavlan ska göra det möjligt att placera tidningar eller broschyrer. 
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APPENDIX 2- INTERVJUER OCH SEMINARIUM 
Intervjuer genomförda med olika peroner inom branchen för kontorsmiljöer.  

TOWE REMMLEG, KONSULT PÅ STRUKTUR 

Towe Remmleg arbetar på företaget Struktur som är en konsultverksamhet med fokus på 
Aktivitetsbaserad arbetsplatser. Hon menar att den nya generationen ser på arbetsplatser på ett 
annat sätt än många äldre generationer och företagen står inför en förändring och måste anpassa 
sig till detta. Hon poängterar vikten av en bra arbetsplats för att få kompetenta människor att 
söka sig till företaget. Precis som många andra tog hon Google som ett exempel på ett företag 
som lyckas med detta, så kallad Employer branding. En bra arbetsplats definierade hon som en 
där man hittar synergier och planerar utifrån vad man egentligen gör och var man gör det bäst. 
Olika zoner för olika typer av arbete ger medarbetarna frihet att välja.   

Eftersom företaget Struktur också ska leva som de lär, så är också deras egna lokaler uppbyggda 
enligt konceptet för aktivitetsbaserade kontor. Här finns zoner för tyst arbete, fika, projektmöten, 
mötesrum och telefonrum. Towe tror att de skulle kunna dra konceptet ännu längre, nu är det 
några på ekonomi och administration som fortfarande har personliga platser. Även om de har 
arbetsuppgifter som kräver mer tillgång till telefon och många papper, så borde man kunna lösa 
det, tror hon. Som det ser ut nu så har kontoret nämligen överkapacitet, de behöver inte riktigt 
alla de platser som finns. 60 personer jobbar i lokalerna, och dom har 60 platser, men eftersom 
det aldrig är så att alla är där så borde man kunna ta bort några platser.  

Lokalerna gjordes om för cirka ett och ett halvt år sedan. Innan dess hade man personliga platser. 
För Towe gick det snabbt att komma in i det nya arbetssättet, kanske någon vecka. Men det finns 
andra som ännu inte riktigt har anpassat sig. Ombyggnaden skedde efter att man insett att ”vi ser 
ju att vi får plats, men vi får inte plats”. Towe tycker att det är mycket bättre att jobba så här, 
eftersom man får nya infallsvinklar när man får möjlighet att byta plats när man känner för det 
och för att man träffar sina medarbetare mer på de olika kontaktytorna.  

Personligen tycker hon att det finns vissa problem med förvaringen på kontoret. Hon skulle vela 
ha ett postfack högst upp i sitt personliga skåp. Det finns inget system för att förflytta sina saker 
från skåpet till sin arbetsplats, mer än att de har ett hängmappssystem som kan tas ut ur skåpet 
och förflyttas till arbetsplatsen. Problemet är att denna är lite liten tycker Towe, och inte särskilt 
optimal för annat än just papper. En av deras kunder förslog förut att man skulle ha som ett 
”portföljgarage” med portföljer på hjul som man skulle kunna låna för dagen för att förflytta sina 
saker. Som konsult har hon också hört mycket från kunder att man är oroad över sina värdesaker 
och skulle vela ha lås på skåpen. Själv känner hon inte så, och kanske tror hon att det har att göra 
med hur stort kontoret man arbetar på är.  

På varje skrivbord ska det finnas en uppsättning med skrivbordsmaterial som häftapparat, 
pennor, hålslag med mera. Dessa verkar desvärre hela tiden försvinna.  

En viktigt aspekt som hon tycker att det borde fokuseras mer på i aktivitetsbaserade arbetsplatser 
är hur man jobbar i de olika zonerna. Om man till exempel sitter i en soffa, hur ergonomiskt är 
det egentligen? När platserna opersonliga så blir det svårare att ha personligt inställda stolar, så 
man måste hitta nya sätt att arbeta för ergonomiska arbetsplatser. Till det ser hon en marknad för 
just accessoarer som ger support för arbetet, till exempel små laptopbord eller laptopbrickor.  
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Vid utveckling av kontoren så tycker hon också att det är viktigt att tänka på servicen, till exempel 
hur städning går till och hur man hanterar hygien. Det är bland annat kanske inte så hygieniskt att 
dela tangentbord med hur många som helst, och om det är lättstädat så kan företaget dra ner sina 
kostnader ytterligare.  

I takt med att kontoren blir större och är i flera plan så måste man också tänka över hur man 
löser kommunikation mellan medarbetarna. När man har haft personliga platser så är det bara att 
gå dit och titta om personen är där, men detta kan bli svårt om man har flera avdelningar och 
plan. En del företag löser det genom en företagschatt där man snabbt kan få tag på folk.  
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LINDA TUVFASSON, INREDNINGSARKITEKT 
Linda Tufvasson är Creative director/Inredningsarkitekt/Grafisk designer på arkitektkontoret 
Codesign. Där jobbar med att hitta nya kontorslösningar för kunder och hon har jobbat med att 
utforma arbetsplatser i tio år. Hon jobbar också med arkitektstudenter från KTH och konstelever 
från Konstfack i designstudion Futurum. 
 
Linda pratade om ett misslyckande med A2 kontoren - att folk lätt boar in sig, och gör den tänkta 
opersonliga arbetsplatsen personlig. För att lyckas med ett A2-kontor måste företaget därför sätta 
in en massa regler och motivera medarbetarna att följa dessa. Ibland fungerar det säkert, men hon 
pekar på svårigheten att få alla att verkligen vilja följa konceptet.  
 
