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Sammanfattning 
TM-konsult är ett Norrlandsbaserat projekteringsföretag som verkar inom samtliga discipliner i tidiga 

skeden, projektering och projektledning. För att verka som ett konkurrenskraftigt företag inom 

projektering i Sverige krävs en rad ingredienser. Några av dessa är moderna arbetsmetoder, moderna 

verktyg och kompetent personal. TM-konsults kontor i Härnösand är företagets sydligaste säte och 

det kontor som konkurrerar om jobben i närområdet och Stockholmsregionen. Kontoret är ur en 

strategisk synpunkt viktigt för företaget. För att säkerställa att konkurrenskraften hos kontoret är i 

nivå med det som krävs behöver åtgärder tas. Ett kontor som lockar till sig den personal företaget 

söker är nödvändigt för att kontoret ska växa. 

Detta examensarbete utreder vilka möjligheter som finns beträffande en modernisering av TM-

konsults lokaler i Härnösand. Utredningen pekar på vilka egenskaper som är viktiga för ett väl 

fungerande kontor. 

Resultatet av utredningen pekar på att en flytt till nya lokaler skulle innebära att kontoret ses som en 

mer attraktiv arbetsplats. En flytt skulle också innebära att företaget kan spegla sin vision genom 

kontoret och att nuvarande personal ges bästa förutsättningar för att leverera konkurrenskraftiga 

tjänster.  
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Abstract 
TM Konsult is a Norrland-based architect and engineering company operating in all disciplines in the 

early stages and project management. To act as a competitive company in the field of projecting in 

Sweden, a series of ingredients is needed. Some of these are modern working methods, modern 

tools and skilled personnel. TM Konsults office in Härnösand is the company’s most southern office 

and the branch competing for the jobs in the local area and Stockholm. The office is from a strategic 

point of view important for the company. To ensure that the competitiveness of the office is in line 

with the required, actions needs to be taken. An office that attracts the staff needed is necessary for 

the office to grow. 

This thesis investigates the possibilities regarding a modernization of TM Konsults premises in 

Härnösand. The study points to the characteristics that is important for a well-functioning office. 

The results of the investigation indicate that a move to new premises would mean that the office is 

seen as a more attractive workplace. A move would also mean that the company vision can be 

reflected through the office and that the current staff is given the best conditions to deliver 

competitive services.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemidentifiering 
Ett kontor kan inneha många olika egenskaper. Det kan gynna kreativitet genom den känsla som 

inredning och kollegor kommunicerar. Det kan gynna effektivitet genom väl genomtänkta ytor, 

arbetssätt och hjälpmedel. Ett kontor kan också gynna personalens hälsa och välmående. En 

arbetsplats egenskaper och utformning är grundläggande byggstenar beträffande dessa och många 

andra aspekter. 

Ett kontor kan även försvåra arbetsgången för dess bemanning genom egenskaper som inte går hand 

i hand med verksamheten. För att säkerställa att en arbetsplats hjälper sin bemanning, krävs att de 

egenskaper arbetsplatsen innehar kontinuerligt utvärderas och om behov finns uppdateras efter 

branschens utveckling.  

Utvecklingen i projekteringsbranschen är och har sedan en tid tillbaka varit i ett skede där 

vektorbaserade verktyg byts ut mot objektsbaserade sådana. Med detta öppnar sig många 

möjligheter för utövarna. Streck byts ut mot moduler och modulerna fylls med relevant information. 

Därifrån populärordet BIM eller Building Information Modeling. Fördelarna med detta är många, 

bland dessa är möjligheterna till att kunna visualisera det du utformar kraftigt förbättrade jämfört 

med tidigare arbetsmetoder. Med de nya metoderna ges också möjlighet till direktexport av 

projekteringsunderlag för att mängda material.  Energiberäkningar och kollisions-kontroller kan göras 

med hjälpa av programvara för att säkerställa att projekteringsunderlaget är utformat korrekt. Detta 

är några få exempel på de möjligheter som växt fram med ny teknik. Med nya metoder och 

möjligheter ställs också nya krav på arbetsytor och verktyg för projekterarna.  

De nya verktygen gör det möjligt att utföra arbetet med andra förutsättningar än tidigare och för att 

på bästa sätt kunna ta vara på detta krävs också en större flexibilitet beträffande hur personal 

samverkar med varandra och eventuella utomstående arbetspartners. 

De krav BIM-verktygen ställer har på senare tid kommit att vara centrala för hur kontor och i sin 

förlängning också hur organisationer skall vara utformade för att på bästa sätt kunna utnyttja nya 

funktioner. 

Ett kontor eller företag som inte följt branschens utveckling kan med andra ord vara något som 

hindrar sin bemanning att ta del av de möjligheter som finns tillgängliga.  

För att kunna utnyttja de nya sätten att arbeta beskrivs arbetsgången behöva en mindre utsträckning 

fysisk samverkan mellan olika discipliner i projekteringsskedet. Samtidigt som denna fysiska 

samverkan minskar i avseende att producera regelenliga handlingar så finns behovet av samverkan 

för det kreativa arbetet kvar.  
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1.2 Nuläget 
Aktuellt kontor har det senaste åren tappat många av sina medarbetare och idag arbetar personalen 

på en yta ämnad för en större bemanning. På kontoret finns 12 cellkontor, ett konferensrum, ett 

pausrum, en wc, samt två ytor för skrivare och dataserver. Korridorer fungerar som bibliotek och 

förvaringsyta.  

Ytskikt i nuvarande lokaler är slitet och vissa ytor och installationer som är relevanta för 

verksamheten saknas. Kontoret har i paritet med antal nyutbildade studenter kontra 

pensionsavgångar de senaste åren svårt att täcka behovet av kompetent personal. Då kontorets 

storlek idag inte är proportionellt till aktuell bemanning gör detta att outnyttjad yta står tom.  

En flytt har tidigare varit aktuell men har pga. bl.a. en för stor arbetsbörda lagts åt sidan. Det finns en 

vilja bland berörd personal att befintliga lokaler skall bytas ut eller göras om. 

TM-konsult som företag har under hösten 2012 genomgått en förändring där företagslogotyp och 

hemsida fått ett nytt ansikte. På TM-konsults hemsida specificeras företagets vision som följande: 

”Vi är ledande inom samhällsbyggande och ett företag i ständig utveckling. Våra kunder, 

leverantörer, medarbetare och kollegor i branschen ser oss som en förebild på alla områden där vi 

verkar. För kunder och medarbetare är TM naturligt val som leverantör och arbetsgivare.” 

För att uppfylla denna vision är kontoret i Härnösand i behov av en upprustning. För att kontoret i 

framtiden skall vara en attraktiv arbetsplats där personal kan växa behöver behovet av fräschare 

lokaler tillgodoses. 