En del företag gör misstaget att omvandla sitt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor, utan att ha 
tillräcklig kunskap och planering, vilket kan resultera i tomma våningsplan. Kontoret har då 
visserligen renoverats och ser snyggt ut, men hela poängen med energigivande aktivitet har 
försvunnit liksom en massa pengar. Hon kritiserade också bristen på sekretess som kommer av 
att man inte längre har en avskärmad arbetsplats. Vem som helst kan gå förbi och läsa på ens 
skärm, och om det inte konfidentiell information om företaget så kan det hända att det är känslig 
information om övriga medarbetare eller liknande. En annan stor brist som hon kunde se är 
säkerheten, som ofta hamnar i skymundan. Öppna kontorslandskap kräver ljudabsorberare som 
tex mattor och textilier som i sig kan leda till en ökad brandrisk.  
 
Hon nämde flera områden som hon ansåg borde utvecklas i de moderna kontoren. Förutom 
sekretess, säkerhet, och ljudabsorbtion såg hon utmaning i att skapa rumsligheter “rum i 
rummen” som blir viktigt i öppna kontorlandskap. Att skapa kontorsmöbler som är funktionella 
och egentligen inte känns som kontormöbler trodde hon också skulle bli allt viktigare eftersom 
hon ansåg de tradiotionella kontorsmöblerna vara tråkiga. Större krav på flexibla lösningar gör att 
det blir viktigt att med billiga och enkla medel kunna förändra miljön, tex att enkelt kunna skapa 
ett nytt konferensrum. Lösningar som underlättar för den tekniska utvecklingen så som 
laddstationer trodde hon också skulle bli allt viktigare. I samband med att man inte har något eget 
kontor att förvara sina saker i så efterfrågade hon avhängningsmöjligheter och förvaring för skor 
och väska. Här ansåg hon att det finns generella skillnader mellan män och kvinnor, där män ofta 
har för vana att ta med sig sin jacka till arbetsplatsen eftersom det är där han ofta förvarar 
nycklar, mobil och plånbok. Kvinnor däremot prioriterar att ta med sin handväska och skulle 
därför behöva en anvisad plats att ställa den på.  
 
En viktig del i inredningen som skapar trivsel ansåg Linda att växter var. Här efterfrågar hon 
alternativ till de typiska kontorspalmerna och att man skulle behöva en extern blomsterfirma som 
ansvara för blommorna. Heller att man i så fall får in växterna som en naturlig del i inredningen.  
 
Arkitetktens roll och även “Facilityns” tror hon kommer bli allt mer viktig eftersom framtidens  
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kontor innebär en helhetssyn på hela organisationen. Flera nya yrkesroller tror hon kommer att 
bli vanligare i takt med att det går upp för företagen hur viktig arbetsmiljön är. Fler företag 
kommer säkert tex ha en anställd Employer branding manager.  
 
Linda håller just nu på att utveckla projekt som syftar till att ta synen på arbetsplatser ett steg 
längre där man har helhetssyn på varumärke, management, och lokalför att utforma en optimal 
arbetsmiljö. 
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HUGO WESTERLUND, STRESSFORSKARE 
Hugo Westerlund, professor och enhetschef för Epidemiologi är aningen kritisk mot de 
aktivitetsbaserade arbetsplatserna.  
 
Han menar att människan har ett naturligt behov att uttrycka sig själv, vilket också kallas för att 
personalisera sig. Detta motverkas när företaget inte jobbar för den personliga arbetsplatsen och 
vill visa företagets image utåt och inte medarbetarnas. Tanken är inte att medarbetaren ska 
utforma sin arbetsplats med så pass personliga saker så att den inte passar företagets profil utan 
det viktiga ligger i att företaget och individen visar hänsyn till varandra. Vad Hugo vet är att 
människan måste ha en privat sfär. Sekretessärenden försvåras i den nya utformningen av kontor 
och A2 kontoren bör anpassas mer efter individen. Han belyser att människan inte kan göras till 
en robot. Man bör också fråga sig “vad är arbetsplatsen?” En viktig aspekt är att arbetsmiljön bör 
anpassas efter att många jobbar hemifrån och tar med arbetet hem från jobbet. 
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ANYA SEBTON, FORMGIVARE/INREDNINGSARKITEKT 
Anya jobbar som frilansande formgivare åt Lammhults och har gjort det ända sedan hon tog 
examen från Beckmans under 90-talet. Hon har en lång erfarenhet av att designa möbler för 
offentliga miljöer, och har förutom Lammhults även designat för IKEA och jobbat som 
inredningsarkitekt. Anya jobbar med  möbler  som placeras i A2-koncepten och har flera kollegor 
som varit med och utvecklat det.  

För A2- konceptets framtid så betonar hon vikten av att man alltid ska ifrågasätta eftersom om  
konceptet inte utvecklas så kommer det inte dröja länge innan A2-kontoren känns omoderna. 
Tittar man tillbaka på hur kontoren har utvecklats genom tiderna så kan man  se att de går i 
trender om 10-15 år mellan koncepten. Hon menar att man egentligen inte kan komma ifrån att 
A2 egentligen är ett sätt att med tidens höga lokalhyror spara in på pengar genom att minska 
utrymmet. Företag som expanderar tjänar på att kunna ha mindre lokaler och att inte behöva 
flytta till större så fort de får fler anställda. I A2kontorens utveckling ska man  kanske därför just 
ifrågasätta för vem man faktiskt bygger och hur det kommer att påverka i förlängningen. Man  
måste också tänka på att aktivitetsbaserade arbetsplatser kanske inte passar alla företag, och 
kanske är det just så som A2-konceptet kommer att utvecklas. Istället för det rena 
aktivitetsbaserad så kommer det nog att utvecklas till att bli hybrider.  

Kraven på flexibilitet gör att det blir viktigt att snabbt kunna skapa variera lokalerna, genom att 
till exempel efter behov skapa fler mötesrum. Här kvarstår då utmaningen med avskärmning och 
ackustik 

I slutändan ska det  handla om att få folk att trivas så bra på jobbet att man får folk att vara där.  

Som en bra designer tycker hon att man måste ha  kunskap om teorin bakom problemet, men det 
är viktigt att inte fastna helt i det teoretiska så att designen blir lidande. Hon kritiserar en del  

skolor och arbeten där så mycket teori har lagts ner att själva produkten inte har hunnits 
utvecklats . Vid sin informationssökning inför ett projekt blir det också viktigt att vara medveten  
om att i princip har alla tillgång till samma information. I dagens samhälle delas kunskapen på ett 
helt annat sätt än  tidigare. Som bra designer gäller det därför att vara lyhörd för när det är dags 
att bromsa sitt arbete med ett visst projekt. Om någon annan har hunnit före så måste vara 
medveten om när det är dags att släppa sitt egna projekt och gå vidare.  
Anya har gjort flera soffor och fåtöljer för offentlig miljö. Att tänka på då är att inte ha för många 
lösa delar som riskerar att försvinna. Hon återkommer också till de praktiska utmaningarna med 
att designa för offentlig miljö på grund av det  slitage som möblerna kommer att utsättas för. 
Kraven på hållbarhet är väldigt stora, och det kräver att man som designer är påläst kring 
materialval och tillverkningsmetoder. Inte minst blir det viktigt vid reklamationer. Hon ger 
exempel på tillfällen där det hänt att tillverkarna inte har föjlt ritningarna eller där materialet har 
ändrts. Vid sådana tillfällen är det viktigt att vara säker på vad man hade för intention. Att ha 
förståelse för produktion  är också viktigt för att kunna designa på ett sätt som gör tillverkningen 
ekonomiskt möjlig. Med kunskap om verktygskostnader så kan man också anpassa sin design.  

A2-kontoren måste också designas för att uppfylla krav på säkerhet. Mäbler får inte vara 
utformade så att det är lätt att snubbla på dom, och vid användning av textilier så vill man 
använda tyg som är antiflambehandlat. Här skapas en konflikt kring material som förvisso är 
säkert, men också kan vara bland de hälsofarligaste.  

Som verksam designer kan hon  se en tydlig utveckling i yrket. Som student och nyexaminerad  
var det inte alltid självklart  och accepterat att använda dator som ett designverktyg. Fortfarande 
finns designers som lämnar in hantverksskickliga ritningar, men det har blivit vanligt och 
accepterat att designa i datorn. Anya föredrar att göra sina modeller i den uppgraderade versionen 
av Google Sketchupeftersom det är lätt att snabbt få fram sin tänkta form. I mer tekniska Cad-
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program  känner hon sig oftare stoppad i designprocessen eftersom hon upplever det som att 
flera mått och geometrier måste bestämmas från början och är svårare att ändra i efterhand.  

Som designer tror hon också att det blir viktigare att kunna verka som en entreprenör. Det tar 
lång tid att bygga upp en produktportfölj som gör att man kan försörja sig på royalties.  Då är det 
en fördel om man har  möjlighet att vara med i produktionen , kanske genom att man har 
designat en liten sak som inte lkräver så stor investering och kan massproducera och sälja.  
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LARS WANSTRÖM, SÄLJARE SENAB 
Senab är en av Lammhults återförsäljare och siktar på att leverera kompletta kontorsinredningar 
till sina kunder. Lars Wanström är ansvarig för regionen i Stockholm. 

Som återförsäljare av kontorsmöbler ser han en en förändring kring hur man jobbar på 
arbetsplaserna. När i stort sett inget företag har en beläggning på över 50%, så finns det nästan 
inga argument som legitimerar att alla ska ha ett eget skrivbord.  I takt med att sättet vi arbetar på 
förändraras så dyker nya behov upp för möbler. Han ser efterfrågan på möbler som stödjer 
tekniken, tex hur man förvarar hubar. Känslan av att sitta själv men ändå bland andra tycker han 
blir viktigare. Kanske måste man däreför hitta enkla lösningar för flexibelt avskärmande.  

Lars betonar också att de nya kontorer ska underlätta de spontana mötena. Att boka möte ser han 
som en utdöende trend, och han anser själv att de sällan är så effektiva. Istället vill han att 
mötesplatser ska skapas så enkelt i arbetsmiljön att behoven av bokningsbara mötesrum minskar.  

Han kommer också tillbaka till frågan om för vem man inreder. Han har själv barn födda på 80-
talet, och kan  se en generationsskillnad för hur man vill arbeta. 80-talisterna ser det som mer 
självklart att jobba i projektform och att variera sitt arbetssätt, medan många äldre som är vana 
vid att ha ett eget rum har svårare att ta till sig A2-konceptet. Han menar att för många äldre så är 
arbetsplatsen fortfarande en stor del av ens trygghet i vardagen, och kanske till och med som ens 
andra hem.. Att släppa ifrån sig sitt skrivbord blir då extra svårt.  