Av beskrivna anledningar finns ett behov av underlag för vad ett modernt arkitektkontor bör ha för 

egenskaper för att kunna tillfredsställa personalens behov. Ett underlag krävs också för möjliga 

alternativ till dagens lösning, samt vilket eller vilka alternativ som är mest fördelaktiga. 
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1.3 Frågeställningar 
Som ett steg i att säkerställa att rapporten inte spinner iväg i fel riktning har frågeställningar tagits 

fram. Dessa frågeställningar skall genom rapporten besvaras. 

 Vilka positiva och negativa egenskaper har kontoret idag? 

 Vilka egenskaper bör ett modernt arkitektkontor inneha? 

 Hur tillgodoser man behovet av dessa egenskaper? 

 Vilka möjliga alternativ finns för en modernisering av TM-konsults kontor i Härnösand?  
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1.4 Syfte och mål 
Detta examensarbete ämnar utreda vilka positiva och negativa egenskaper TM-konsults kontor i 

Härnösand innehar. Detta för att ta vara på dessa vid utformningen av ett nytt kontor. 

Examensarbetet kommer också att specificera exempel på vilka egenskaper ett modernt 

arkitektkontor bör inneha för att ligga i utvecklingens framkant.   

Rapporten kommer att redogöra för hur disposition, estetik och kommunikation på arbetsplatsen kan 

gynna viktiga egenskaper som samarbete, kunskapsutbyte, kreativitet och hälsa. 

Examensarbetet kommer att utgöra underlag för beslut beträffande en modernisering av TM-

Konsults lokaler i Härnösand. Det färdigställda materialet kommer även att peka på hur ett modernt 

och attraktivt kontor kan hjälpa företaget att bemanna de positioner som idag och i framtiden kan 

komma att behöva tillsättas. 

Målet med examensarbetet är att utforma ett underlag för beslut om en eventuell modernisering av 

kontoret. Beslutsunderlaget skall visa vilka egenskaper som bör betänkas vid en modernisering. 

Underlaget skall också innefatta förslag på hur TM-konsult kan lösa kontorsfrågan.  
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1.5 Metod och avgränsningar 
Arbetet kommer att innefatta en omfattande informationsinhämtning och sammanställning av 

tidigare forskning i ämnet. Arbetet med rapporten kommer också att innefatta utredningar kring 

nuvarande kontors egenskaper samt vilka egenskaper som idag står i fokus vid kontorsutformning.   

Informationsinhämtningen kommer även att innefatta en inventering av kontorsbeståndet i 

Härnösand samt besök till aktuella alternativ.  

Rapporten kommer att begränsas vid att information hämtas ur redan utgivna verk, mätningar av 

dagens kontors egenskaper samt från samtal med berörda personer inom företaget. Inhämtningen 

av information kring aktuell frågeställning kommer inte att innefatta större personundersökningar. 

Informationen beträffande de förslag som tas fram som alternativ till nuvarande kontor kommer inte 

att innefatta systemhandlingar. Till förslaget kommer ritningar och visualiseringar att tas fram för att 

på bästa sätt förmedla den information som behövs som underlag inför beslutstagandet av en 

eventuell ombyggnad eller flytt. Förslagets omfattning sträcker sig till att vara kalkylerbart. Till 

förslaget görs en kostnadsberäkning för ombyggnaden. 
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1.6 Beskrivning av arbetets gång 
Arbetet har delats in i underrubriker. Arbetet kommer till en början bestå i informationsinhämtning 

kring behandlat ämne. En teoretisk referensram kommer att tas fram beträffande de rubriker som 

sätts upp.  En redogörelse för hur kontoret fungerar idag innefattas i den tekniska referensramen. 

När detta gjorts kommer reflektioner kring hur TM-konsult kontor i Härnösand kan utformas för att 

på bästa sätt tillgodose de behov som finns. Vidare utredning av nuvarande kontors egenskaper 

innefattas till viss grad i avsnittet analys och diskussion. Utifrån dessa reflektioner kommer en 

översiktlig programhandling att tas fram. Programhandlingen kommer att utgöra underlag för hur 

kontorsförslaget skall utformas. Slutligen kommer ett förslag på aktuell kontorslösning att utformas. 

Förslaget framställs genom visualiseringar, ritningar och beskrivningar för att på bästa sätt förmedla 

hur det nya kontoret kan komma att se ut. När förslaget står klart görs en kostnadsuppskattning av 

ombyggnaden. 
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2 Begrepp och terminologi 
 

Operativ temperatur  Medelvärdet av luftens och omgivande ytors temperatur 

Relativ fuktighet  Mängd vattenånga luften bär i förhållande till hur mycket aktuell luft 

kan bära vid samma temperatur. 

Clo   Isolerförmåga, Beskriver klädselns termiska motstånd. Beskrivs i 

värdeintervallet 0-4 där 4 motsvarar polarklädsel och 0 motsvarar ingen 

klädsel alls. 1,0 beskrivs som normal inomhusklädsel. 

Met  Värmealstring, Beskriver den värme en viss aktivitet för en människa 

alstrar. Skrivbordsittande motsvarar 1,2 på skalan. 

Programhandling  En handling som beskriver de mål och kvalitéer som man vill uppnå med 

ett byggnadsprojekt 

Cellkontor Ett avgränsat rum för en arbetare. 

Kombikontor Ett avgränsat rum för 2 eller 3 arbetare. 

Flexkontor En kontorstyp där personalen saknar fasta arbetsplatser. Personalen 

förvarar sina tillhörigheter i flyttbara möbler och väljer för dagen en yta 

där de ska utföra sina arbetsuppgifter. Är i vissa fall synonymt med 

aktivitetsbaserat kontor vilket i sig beskrivs nog av namnet. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Det moderna arkitektkontoret 
Att definiera hur ett modernt arkitektkontor skall vara utformat för att nå bästa resultat är en svår 

uppgift, för att inte säga omöjlig. Det går att definiera egenskaper som är viktiga för verksamheten 

och därefter prioritera kostnadseffektiva sätt att nå fram till dessa egenskaper. Dessa egenskaper 

måste naturligtvis också slås samman till en fungerande helhet och däri ligger svårigheten. 

På ett arkitektkontor skall material som är nytänkande, inspirerande, noggrant och korrekt tas fram. 

Många gånger måste detta göras under stor tidspress.  

För att kunna göra detta ställs stora krav på personalens sätt att arbeta. Metoder, rutiner och verktyg 

är grundläggande för att konsulten skall kunna svara för riktigheten i handlingarna vilket 

bestämmelser i området anger. Konstrastrerande till detta skall kontoret också på bästa möjliga vis 

gynna kreativitet.  

Man kan se olika på vilka aspekter som är viktiga för ett kontor och dess personal. Självklart är den 

ekonomiska bärigheten en faktor såväl som kontorets funktionalitet rent utformningsmässigt. Det 

som inte är lika uppenbart men som Christina Danielsson, forskare på KTH och stressinstitutet på 

Stockholms Universitet pekar tydligt på är just välmående av personalen vilket trots allt bidrar till den 

individuella prestationen och i förlängningen kontorets produktivitet (Danielsson, 2012). 

Viktigt för ett arkitektkontor är också att det tar hänsyn till alla de moment som arbetet kräver. Vid 

t.ex. ett större uppdrag där samarbete är en grundsten för att nå ett gott resultat skall möjlighet till 

interaktion mellan arbetstagarna vara självklart och det skall inte krävas en promenad för att 

kontrollera om detaljer i utformningen är i enlighet med vad som förväntas. Viktigt är också att 

möjlighet till arbete som kräver hög koncentration ges utan att arbetstagaren skall störas av ett ev. 

pågående samarbete mellan andra parter. För att kunna säkerställa att utformningen av kontoret 

inte hindrar personalen om behoven ändras så krävs en hög grad av flexibilitet på kontoret.  

Christina Danielsson pekar i sin forskning också på hur viktig synen på arbetsplatsen är för 

arbetstagaren. Danielsson menar att de som är stolta över sin arbetsplats har större överseende med 

eventuella brister i övrigt (Danielsson, 2012). 

Enligt Stefan Nilsson, designer och av många ansedd som en av de mäktigaste i designsverige 

beskriver i en intervju med Dagens Industri TV att gränsen mellan arbete och fritid ofta suddas ut i 

vissa branscher (Stefan Nilsson, 2009). Nilsson menar att det under arbetstid många gånger är okej 

att sköta privata ärenden och att vi på samma sätt förväntas svara på mail eller ta arbetsrelaterade 

samtal på vår fritid. Detta och andra aspekter som att olika uppdrag kräver olika arbetsformer är 

saker som pekar på att kontor idag behöver fungera mer flexibelt än vad de tidigare gjort. Det är idag 

en självklarhet att du ska kunna arbeta då du sitter på tåget eller svara på brådskande mail då du 

följer en fotbollsmatch på en sportbar. 
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3.1.1 Taylorismen 

För att ytterligare peka på vikten av personals välmående kan paralleller dras till Taylorismen. 

Taylorismen grundades av en amerikansk vetenskapsman och konsult. Taylorismen kan kortfattat 

beskrivas med att arbetsuppgifter effektiviseras och optimeras av en välutbildad och beskrivs tydligt 

för att senare kunna utföras av vem som helst. Detta medför dock egenskaper som i långa loppet är 

skadliga för organisationer. Faktorer som vantrivsel, psykisk påfrestning, personalomsättning och 

kanske framförallt en brist på ansvar i produktionen från arbetarna påverkar resultatet. Taylorismen 

beskriver också hur piska övervinner morot för att så effektivt som möjligt öka produktionen.  

Effekten av Taylorismen var en ökad effektivitet i produktionen men också en ökad kostnad ur andra 

perspektiv som övervägde den ökade produktionen.  Dessa andra perspektiv kan starkt kopplas 

samman med att personalens behov av välmående inte uppfyllts (Schachter, 1989). 

3.1.2 Google 

Ett företag som gått i främsta ledet vad gäller personals välmående är Google. Företaget hamnar år 

på år högt upp i listorna över världens bästa arbetsplats (Work) och företaget är onekligen 

framgångsrikt. En anledning till detta kan förklaras med företagets inställning till sin personal. 

Personalen på Google uppmanas att avsätta 20 % av sin arbetstid till att experimentera med sina 

idéer. (Google Inc.) Detta om något är ett praktiskt exempel på att det finns andra vägar att gå än de 

som många gånger tillämpas idag. 

 

3.2 Läge 
Ett kontors läge i förhållande till övrig bebyggelse har alltid varit starkt status och prestigerelaterat. 

Läget är något som ur marknadsföringsperspektiv skall spegla företagets framtidsvisioner och är i 

förlängningen på många sätt företagets ansikte utåt. Fler aspekter såsom vilka som huserar i samma 

byggnad eller till och med i grannfastigheter är också något som skall tas hänsyn till då val av lokaler 

utvärderas. För att tillgodose personals behov behöver man också titta på närhet till parkering, 

närliggande service och kommunikationsmöjligheter som kan vara nog så aktuella för att upprätthålla 

välmående bland de anställda. 

 

3.3 Kontorstyp 
Flera studier har gjorts kring hur människor trivs i olika kontorstyper, Inte minst av Christina 

Danielsson. Danielssons rapporter beskriver fördelar och nackdelar med olika typer av kontor 

(Danielsson, 2005). Kontorstyper som Danielsson behandlar i sina studier är cellkontor, kombikontor, 

flexkontor och öppna kontorslandskap i olika storlekar. Cellkontor är den kontorstyp som får 

genomgående högst poäng av de som huserar i dem vad gäller välmående. Aspekter som individuellt 

revir och ljud är tydligt mer fördelaktigt då personal sitter i egna rum medan samhörighet och sociala 

aspekter får högre poäng i de kontorstyper där personal delar rum med andra. Flexkontor är den typ 

som närmast konkurrerar med cellkontoren vad gäller personalens välmående.  Danielsson skriver 

att förklaringen till dessa två kontorstypers positiva inverkan är att de på individnivå ger personalen 

möjlighet att utöva så kallad egenkontroll vilket traditionella kontorslandskap inte möjliggör 

(Danielsson, 2005).  
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De kanske största nackdelarna med cellkontor kontra andra lösningar är hur de tar stora ytor i 

anspråk samt att en viss osmidighet i kommunikation medarbetare emellan begränsar såväl 

samarbete som kunskapsutbyte. Danielssons forskning pekar också på en något högre sjukfrånvaro 

då personer saknar närhet till social kontakt i cellkontoren. 

Danielsson som också är utövande arkitekt säger i en intervju att hon aldrig ritar mellanstora öppna 

landskap (Bosson, 2009). Detta pga. att det är i denna kontorstyp för 10-24 personer som människor 

mår sämst i jämförelse med andra alternativ. 

Kontorslandskap behöver dock nödvändigtvis inte vara en sämre lösning än cellkontoret om det 

utformas med hänsyn till vissa egenskaper. Typexemplet av ett mellanstort kontorslandskap utan 

möjlighet till att skapa ett eget revir är dock något som aktuell forskning menar är sämre än 

alternativa lösningar. 

Stora kontorslandskap med ytor för att tillfredsställa avskildhet och ljudegenskaper som uppfyller 

behovet är en variant som på många sätt är fördelaktig. Med hänsyn tagen till kommunikationsytor, 

ytor för avskildhet och tekniska lösningar för att tillgodose behovet av ljudreducering mellan arbetare 

är dock något som många gånger kan kräva lika stora ytor som lösningar med cellkontor. 

3.3.1 Tre kontorsexempel 

Kontrasterande till Danielssons studier som beskriver cellkontoret som den kontorstyp där högst 

antal personer anses välmående så belyser vi några relativt nyligt projekterade kontorslösningar i 

Stockholm. 

White Arkitekter 

White Arkitekters kontor på Östgötagatan i Stockholm, kontoret inhyser mellanstora 

kontorslandskap för mellan 10-24 personer. Företaget är Sveriges idag största arbetsgivare inom 

arkitektur. Byggnaden vann 2003 Kasper Salins pris där delar i nomineringen löd ”Byggnaden rymmer 

utmärkta arbetsmiljöer bakom välgjorda fasader” (Sellström, 2011). Danielssons studier, som 

publicerades efter byggnadens färdigställande, och den lösning White valt att tillämpa går i vissa 

aspekter emot varandra vilket inte är ovanligt även då man idag tillämpar den kunskap som är känd i 

ämnet.  