Att arbeta aktivitesbaserat ställer krav på en ny typ av ledarskap. Som chef  kan Lars se ett behov 
av att kunna mäta sina anställdas jobb på andra sätt än tid. Han ger exempel på en anställd som 
kanske jobbar 12 timmar om dagen synligt på kontoret, men inte blir klar med sin uppgift. Som 
chef vet man då att personen ändå lagt ner mycket tid. Om den anställde istället har jobbat 
hemifrån eller på annat håll  lika många timmar och inte blivit klar, så kan man ha svårare att 
acceptera att uppgiften  inte är klar eftersom  man inte vet om personen verkligen har jobbat. 
Förutom att man som chef som  implementerar A2-konceptet måste tro på arbetssättet, så måste 
man också lita så pass på sina medarbetare att man inte känner att man måste kunna se dem hela 
tiden. Här gäller det också att arbetsmiljön ska bli så bra att medarbetarna hellre är på kontoret än 
till exempel hemma, även om det skulle vara möjligt att göra sina arbetsuppgifter varsomhelst. 
Arbetsmiljön blir en viktig faktor för att få sina medarbetare att vara på arbetsplatsen, och för att 
kunna skapa förutsättningarna för de viktiga små spontana mötena. Att skapa ett välfungerande 
A2-kontor handlar mycket om att lyckas med tre olika delar; Organisation (kultur och 
värderingar), den fysiska lokalen och en supporterande IT-miljö.  
Möbler som är i A2-miljöer ser han egentligen bara som ”vanliga”kontorsmöbler som får ett nytt 
användningsområde. Ett stort konferensbord som placeras i öppet kontorslandskap blir istället 
till ett projektbord. Däremot tyckar han att de möbler som designats just för A2-kontor ofta är 
mer utmanande, till exempel en telefonhytt i filt. Man måste förstå tidsandan i designen och välja 
material med omsorg. Han ser en trend i hur kontormöbler bli allt mindre kontorsaktiga och hur 
vi istället går mot allt mer hemlika kontorsmiljöer. Samtidigt får möblerna en kortare levtid, och 
det finns ständig efterfrågan på nya möbler. Studier som visar på att vi mår bra av färg gör att det 
efterfrågas mer färgglada kontor.  

De små möblerna, accessoarerna skulle han vela att vi definerades som supporterande möbler, 
det vill säga att de ska ha något större syfte. Han uppmuntrar oss att tänka på egenskaper som 
avlastande och att de ska hjälpa till att skapa förutsättningar.  

Lars ser att A2-kontoren utvecklas, med nya generationer så kommer nya idéer. Men allt sker i 
cykler och även han ser möjlighten till att det svänger och att vi om kanske 10 år åter kommer att 
gå tillbaka till de fasta arbetsplatserna.  

Han ser att vi lever i en tid där gränsen mellan arbetsliv och fritid alltmer suddas ut. Detta gör att 
man  kan  ifrågasätta om det verkligen skapar frihet att kunna jobba hemifråbn, eller om det i 
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själva verket är tvärtom? Det gäller att hitta en balans, och i en tid som denna, när ytterligare en 
trend är att värna om kärnfamiljen, så kan det bli ännu viktigare att företagen tar hänsyn till 
gränsen mellan arbetsliv och frititid.  

På sin egen arbetsplats kan ha se ett behov av papperskorgar som fyller fler funktioner, man  
kanske skulle kunna kalla dem för miljökärl. Han ser också ett behov för mer förvaring av 
personliga tillhörighter. Många anställda har förutom sin dataväska/portfölj även med en 
träningsväska ller extra ombyten. Kanske skulle man behöva mer ”första förvaring” där man kan 
placera sina saker som inte används i arbetet. .  
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ANNETTE JOHANSSON DILIGENTIA 
Diligentia är ett fastighetsbolag som har en samhällsförbättrande strävan som bidrar med mer 
inspirerande miljöer där människor mår bra. För några år sedan började Diligentia fundera på hur 
framtidens arbetsplats kommer att se ut. Genom ett internprojektet Diligentia Future Lab kom 
företaget fram till en metodik för att hantera framtidens kontor. A2- Aktivitetsstyrd arbetsmiljö 
blev resultatet.  
 
På Diligentias kontor i Stockholm berättar kontorassistenten Annette Johansson om hur hon och  

Diligentias anställda ser på de aktivitetsbaserade kontoren.  
 
Under Diligentia future lab undersöktes hur företgaet kunde jobba med lokalerna för att 
kundernas behov skulle tillfredställas. Projektet gjordes med bl.a. Strategisk arkitektur.  
 
Diligentia har nu arbetat med A2 kontor i två år. De har köpt in en del nya möbler men till 
största del använt sig av de befintliga. Annette är mycket nöjd med det nya arbetssättet. Hon 
anser att det blivit mer socialt bland personalen och upplever att hon fått mer kontakt med 
personal från andra avdelningar som hon förmodligen aldrig annars hade kommit i kontakt med. 
Diligentia har även lyckats hyra ut en yta då A2 kontor är mycket ytbesparande. Dom på företget 
som påverkats en del negativt av det aktivitetsbaserade kontoret är de som har mycket 
pappersarbete samt marknadsavdelningen som ofta blir störda av att folk runt omkring lägger sig 
i deras arbete. Det svåra vid implementeringen av A2 kontoren var IT miljön. Lösningen på det 
blev att personalen fick en egen PC. Det har även kommit klagomål på ljudnivån och att vissa 
hörs mer än andra. Annette tycker det finns för få tysta rum och dålig egen förvaring. Den 
privata förvaringen är idag bl.a. en liten låda som går att dra ut och ta med sig till ett bord där det 
är tänkt att sitta. Men funktionen används inte så flitigt idag. I hemvisten börjar och avslutar 
personalen sin dag. Där finns det möjlighet att slå sig ner, förvara saker, läsa mail. Med Annette 
menar att dom inte riktigt fått till hemvisten. de anställda tillbringar ingen större tid där. Kanske 
på grund av att det saknas kaffe där och personalen väljer att fika någon annanstans. På 
Diligentias kontor finns en del möbler som är anpassade till det aktivitesbasrrade arbetssättet, 
såsom soffor med höga väggar som har en ljudabsorberande effekt.  
 