Swedbank 

Ett projekt som valt att göra avsteg ifrån vad forskningen säger är den bästa lösningen för 

människans välmående när det kommer till kontorstyp är Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg. 

Kontoret är ritat av en utav Danmarks mest erkända arkitektbyråer, 3XN. Speciellt för denna byggnad 

är just dess öppenhet där man kan stå i ena hörnet och ändå kunna se motsatt hörn i byggnaden. En 

byggnad som rymmer ca 45000 kvm i 9 våningar. (Fastighetsvärlden, 2011) I tillägg till denna öppna 

lösning så har de anställda på Swedbanks kontor inte tilldelats en fast skrivbordsplats utan tillämpar 

något som närmast kan liknas med flexkontor eller ett så kallat aktivitetsbaserat kontor.   

Aram Seddigh, forskare på stressinstitutet, Stockholms Universitet, säger att detta är något som för 

med sig både för- och nackdelar. En del av personalen kan känna sig rotlös i kontorslandskapet 

samtidigt som andra tvärtom upplever frihet. (Wolodarski, 2013) 
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Sweco Architects 

Även i Sweco Architects nya kontor i Stockholm som stod klart sent 2012 distribueras arbetsplatserna 

på ett sätt där antal avgränsade kontorsplatser är ytterst begränsat. Daan Cedergren, regionchef för 

Sweco Stockholm säger (Rökaeus, 2013) : 

- ”mötet är centralt för Sweco vars företagsidé är att sammanföra olika 

samhällsbyggnadskompetenser för att skapa kreativa lösningar”.  

Cedergren säger också (Rökaeus, 2013): 

- ”en utgångspunkt när de letade lokaler var formuleringen: det kreativa mötet.” 

En förklaring till att öppna arbetsytor valts framför kontorsrum som inhyser en person är 

flexibiliteten som är mer fördelaktig när personalen sitter i samma rum. D.v.s. att uppgiften styr hur 

inredning placeras under perioder där detta anses positivt för att uppnå ett visst resultat.  

En annan förklaring, vilken i denna utredning ses som mer central, är som Cedergren beskriver 

närheten till samarbete och kunskapsutbyte. Samarbete och kunskapsutbyte kan tillskrivas en stor 

del av förtjänsten till att vissa företag höjer sig över andra och behandlas utöver detta under senare 

rubrik.  

En tredje förklaring är att öppna lösningar ger större möjligheter att skapa god estetik. Vid en lösning 

där personalen sitter i cellkontor är gemensamma ytor mindre och därmed kan vissa svårigheter 

uppkomma beträffande detta. 

Valet hamnar ofta på en lösning som kan liknas med flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor då 

man idag projekterar lösningar för detta. Danielsson beskriver dock att hon ser trender som säger att 

cellkontoret har fått en nyrenässans och är på väg tillbaka. 

3.4 Estetik  
Danielssons forskningsresultat visar att det är den estetiska upplevelsen som dominerar den 

anställdes upplevelse av den egna arbetsplatsen och organisationen. (Danielsson, 2012) 

Danielsson menar att personalens känslor kopplade till arbetsplatsen är starkt styrda av hur 

personalen upplever platsen rent estetiskt. Givetvis spelar andra faktorer in i ekvationen men 

estetiken är många gånger den dominerande faktorn. 

I förlängningen är känslorna individer har till en plats grundläggande för om personen vill återvända 

till platsen eller inte. Vid t.ex. arbetsintervjuer, kundbesök eller samarbete med andra företag spelar 

detta sin roll i hur personen eller personerna ser på ett framtida samarbete.  

Den anställdes upplevelse av arbetsplatsen är en central byggsten för hur denne trivs och hur kunder 

på besök ser på företaget. I nästa steg påverkar detta också hur företaget framställs till tredje person 

och därför företagets rykte. Den anställdes upplevelse av arbetsplatsen påverkar då rimligen även 

arbetsprestationen på individnivå och därför kontorets förmåga att nå resultatbaserade mål. 

Då estetik är upplevelsen av den enskilde som endast kan bedömas på individnivå och därmed en 

icke mätbar enhet så skall ämnet nogsamt behandlas. 



Examensarbete Kontoret; En framgångsfaktor 2013-05-30 

Martin Norberg 13  
KTH, Byggteknik & Design 

3.4.1 Färg 

Färgforskning är något som Sverige tidigare varit en stor aktör inom. På 60- och 70-talet utfördes 

svensk forskning som ledde fram till Det naturliga färgsystemet, NCS. NCS är numer det 

internationella färgspråk som används av forskare i hela världen. Efter detta har färgforskningen 

pekat mer på hur vi som människor påverkas av färg och ljus i vår omgivning, samt också hur vi 

upplever olika varianter av dessa (Anter, 2006). 

Man vet nu att mindre starka kulörer uppfattas som längre bort kontra färgstarka. (Hård, 1995) Detta 

med förklaringen att luftens klarhet inte är 100 % och därför skapar ett visst dis. Ett exempel är hur 

havet kan vara knallblått då man betraktar det på nära håll medan det kan uppfattas som mindre 

färgstarkt då du betraktar samma plats från ett flygplan. Svårigheten med att färgsätta lokaler med 

detta i åtanke är att andra faktorer såsom t.ex. kringliggande ytor, betraktelsevinkel och belysning 

spelar in. Trots svårigheten i att säkerställa att en lösning man valt får det resultat man letar efter kan 

sambandet mellan ljusa färger och långa avstånd med fördel utnyttjas. Då främst om man vill få ett 

litet rum att kännas större. Att få ett stort rum att kännas större är däremot svårt.  

Ett annat samband som går att utnyttja i behandlat ämne är mellan en starkt färgsatt och mönstrat 

rum och upplevelsen av att rummet är mer komplext samt hur en neutral kulört, som t.ex. mellangrå 

uppfattas inneha en större helhetsgrad (Hård, 1995). 

I färgens värld bör dock poängteras att individers egna erfarenheter spelar en större roll i 

upplevelsen av en viss färg. Sambandet där personer associerar en viss färg med en viss känsla av 

tidigare erfarenheter kan många gånger vara större än sambandet där en större skara upplever att 

t.ex. typexemplet havsblått och ljusgrön som mer harmoniskt och behagligt.   

3.4.2 Ljus 

Mellan ljus och välmående hos människan kan många paralleller dras. Gregg D. Ander beskriver 

kopplingen som ”en fundamental process i våra kroppar”. Ander pekar på den stora bredden av 

faktorer som faktiskt påverkas av både dagsljus och artificiellt ljus (Ander, 2003). Allmän förståelse i 

ämnet pekar också på vikten av flexibilitet och anpassningsbarhet på individuell nivå.  

Ljuset på kontoret är som många andra punkter något som måste uppnå en viss kvalitet för att 

säkerställa personalens välmående.  

För att säkerställa att rätt ljusegenskaper uppnås för verksamheten används tillverkares 

rekommendationer. I placeringen av ljuskällorna bör reflektioner betänkas samt att arbetsytor där 

särskild noggrannhet krävs utformas på ett sätt som går att anpassa individuellt. 

 

3.5 Funktioner 
De funktioner som kontor kräver är det som huvudsakligen kommer att styra hur kontoret utformas.  

Som platsbesparande åtgärd placeras ofta flera funktioner i samma utrymme. Betänkbart vid 

blandning av funktioner är att dessa inte skall störas av varandra. Många gånger krävs ett visst 

överseende med detta då många funktioner kan ta stora ytor i anspråk. Ljudemitterande funktioner 

och ljudkänsliga funktioner är exempel där åtgärder måste säkerställa att dessa inte motverkar 

varandra. För att uppnå en god kontorsmiljö är planering och analys av dessa i ett tidigt skede 

avgörande för valet av kontorsdisposition och valet av kontorstyp.  
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3.6 Ljud och buller 
Ljud och buller är ytterst relevant och rubriken hör starkt samman med den kontorstyp man väljer. 

Kontoret skall tillgodose att personalen inte störs av ljud men kontoret skall också optimera 

talhörbarheten i vissa utrymmen. För att ljud inte skall transporteras för långt finns många lösningar 

såsom ljudabsorbenter, avsaknad av stora plana ytor på fel ställen och avskärmande plan vilka är 

några av dessa och bör för komplexa lokaler hanteras av akustiker. 

Som alla vet kan höga ljud skada människans hörsel, men även svagare ljud kan ha effekter på 

människan som ses som skadliga. Långvarig exponering av buller kan ge effekter som höjt blodtryck, 

stress, koncentrationssvårigheter, förkalkning och försämrat immunförsvar (Echophone, 2002) och 

bör i högsta grad beaktas vid utformningen av kontorsmiljöer. 

När det gäller ljud i t.ex. en utbildningslokal eller ett konferensrum är taluppfattbarhet och 

efterklangstid något man måste beakta. Efterklangstiden definieras av hur lång tid det tar för 

ljudtrycksnivån att sjunka med 60dB efter det att ljudet stängts av. (Echophone, 2002) Detta kan 

regleras med t.ex. akustiktak. Andra saker som är viktiga att tänka på i nämnda miljöer är hur fötter 

och stolsben kan skapa oönskade ljud när de dras mot golv. Heltäckningsmattor är därför något som 

bör finnas med i tankarna vid utformningen. I övrigt skall hårda och plana ytor där ljud kan studsa 

undvikas för att en så god ljudmiljö som möjligt skall uppnås. 

Ovan lösningar för konferensrum är också något som i viss mån går hand i hand med hur den 

enskildes arbetsplats bör utformas. Här gäller det dock istället att fokusera på att minska störande 

ljud från omgivningen. 

Argumenterande mot en användning av öppna kontorslandskap hittas i Svensk Standard, där skrivs 

”stegljud i samma rum, även kallat trumljud, skall begränsas i utrymmen där fler människor vistas 

mer än tillfälligt.” enligt SS 25268:2007. Detta kan avhjälpas med textilgolv om verksamheten ställer 

krav som gör att en öppen kontorslösning är mest fördelaktig.  

Det är huvudsakligen tre saker som emitterar ljud i kontorsmiljöer och dessa behandlas i följande 

underrubriker. 

3.6.1 Ljud från kollegor 

Ljud från kollegor är oundvikliga och skall inte på något sätt försöka minskas om de är relevant för 

den uppgift de utför. Man kan istället välja att placera aktiviteter som skapar oönskade ljud till 

platser där de inte stör. 

3.6.2 Ljud från installationer och verktyg 

Ventilation, radiatorer, datorer och andra installationer eller verktyg som producerar lågmälda ljud är 

något som man kanske inte tror påverkar oss i så hög grad. Dessa ljud som du knappt hör kan ha en 

klart tröttande effekt på personalen och i förlängningen vara fysiologiskt skadligt. Dessa är något som 

måste behandlas för att säkerställa att kontoret lever upp till de krav vi ställer idag. 
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3.6.3 Ljud och buller utifrån 

Beroende på lokalens läge kan detta variera kraftigt. Trafik är en vanlig källa till problemet. Då vi 

utformar byggnader ställer vi krav på hur högt ljudnivån får nå mot fasad men vi ställer också krav på 

fönsterytor i fasad för att tillgodose behovet av dagsljus. På många platser, då speciellt mot 

trafikerade vägar är detta något som måste lösas för att vissa verksamheter skall gå att utföra. Som 

tur är finns en rad lösningar för detta, däribland burspråk med snedställda fönster, isolerglas och 

ljusinsläpp i tak mm. 

3.6.4 Ljudisolering 

Viktigt för verksamheten är tillgång till avskilda platser. Dels måste detta tillgodoses för att låta 

individer arbeta ostört och dels skall utrymme för privata samtal eller samtal som kräver sekretess 

kunna göras innanför kontorets väggar. Standard för detta finns definierad enligt SS 25268:2007 och 

bör följas utan avsteg. Vilken ljudklass som skall tillämpas är upp till verksamheten att avgöra. T.ex. 

bör högre krav ställas på avskiljande väggar för kontor som huserar personer med chefsposition eller 

rum för möten med visst krav på sekretess.  

 

3.7 Verktyg och hjälpmedel 
Verktyg och hjälpmedel är essentiella för att konsulten skall kunna utföra sitt arbete. Beroende på 

företagets ambitionsnivå samt även personalens kunskap är detta något som kan skilja stort företag 

emellan. Det är ur många avseenden fördelaktigt för företag att kontinuerligt uppdatera sig i detta 

område. Utöver det självklara som 2D utskrift, presentationshjälpmedel och informationsdatabaser 

bör området utforskas och utredas kontinuerligt så att kunskapen om vilka hjälpmedel som kan vara 

aktuella att införskaffa finns. 

Höga kostnader för att införskaffa vissa verktyg och hjälpmedel bör vägas mot vad ett bättre resultat 

eller en större kvantitet på fakturerad tid kan inbringa företaget. Att hela tiden köpa in de senaste 

tekniska lösningarna eller att på annat sätt ligga i täten av områdets utveckling kan innebära stora 

kostnader för företag. Dessa kostnader är något som inte på något sätt får sätta käppar i hjulet om 

ett dyrt inköp kan resultera i en långsiktig högre debiterbarhet till kund.  

Det går också att argumentera för och emot beträffande om man skall framställa det beställare 

eftersöker eller om man skall gå ett steg längre för att skapa nya behov hos beställaren. Det som 

menas är att om man till en början i ett samarbete framställer t.ex. 3D-printade modeller så kommer 

beställaren att förvänta sig det vid senare uppdrag och på så sätt säkerställs en högre debitering. 