Annette tror på A2 kontoren och tror inte att vi kommer gå tillbaka till egna rum. Det är 
oekonomiskt och omiljövänligt. Företag växer snabbt storleksmässigt och marknaden är också 
flexibel med risk för konjunktursvängningar. Hon tror också att det är bättre för företagen att 
kunna placera sina kontor centralt, vilket är mer attraherande för de anställda.  När kontoret väl 
ligger centralt så är hyran ofta hög, vilket gör det viktigt att uttnyttja ytan till max. Anette tillägger 
att kontorshotell kan tänkas komma.  
 
Som en av de som vardagligt arbetar på ett aktivitesbaserat behov så har hon uppfattat att det 
ännu finns en del områden som kontoret kan förbättras på. Bland annat är klädförvaringen är 
inte optimal. Det saknas bra upphängning med galgar för kavjer och då många vill ta med sig 
sin jacka till platsen man sitter på för dagen så skulle det behövas fler krokar vid 
arbetsplatserna. .Ljudnivån är också något de flesta har synpunker på och det eftersfrågas fler 
ställen att kunna prata i telefonen på.  
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GUSTAV THELANDER 
Gustav Thelander arbetar som säljare på Lammhults i Stockholm i deras showroom på 
Kungsbroplan.  
 
Gustavs svar på vad som kännetecknar Lammhults är tidlös design, innovativ funktion och 
kvalité. Designen ska utgå från funktionen och möblerna ska gärna kunna varieras och vara 
flexibla för attt bidra till en levande kontorsmiljö. Den tidlösa designen gör att deras möbler kan 
hållas i produktion länge och att en del möbler till och relanseras. Ett bra exempel på detta är 
serien S70 där fåtöljen blev utnämnd till årets möbel 2012, fast den togs fram för första gången  

på 60-talet. 
 
Flera av de vi pratat med tidigare har pekat på ljudnivårer som ett stort problem på 
aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vi frågade därför Gustav om ljudabsorberande möbler är något 
Lammhults är intresserade av att arbeta med. Han svarade att Lammhults samarbetarbetspartner 
redan har ett brett sortiment av just detta, därför tyckte han inte att det var något som 
Lammhults borde jobba med. 
 
Lammhults tillverkar inte så många möbler i trä, utan använder mer metall.  Man försöker hitta 
sin egna väg med materialen, tillexempel så har de gjort en en stol med en pressgjuten stomme i 
aluminium. Sådana verktyg är väldigt dyra att ta fram, men i gengäld blir det svårare för någon att 
kopiera den och Lammhults kan vara lite säkrare på att ha något unikt.  
 
Gustav poängterar vikten av att se Lammhults möbler som familjer eller som enheter som kan 
matchas ihop. Att ta fram en ny möbel handlar därför mycket om att sätta den i ett sammanhang 
med resten av kollektionen.  
 
Lammhults har tidigare haft ett bredare sortiment av accessoarer som papperskorg och 
tidningsställ. Gustav vet inte varför dessa har försvunnit, men tror att det kan ha varit så enkelt 
som att dom var för tråkiga och sålde för dåligt. 
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ANNA WELLERSTEDT OCH HEIDI EDHOLM, MURMANS ARKITIEKTER 
Murman arkitekter jobbar från formgivning och inredning tll arkitektur och plabering. De arbetar 
i både stor och liten skala med kontor, bostäder, offentliga byggnader, fastighetsutvecklung, 
hyresgästanpassningar mm. 

 

På Murmans kontor i Stockholm träffade vi arkitekterna Anna Wallerstedt öberg och Heidi 
Edholm, båda anställda på Murman. 

 

De menar att vi i Sverige är sena med att arbeta med aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det finns 
länder som ligger långt före. 

 

Som arkitekter märker de av ett stort intresse kring A2 kontor, men personer vet ofta inte så 
mycket om konceptet. 

 

Murmans byte till A2 

Murman ska själva flytta om till A2 kontor från öppet kontorslandskap om ca två månader. En av 
anledningarna till bytet är att det blir mycket ytbesparande. Det har visat sig att det i snitt används 
23 stycken stolar samtidigt, medan det finns ca 36 stycken tillgängliga. Det behövs också mer 
mötesytor. 

 

För Murman har förvaring varit det stora problemet. Pappershantering kan också komma att bli 
problematiskt så ett A2 kontor ofta innebär ett nästintill papperslöst kontor. Clean desc strategin 
känns också jobbigt förklarar Anna. Man kanske inte orkar eller hinner städa efter sig på bordet 
varje dag. Men hon tillägger också att det också kommer uppskattas när det är fint på borden när 
man kommer nästa dag. 

 

Microsoft 

På Microsoft som har A2 kontor har det visat sig att det är mer personal på arbetet nu än tidigare. 
Detta på grund av att trivselfaktorn ökat. Microsoft har också den tekniska fördelen i detta 
arbetssätt då de anställda kan tekniken. Problematiskt kan det bli för Murman när de har så tunga 
dataprogram. Microsoft talar om begreppet ”New worls of work”- jobb är inget man går till, jobb 
är något man gör. En risk med detta kan vara att man jobbar jämt. Hos Microsoft har personalen 
personliga skåp där de kan ha förvaring. 

 

Inredningsarkitektens syn  

Det positiva med A2 kontor är att allt blir mer lustfullt. Man har valfrihet att välja plats. Alla är 
olika och det främjar de aktivitetsbaserade kontoren då man t.ex. kan sitta tyst om man vill ha det 
tyst, eller om man vill sitta i en mer pratig miljö. Anna tror att den främsta fördelen med att sitta 
aktivitetsbaserat är att företagen släpper kvadratmeteryta. Andra fördelar tror hon är att 
personalen jobbar effektivare, samt att arbetssättet främjar nya generationer. Nya generationer vill 
inte sitta inne i ett arbetsrum hela dagarna. A2 kontoren medför också ett annat 
informationsflöde – ”det lärande kontoret”. Information kan komma från alla på ett annat sätt. 
Det blir också ett intressant utbyte av kompetenser.  
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Gällande ergonomi tror Anna att A2 kontor har fördelar då man rör sig mellan olika platser 
naturligt och byter ofta stol. Hon tror också att det bästa är att stå upp mycket och tror på 
halvhöga bord.  
 