Ett sätt att säkerställa att rätt verktyg används till rätt uppgift är genom kontinuerlig utredning och 

informationsinhämtning. Mässor, bloggar och tidskrifter är viktiga medier och bör i hög men rimlig 

nivå utnyttjas för att uppdatera personalens vetskap om vilka verktyg som finns.  

I programvarornas värld är utbudet stort och av dessa krävs en stor diskussion och utredning för att 

säkerställa att konsultens kapacitet att nå goda resultat tas tillvara. Branschen har de senaste åren 

sett en stor förändring i och med att ritprogram och samordningsprogram på senare tid tagit stora 

steg mot det bättre är detta något som måste bevakas och utredas då de kan medföra stora 

kostnader men också stora fördelar för företaget. 

  



Examensarbete Kontoret; En framgångsfaktor 2013-05-30 

Martin Norberg 16  
KTH, Byggteknik & Design 

Nedan utreds vilken roll några av framtidens verktyg kan komma att spela på ett arkitektkontor. 

Surfplattor 

Surfplattor har sedan en tid tillbaka varit på frammarsch och starkt etablerat sig på marknaden. 

Plattornas funktion på ett arkitektkontor kan komma att spela en stor roll i arbetsgången vad gäller 

presentationer, kommunikation eller informationssökning. Inte minst ger plattorna ett flexibelt sätt 

att arbeta på då de till skillnad från en bärbar dator inte behöver en uppställningsplats. För arkitekten 

på platsbesök eller för ingenjören på besiktningen är dessa ett gott substitut till penna, papper, 

kamera och informationsdatabas. Surfplattan bör ses som ett kostnadseffektivt sätt att förenkla 

arbetet då personalen verkar utanför kontoret samt även vid presentationer eller som 

informationskälla vid fikabordet. 

Pris: ca 1 000–5 000 SEK 

3D-Printer 

3D-printers är en relativt ny produkt och funktionaliteten kontra att bygga modeller för hand kan 

argumenteras för och mot. Möjligheterna att visualisera arkitektoniska skalmodeller eller landskap är 

dock stora och då modeller för ritningsframtagning ändå tas fram vid projektering är kostnaden för 

att skriva ut en modell relativt små. Med sjunkande priser på produkten och en marknad där 

beställare vill veta hur ett projekt kan komma att se ut innan byggstart kan verktyget vara intressant 

att utreda vidare. 

Pris: 5000 SEK och uppåt 

3Doodler 

3Doodler är en produkt som enligt den entusiasm förköpen visar, där över 25 000 kunder förbeställt 

produkten innan den tagits i produktion förväntas ta stort anspråk på de arbetssätt som tillämpas vid 

ritbordet i framtiden. 3Doodler är en penna som du som användare kan rita 3-dimensionellt med. 

Tack vare olika varianter av plast så stelnar ditt ”streck” i luften och du kan bygga modeller med hjälp 

av en enkel penna. Pennan är ett innovativt sätt att föra fram sina idéer och visioner till medarbetare 

och beställare. Hur produkten kommer att etablera sig på marknaden återstår dock att se då den 

förväntas bli levererad under 2014. 

Pris: 99$ USD. 
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3.8 Termiskt komfort 
Termisk komfort är en kontorsegenskap som skall ses som självklar men som i många fall inte når upp 

till det vi kräver. Termisk komfort är en svår nöt att knäcka då människor tycker olika i olika 

situationer.  Enligt PPD-indexmetoden går det inte att uppnå att mer än att 95 % av de tillfrågade är 

nöjda om personerna befinner sig i samma klimatförutsättningar. Metoden är standardiserad och 

används för att specificera termiska klimatklasser. Metoden gör känt att för att uppnå att 95 % av 

personalen är nöjd med inneklimatet så skall värden enligt nedan tabell användas. Tabellvärdena är 

framtagna av VVS-tekniska föreningen. Det enda sättet att uppnå 100 % är att varje individ får styra 

klimatet själv vilket är ohållbart i vissa situationer.  

Tabellens temperaturvärden avser den operativa temperaturen. 

Tabell för Inneklimat (Catarina Warfinge, 2012) 

Inneklimatfaktor TQ1 TQ2 

Kontor: Vinter, 1,0 clo, 1,2 met 
 

20-24 grader a) 

Kontor: Sommar, 0,5 clo, 1,2 
met 
 

23-26 grader a) 

Tabell 1 - a) som TQ1, men utan möjlighet till individuell reglering. 

 Avsteg från detta anses inte lämpliga och bör därför ställas som krav till fastighetsägare. 

 

3.9 Kunskapsutbyte och utbildning 
Extern och intern utbildning är i branschen väldigt viktigt. Då programvaror, arkitekturens utveckling 

och många andra element är under ständig utveckling så krävs också en löpande uppdatering av 

personalens kompetens. Kunskapsutbyte mellan personal är en förutsättning för att inte externa 

utbildare skall uppta för stor del av budgeten. Därför behöver personalen ges möjlighet att på bästa 

sätt tillämpa utbyte av information kontinuerligt under arbetsdagen. Kontorstyp och rutiner är klart 

avgörande för hur detta fungerar inom ett företag. Kunskapsutbyte kräver en ständig diskussion och 

att personalen tillsammans löser de problem de stöter på. Många företag väljer att personal får 

variera sina arbetsuppgifter för att bredda sin kunskap och då behovet finns kunna koncentrera 

manskapet på ett specifikt område. 

Denna variation av arbetsuppgifter är också något som är framträdande hos de företag som huserar 

på Institutet A Great Place to Works lista över världens bästa arbetsplatser och behandlas i senare 

avsnitt.  

Då personalens behov av upplärning inom visst område såsom då nya programvaror implementeras 

finns lösningar där en viss procentsats drags av vid fakturering som då skall tillgodose den tid 

personalen tampas med och lär sig hur vissa problem skall lösas. Detta för att inte påverka priset för 

kunden. 

Annat exempel hos företag finns där en avsatt tid på vecko- eller månadsbasis går till en så kallad 

CAD-skola. Där undervisas personalen internt beträffande något problem som under veckan eller 

månaden stöts på. 
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Fördelarna med interna utbildningar och forum för frågor inom företaget bör pekas på då dessa kan 

tid-styras smartare och kräver ingen extra kostnad för företaget bortsätt från förlorad debiterbar tid. 

 

3.10 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är grundad i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

En konvention som Sverige ställs sig bakom. Därför skall behovet av tillgänglighet tillgodoses utan 

avsteg från anvisningar. Dimensioneringsanvisningar för tillgängligheten är omfattande och utformas 

därefter. Handboken Bygg ikapp (Svensson, 2012) från Svensk Byggtjänst ligger som grund för detta. 

Svenska bestämmelser anger: ”Publika lokaler och arbetslokaler (om det inte är obefogat med 

hänsyn till art av verksamhet som lokalerna är avsedda för) ska utformas så att de blir tillgängliga och 

användbara” (Svensson, 2012). 

 

3.11 Ledarskap 
Ledarskap och chefens roll på ett kontor är en utav alla de viktiga byggstenarna som presenteras i 

arbetet som måste fungera korrekt för att kontoret skall vara en plats där personal trivs. Ämnet 

utreds inte ytterligare men det är lätt att konstatera att en dåligt utformad arbetsplats kan vara en 

ypperlig arbetsplats vad gäller välmående om den ledarstil din chef utövar passar dig. På samma sätt 

kan en enligt känd forskning idealiskt utformad arbetsplats vara en plats som personal känner ångest 

över om chefens insats är undermålig. 

 

3.12 Sjukdom 
Bosse Angelöw skriver om att se på sjukfrånvaro från ett personalekonomiskt perspektiv. Han 

beskriver hur kostnaderna för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen långt understiger kostnaderna 

vid en eventuell långtidssjukskrivning (Angelöw, 2002). Angelöw beskriver detta genom exempel där 

Volvo låtit göra beräkningar som beaktar kostnader från rehabilitering, personalomsättning, 

kompetensförlust och produktionsförändringar. Dessa visar på kostnader i miljonklassen vid en 

sjukskrivning på ett år för en IT-tjänsteman.  

Ett annat exempel som Angelöw tar upp är Örnnästets folktandvård i Luleå där kliniken erbjöd 

personalen friskvård på arbetstid under en period och minskade sin sjukfrånvaro med 44 % samt 

gjorde en vinst på 500 000 kronor under projekttiden. 

Av detta kan man enkelt dra slutsatser som pekar på vikten av att personals välmående har stor 

betydelse på företagets framgång. 
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3.13 Helheten  
Vid planering av arbetsplatsen skall vikten av att gå varvet runt och behandla samtliga aspekter 

understrykas. För att uppnå en god helhet får ingen aspekt förbises. Välbefinnande, god hälsa och en 

effektiv produktivitet uppnås då arbetsplatsen tar hänsyn till personalens behov. Personalens behov 

är grundläggande vid planeringen. Aktuell styrka skall tas hänsyn till samtidigt som en universell 

lösning är optimal för att attrahera så många arbetssökande att urval kan göras.  

Vid utformningen skall för stor vikt inte läggas på att enskilda aspekter till varje pris optimeras. Kraft 

bör istället läggas på att sträva efter en god helhet där personal har en positiv känsla till sin 

arbetsplats. Det bör understrykas att vissa aspekter överväger andra för att uppnå en god helhet. 

Kontorets estetik och funktioner är i sammanhanget viktiga.  

Nedan illustration beskriver hur några viktiga punkter hänger samman och hur ingen punkt kan gå 

förbisedd för att nå målet av ett väl fungerande kontor. Bilden är lånad från en rapport av Jacqueline 

C. Vischer, Professor Emeritus inom ämnet design och hälsa. (Vischer, 2008) 

 

 

Figur 1 - Arbetsplatsens dimensioner.  

  



Examensarbete Kontoret; En framgångsfaktor 2013-05-30 

Martin Norberg 20  
KTH, Byggteknik & Design 
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4 Analys och Diskussion 
 

4.1 Det moderna arkitektkontoret 
För att TM-konsult i framtiden skall kunna verka med bästa förmåga bör åtgärder tas för att 

säkerställa personalens välmående och kontorets förmåga att locka till sig ny arbetskraft. Då 

personalstyrkan bör ses som en av de främsta företagstillgångarna i branschen är detta något som 

skall prioriteras högt. Att kunna hävda sig mot andra kontor vad gäller kvalitet och kvantitet 

beträffande framtaget material skall personalen ges bästa möjliga förhållanden. TM-konsults 

verkningsområde är och har länge varit starkt kopplat till att skriva ramavtal med sina kunder för att 

på så sätt säkerställa en framtida arbetsbeläggning. För att kunna tävla med andra företag 

beträffande ramavtal är kostnaden för utfört arbete av största vikt. Ambitionen att hålla nere 

prissättningen per timme får dock inte på ett negativt sätt påverka kontorets förmåga att behålla sin 

personal i den mån att personalbrist gör att företaget inte kan ta på sig de tjänster de erbjuds utföra. 

Då Härnösandskontoret förlorat en stor del av sin personal de senaste åren bör ögonbryn höjas och 

åtgärder för att vända trenden tas. Att ligga lågt och hoppas på att trenden skall vända självmant bör 

ses som en stor risktagning. 

Ett modernt arkitektkontor med avsikten att konkurrera om de uppdrag som är områdesaktuella skall 

med kostnadseffektiva åtgärder kontinuerligt säkerställa att arbetsplatsen går mot en lösning som är 

parallell med vad känd forskning i området säger. 

Då arbetsuppgifterna kan variera under året så krävs en stor flexibilitet beträffande hur arbetsplatser 

distribueras. Vid små uppdrag där arbetet inte kräver ett omfattande samarbete skall personalen 

kunna husera på enskilda arbetsplatser. På samma sätt skall möjligheten att sitta i grupp finnas då 

uppgiften kan gynnas av detta. 

För att TM-konsults kontor i Härnösand skall nyttjas på mest fördelaktiga sätt så punktas ledord upp 

som i arbetet används som checklista. 

Kontoret skall: 

 Vara flexibelt. 

Arbetsplatserna skall kunna flyttas runt då behovet finns. 

 

 Gynna personalens välmående. 

Åtgärder skall tas i paritet med känd forskning för att säkerställa detta. 

 

 Ta vara på Tekniska lösningar 

Tekniska lösningar som kan gynna arbetets gång skall användas. 

 

 Uppmuntra till samarbete 

Ytor och organisationen skall uppmuntra personalen att samarbeta. 

 

 Vara visuellt tilltalande 

Kontorets estetik skall uppfattas som tilltalande för den stora skaran. 
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4.2 Läge 
Ett sätt att ge kontoret en starkare image bland de boende i Härnösand är att placera kontoret på en 

plats där de boende i område kan referera företaget till en viss plats. Det finns många exempel där 

företag som huserar i en byggnad får huset uppkallat efter dem. Chrysler Building på Manhattan i 

New York, DN skrapan i Stockholm och Resultat-huset i Härnösand är några exempel där företag 

kopplas samman med ett specifikt hus och därför kan användas som referenspunkt i vardagen för 

boende på platsen. Detta är något som bör ses som oerhört positivt om en kommande 

modernisering kan uppnå. Idag huserar TM-Konsult i ett hus som associeras med Samhall vilket inte 

är till företagets fördel. 

Om en framtida geografisk placering av kontoret kvarstår som idag bör steg tas för att marknadsföra 

och koppla samman huset med TM-Konsult. Vid en flytt är det viktigt att företaget syns på platsen 

och att man kan associera företaget till den plats där de verkar. 

För att på bästa sätt visa vem företaget är bör en central placering i staden premieras. Om 

placeringen kan göras på en plats där ett landmärke kan sättas är detta oerhört positivt för 

företagets image. 

 

4.3 Arbetsplatsens förmåga att locka till sig kompetent personal 
Rubriken är till viss del filosofisk och saknar därför facit som kan återge svar på bästa lösning för 

rubriken.  