Anna och Heidi talar också om att arbetsmiljön är idag lik hemmiljön. Miljöer blandas ihop nu 
för tiden. Sovrummen hemma vill man ska se ut som hotellrum, och restauranger ska se ut som 
kök osv. Gällande ”småinredning” använder de sig av mycket webshoper. Dom berättar att 
koncept är mycket tydligare idag. Vissa delar på ett företag tillåts också vara mer utflippade. 
Ljusmässigt tror dom på mer varierat ljus. Punktbelysning på vissa ytor är bra.  

 

Anna poängterar att det är viktigt att göra en analys på ett företag som ska införa A2 kontor för 
att se vilka dom är, och vad dom vill representera. Det är också viktigt att företagen lär 
personalen hur man jobbar i ett A2 kontor. Det är en ny miljö, och det är viktigt att personalen 
lär sig tekniksystemet.  

 

Anna berättar att undersökningar har gjorts angående hur mycket folk jobbar ensamma. Förr 
jobbade personer 70 % av sin tid i ensamhet, och 30 % i grupp. Idag jobbar vi 50/50. Om tio år 
visar undersökningarna att vi kommer arbeta 30 % av tiden i ensamhet, och 70 % i grupp.  

 

Att få ha personliga småsaker eller inte är något Anna och Heidi frågar sig. Många vill ha sina 
personliga bilder osv vid sin arbetsplats vilket kan bli problematiskt i en A2 miljö. Gällande 
säkerheten tror inte Anna att det är någon större skillnad från kontorslandskap. Att jobba 
hemifrån med dator kan vara riskabelt ifall exempelvis ett barn hemma går fram till datorn och 
börjar trycka på tangenterna. Sekretessfrågan ser de inte lika stort på som för några år sedan. 
Anna tror att folk kan använda det som ett skäl för att gå emot A2 konceptet. Förr låste man 
kontorsrummet, idag låser man datorn. Problem som de tror kan komma är hur man styr folk, 
och hur man vet att folk jobbar.  

 

De tror att det är lättare att gå från ett kontorslandskap till A2 kontor än att gå från eget rum.  

 

Många företag har också infört flexväggar som gör det möjligt att bygga om.  

 

Anna och Heidi tror att om tekniken ändras kommer också A2 förändras. Det kan också komma 
motreaktioner från stora företag som ska gå mot konceptet. I övrigt tycker de att A2 kontor är 
win för alla (förutom fastighetsägare). 

 

Det gäller att företag är beredda på att betala en summa för att byta till A2 kontor då den yta som 
besparas ofta ska möbleras. Möbler är mer kostsamma än skrivbord. 
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SEMINARIUM MED JONAS FALK, STRATEGISK ARKITEKTUR 
Jonas Falk är arkitekt på Strategisk Arkitektur och har jobbat med kontor de senast 15 åren. De 
senaste 5 åren har han ägnat åt att utveckla det som dom har kommit att kalla för A2, som är ett 
koncept som bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 
Han berättar att tanken på ett nytt kontorskoncept kom av att han ansåg att den traditionella 
typen av kontorslandskap kanske inte var riktigt dåligt, men heller inte var jättebra på något. 
Jonas säger att han drevs av tanken att det måste gå att göra bättre.  
 

Förutsättningen för att implementera konceptet A2 väl är att göra en grundlig analys av hur 
medarbetarna jobbar. För att göra det tydligt för kunderna så brukar man börja mäta 
beläggningsgraden. Det är slående, säger Jonas, att det hos nästan alla kontor han arbetar med, är 
en beläggningsgrad på 35% innan dom börjar med A2. Med sådana siffror blir det svårt att 
argumentera för att alla ska ha ett eget rum och eget skrivbord.  Genom att också analysera på 
vilket sätt man arbetar på kontoret (till exempel tillsammans i projekt, eller ensamt och fokuserat) 
så får man också förståelse för vilka behov som kontoret har. Tillexempel så säger Jonas att det 
finns studier som visar att det är vanligast att man jobbar cirka hälften av sin tid på kontoret  
tillsammans, och halva tiden ensam.Av den tiden man sitter ensam, så är det också bara 
ytterligare halva den tiden som man behöver sitta tyst och fokuserat. Denna arbetsform, Tyst-
ensam-fokuserat,  utgör alltså bara 25% av all arbetstid. Trots detta så är det för den typen av 
arbete som de traditionella kontoren är anpassade för. Tendenser visar också att det blir ännu 
vanligare att jobba tillsammans, och Jonas tror att tiden som man jobbar tillsammans snart 
kommer att utgöra 75% av all arbetstid. Att jobba för sig själv kommer man naturligtvis också att 
göra, men det går mot att man arbetar ”individuellt för sig själv i större sammanhang”.  

 
Probelemen med att vissa yrkesgrupper ”måste” ha egna personliga platser tror Jonas att man 
egentligen kan ifrågasätta. Han menar att det inte är personer som behöver fasta platser, utan det 
är i såfall en funktion som behöver vara fast.  
 

Vid impementeringen så har det blivande A2kontoret en städdag där man försöker rensa bort så 
mycket som möjligt, och framförallt av alla papper. Att få bort alla papper är nödvändigt, dels av 
utrymmesskäl, men också för att underlätta arbetet för medarbetarna. Studier har tydligen visat 
att vi lägger cirka 15% av vår arbetstid på att hitta olika papper. Om folk har papper i pärmar på 
sina egna rum, så är det alltid ett moment att hitta personen och be om pappret eftersom man 
inte direkt går in i någon annans rum och letar. Genom en gemensam digital dokumethantering 
så blir arbetsflödena bättre.  

 

För att kunna lyckas arbeta i en A2miljö betonar Jonas vikten av följande: 

 Rätt verktyg 
 Rätt kunskap 
 Rätt ledarskap 

Det finns flera verktyg som till exempel bra dataprogram som underlättar mobilt arbete. Men för 
att kunna använda verktygen behöver man rätt kunskap. Han menar att det är många som inte 
vet hur till exempel program som outlook fungerar, men att om man lade ner mer tid på att 
utbilda sina medarbetare så skulle det fungera bättre. Man behöver också rätt ledarskap, till 
exempel måste man som ledare fråga sig hur man ska mäta prestation. En medarbetare som 
lyckas lösa en uppgift på hälften av utsatt tid och därför går hem, är det ok? 
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Att jobba med A2 innebär därför att man måste få ihop en samverkande helhet av just 
ledarskap/beteenden, den fysiska miljön och den virtuella miljö.
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APPENDIX 3- BRAINSTORMING 
Lösningar till de olika problemen som kommit upp i behovssammanställningen utvecklades 
genom en brainstorming. Gruppen skrev under två minuter ner möjliga lösningar på de utvalda 
problemen som sedan kunde sammanställas i träddiagram.   

  

 
 
 

 
  

Sladdförvaring

Rulla upp sladdarna

Rullar placerade under 
skrivbordet med 

vevfunktion som man 
rullar upp sladdar på . 

Låda med sladdar som  
man kan rulla upp 

slsddarna i 

Krokar med 
upprullningsfunktionSladdhängare i stil med 

de i labbsalar

På borden

Borrade hål i 
borden

En ränna i 
borden som 
sladdarna kan 

samlas i 

Transport av material 

till arbetsplatsen

Låda

Inspirerad av verktygslådor 
med flera fack för förvaring

Korg

Bricka

Vagn

Rullväska

Ryggsäck

Förkläde med 
fickor

Verktygsbälte
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Ergonomiskt stöd

Litet bord att ha i 
soffan

Bricka som ligger bra 
i knät

Stöd att ha på 
skrivbordet för 

laptop

Dyna att ha bakom 
ryggen i soffan 

eller iskrivbordsstol

Fotpall att ha 
under 

skrivbordet 

Skapa fler arbetsplatser 
snabbt

Ihopfällbara "Popup"‐
skrivbord Flexibla väggar

Uppfällbara 
väggar

Skjutväggar

Som rollups

Bord som kan 
kopplas på stolar 
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Förvaring av 
kontorsmaterial vid 

skrivborden

Modulsystem av 
förvaringsburkar med 

magnet er som håller ihop 
dem

En tygficka som man kan 
hänga på stolen i stil med 
de fjärrkontrollsförvaringar 

som finns

Ett avskärmningsskydd 
som också har förvaring 

i ljuddämpande 
material

Hyllsystem på skrivbord 
med tydliga lappar om 
vad som ska vara var

Klädförvaring

På en personlig

förvaringsvagn

På krokar . 

På galgar

På skrivbordet

På en krok under 
skrivbordet

På en krok som 
fästs på 

bordskivan

På en krok som 
fälls ut som en 

antenn 

På stolen

På en krok

På en galge

På en avskärmaren

På en krok

Gör jackan till en 
del av 

avskärmningen

Hissanordning som hissar 
upp lkläderna i taket
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Avskärma

Solfjäder

Tält

Dragspelsvägg

Hyllor framför
Avskärmsvägg på 
bordet som även 

rymmer förvaring för 
pennor mm.

Kombinera valfri 
accessoar med 
avskärming

Ljuddämpare
Ergonomisk 

laptopbricka med 
avskärmingsfunktion

Whiteboardtavla

Papperskorg

Modulsystem 
papperskorgar

Expanderbar papperskorg 
som anpassas efter hur 
mycket som stoppas ner i 

sorteringsfacken

Soerera på höjden
Engångspåsar (ex. 
buss), i olika färger

Tält

Dragspelsvägg

Hängare som kan 
hängas på skrivbord/ 

vargn

Dammsugare på 
borden som suger in 

skräpet
Sortering

Bolliknande 
papperskorg med 

sortering

Grund papperskorg 
mot vägg
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Personligt under dagen

Väska/ korg

En stolsficka, exempel 
fjärkontrollsförvaring 

En dramaten 

En portabel låda till 
skrivbordet

En personlig stol med 
förvaring

En rullpall

Stationärt skåp i 
kontorslandskapet

Ett skåp

Bricka med plats för 
pennor mm.

Vagn med underskåp 
på hjul som går att 
föra under bordet
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APPENDIX 4- RESULTAT AV ENKÄT 

KLÄDER  

Vad gör du med dina ytterkläder när du kommer till kontoret?   (Antal, procent) 

 

Jag hänger dom för det mesta i kapprummet 7 22%

Jag tar för det mesta med mig dom till mitt rum 15 47%

Jag tar med mig dom till den arbetsplats jag väljer just den dagen 7 22%

Jag lägger in dom i mitt personliga förvaringsutrymme 2 6%
 

 

Om du tar av dig tex kavaj/kofta/jacka under tiden du sitter vid din arbetsplats, var gör du då av 
den? (Antal, procent)) 

 

Jag hänger den för det mesta på stolen 23 72%

Jag hänger den för det mesta på en krok vid arbetsplatsen 3 9%

Jag hänger den på en galge som finns vid arbetsplatsen 3 9%

Annat 3 9%
 

 

PAPPERSKORGAR  

Hur är papperskorgarna placerade på din arbetsplats? (Antal, procent)

 

Det står en vid i pirincip varje skrivbord/Arbetsplats som jag når när jag sitter ner. 
Den står på golvet  

24 75%

Det står en vid i pirincip varje skrivbord/Arbetsplats som jag når när jag sitter ner. 
Den hänger på skrivbordet  

0 0%

Man måste gå upp från sin stol om man ska kasta något för papperskorgen står så 
långt bort  

7 22%

Annat 1 3%
 

 

Ger papperskorgarna möjlighet till sortering av något slag? (Antal, procent) 

 

Ja det finns ett kärl för skräp och ett för returpapper 14 44%

Kärl för olika material finns, men dessa står lång bort så det blir att jag använder den 
vanliga papperskorgen  

1 3%

Ja det finns kärl för sortering av mer än bara papper och vanligt skräp (tex glas, plast, 
kompost m.m) som jag använder  

4 13%

Nej det finns bara vanliga papperskorgar 12 38%

Annat 1 3%
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LOKAL  

Har över 20 personer sin arbetsplats på kontoret? (Antal, procent)

 

Ja 20 63%

Nej 11 34%
 

Har du ett eget rum? (Antal, procent) 

 

Ja, jag har ett eget rum 11 34%

Nej, jag sitter i ett rum med 1-2 till personer 3 9%

Nej, jag sitter i en lokal med flera andra 17 53%
 

Har du ett eget personligt skrivbord ? 

 

Ja 25 78%

Nej, varje morgon väljer jag en ledig arbetsplats som jag använder för dagen och måste 
lämna tomt på kvällen  

6 19%

Annat 1 3%
 

 

OPERSONLIGT SKRIVBORD  

Hur förvarar du ditt arbetsmaterial som du inte behöver ta med hem? (Antal, procent) 

 

Förvaring finns på kontoret, men jag använder den aldrig utan tar med mig allt hem 3 9%

I ett skåp utan lås 0 0%

I ett skåp med lås 2 6%

I en vagn 0 0%

I en hurts 0 0%

Förvaring finns inte så jag måste ta med allt hem 1 3%

Annat 26 81%
 

 
 

Hur gör du för att transportera ditt arbetsmaterial från ditt förvaringsutrymme till din arbetsplats 
för dagen? 
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Jag bär allt i händerna 3 9% 

Jag använder en korg 0 0% 

Jag använder en vagn 0 0% 

Jag använder min väska 3 9% 

Annat 26 81% 
 

Har du några personligare inslag på din arbetsplats för dagen? (Som tex blommor, fotografier, 
prydnadssaker etc) (Antal, procent) 

 

Nej, vi får inte ha några sådana tillhörigheter 1 3% 

Nej, för att det är omständigt att flytta med sig/plocka undan på kvällen 3 9% 

Nej, jag vill inte ha något sådant framme 2 6% 

Ja jag brukar ställa fram något 0 0% 
 

Hur tycker du att det helhetsmässigt är att jobba med opersonliga platser?

 

Mycket bra 0 0% 

Ganska bra 2 6% 

Ganska dåligt 2 6% 

Mycket dåligt 2 6% 
 

 

PROBLEM  

Vad tycker du inte är så bra med din arbetsplats?

 

 

 

Ljudnivån är för hög 2 50% 

Att det är flera människor runt omkring försämrar min koncentration 1 25% 

Det är stressande att inte veta var jag ska sitta varje dag 1 25% 

Det är jobbigt att plocka undan och plocka fram mina saker varje dag 1 25% 

Jag besväras av att andra kan se min dataskärm 0 0% 

Jag tycker att det är jobbigt att gå iväg att för att prata i telefon/hålla möten 2 50% 

Jag tycker att det är besvärande att andra hör vad jag säger i telefon 1 25% 

Annat 0 0% 
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(Eftersom det går att välja fler än en kryssruta kan procentsatsen överstiga 100 %.) 
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APPENDIX 5- RITNING 

 

 
 

NummerGen. RaYtfinishVyplac.

 [.0]1 (2 )
BenämningDens. (kg/m³)Blad

[.2]0,150
ProjektnamnMassa (kg)MaterialSkala

DatumUtgåvaKontr. tillv.Kontrollant 2Kontrollant 1

ProjektledareKonstruerad avRitad av

ArtikelnummerMaterial/standardFilnamnAnt.Nr.

KONCEPT111

KONCEPT_212

 1 

 2 0,150SCALE  

NummerGen. RaYtfinishVyplac.

 [.0]2 (2 )
BenämningDens. (kg/m³)Blad

[.2]0,150
ProjektnamnMassa (kg)MaterialSkala

DatumUtgåvaKontr. tillv.Kontrollant 2Kontrollant 1

ProjektledareKonstruerad avRitad av

ArtikelnummerMaterial/standardFilnamnAnt.Nr.

KONCEPT111

KONCEPT_212

 1 

 2 

0,150SCALE  XSEC0001-XSEC0001SECTION  
0,150SCALE  
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420

5
94

1
5

15

NummerGen. RaGenerell toleransVyplac.

 [.0]1 (1 )
BenämningDens. (kg/m³)Blad

[.2]0,150
ProjektnamnMaterialSkala

0,150SCALE  

XSEC0001

XSEC0001
420

6
5

10
10

15
60

5

15

3

2
5

NummerGen. RaGenerell toleransVyplac.

 [.0]1 (1 )
BenämningDens. (kg/m³)Blad

[.2]0,150
ProjektnamnMaterialSkala

0,200SCALE  

XSEC0001-XSEC0001SECTION  

0,150SCALE  