En aktör som är ledande i aktuellt ämne är Great Place to Work Institute. Företaget är verksamt i 46 

länder och har ca 450 anställda. Varje år ges av företaget en lista ut där Sveriges och världens bästa 

företag koras. 

Deras definition av en utmärkt arbetsplats vänder sig mer till organisationens sätt att arbeta än hur 

arbetsplatsen är utformad. Deras uppfattning är att kamratskap på arbetsplatsen och stolthet till det 

du gör samt stolthet till din arbetsplats är grundstenar som bygger en bra arbetsplats och 

organisation.  

I ett försök att projicera detta till hur den fysiska uppbyggnaden av arbetsplatsen skall utformas kan 

paralleller dras mellan stolthet till arbetsplatsen och det som tidigare uppgetts som dominerande för 

arbetarens uppfattning av arbetsplatsen, dvs. arbetsplatsens estetik. 

Estetiken är på många sätt det främsta sättet ett företag kommunicerar med de som besöker 

kontoret, om än på en passiv nivå. Rubriken innefattar också hur företaget syns utåt. D.v.s. hur 

företagspresentationen ser ut då du står utanför kontoret, hur företaget syns i media och de 

byggnader företaget utformat.  

Kamratskap och stolthet till ditt arbete är något som är svårt att tillgodose genom utformning. 

Däremot kan förutsättningar för säkerställa att personalen trivs med sin omgivning genom individuell 

anpassbarhet ges. Utöver dessa förutsättningar kan också bästa fysiska förutsättningar för kroppsligt 

välbefinnande säkerställas. Att uppmärksamma personalens arbete är den huvudsakliga åtgärden 

som bör tas för att få personalen att känna stolthet.  
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Genom att från dagens lösning förbättra begreppen estetik, kamratskap och stolthet till sitt arbete 

ges därför förbättrade förutsättningar för att personal och kontorets visuella egenskaper skall 

kommunicera en tilltalande bild av kontoret.  

 

4.4 Kontorstyp 
Klassrummet skall vara en plats för lärande där samarbete och interaktion mellan människor är en 

viktig del i inlärningsprocessen. Att placera studenter i egna rum med information och instruktioner 

om vad man skall framställa eller kunna inför kommande examination är en främmande väg att gå 

för att nå bästa resultat. 

Att man istället placerar personal i enskilda rum och bortser från att tillgodose behovet av 

samarbetsytor är därför något som bör få någon att lyfta på ögonbrynen. Det går att fastställa att 

interaktion och samarbete är en viktig del i inlärningsprocessen och kunskapsutbytet för människor. 

Samtidigt som ytor för detta behöver tillgodoses så pekar forskning på att personal behöver 

avskildhet för att må bra. Av känd forskning framgår att cellkontor är ett bra alternativ för att 

säkerställa välmående kontra kontorslandskapet, men att det ur andra aspekter är en undermålig 

lösning för vissa typer av verksamheter. I tillägg då man väljer cellkontor framför öppna lösningar 

skall alltså med stor vikt beaktas möjligheterna till samarbete och kunskapsutbyte. På samma sätt 

skall möjlighet till avskildhet ges vid en öppen lösning. 

Det finns många lösningar för hur avskildhetsfrågan kan behandlas. Dels så behöver den enskildes 

arbetsplats beaktas likt en bostad, att insyn, buller eller andra störningsmoment skärmas av för att 

inte koncentration skall påverkas. Utöver detta så behöver man också behandla det du på din 

arbetsplats emitterar genom telefonsamtal, att du lyssnar på radio eller något så enkelt som att du 

ser ut och därför kan kontaminera viss yta för att du ser vad personer på den platsen gör. 

Det bästa alternativet för personalen är att ha tillgång till flera typer av rum där behovet styr var de 

skall husera för stunden, så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vid en typ av arbete där 

koncentration är viktigt skall möjlighet ges till att sitta ensam i ett rum med stängd dörr. Samtidigt så 

skall möjlighet ges till att sitta i grupp när arbetet kräver kunskapsutbyte eller vid annan aktivitet där 

behovet av kommunikation med andra finns. Det är då inte bara arbetsuppgiften som styr var du 

sitter utan även hur du själv mår. Om du behöver utföra en uppgift som kräver en hög grad av 

koncentration så behöver inte den bästa lösningen vara ett tyst rum, speciellt inte om du av någon 

anledning känner dig socialt understimulerad. 

4.4.1 TM-Konsult 

Aktuella alternativ till nuvarande kontorslösning för TM-Konsults kontor i Härnösand bör enligt 

diskussionen därför inte begränsas till dagens lösning med cellkontor då samarbete och 

kunskapsutbyte är ytterst relevant för verksamheten. Vid en nyprojektering med cellkontor som 

lösning bör lösningar för att säkerställa ett gott samarbete och kunskapsutbyte beaktas som en viktig 

punkt.   

Flexkontor eller aktivitetsbaserad arbetsplats är något som med aktuell bemanning kan vara svår att 

motivera men bör absolut betänkas vid förslagsutformning. Motiveringssvårigheten ligger i att de 
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aktivitetsbaserade platserna sannolikt kommer att tas i anspråk av personal och därmed likna ett 

öppet landskap mer än den tänkta aktivitetsbaserade lösningen. 

Så kallade kombikontor, där personalen har fasta platser i delade rum utesluts då detta närmast är 

ett sätt att snabbt spara in på nyckeltalet yta per personal, vilket inte ses som ett problem på orten. 

Kontorstypen tillämpas i regel som en provisorisk lösning om personalstyrkan ökar snabbt eller om 

ett nära samarbete krävs mellan två personer under en tid.   

Öppna lösningar där personalen sitter i samma rum skall beaktas som ett möjligt alternativ, vid 

denna kontorstyp skall yttersta vikt läggas på att lösningar för eget revir och ljud når ett resultat som 

samstämmer med personalens behov.  

Andra alternativ än där personalen har tillgång till cellkontor eller på andra sätt tydligt avskilda 

arbetsytor bör dock ses som en högriskslösning då dessa kan medföra oberäkneliga konsekvenser. 

 

4.5 Estetik 

4.5.1 Reflektioner kring estetik 

Medan vissa människor kan reagera positivt på en typ av utformning så finns också motsatsen, där en 

del av personalen påverkas negativt.  

Henrik Fexeus som skrivit sex bästsäljande böcker däribland en inom ämnet omedveten 

kommunikation beskriver det som att det finns tre huvudtyper av människor. Den som tittar, Den 

som lyssnar och Den som tänker (Fexeus, 2009). I boken beskriver han hur man lättare kommer 

överens med personer om man först identifierar vilken typ av person du samverkar med och därefter 

tillämpar ditt sätt att kommunicera med personen till det sätt eller stil personen själv använder. 

Uttrycket ”Hur låter detta?” skall då vara lättare att nå fram till lyssnaren än till den visuelle som då 

istället skulle föredra ”Hur ser detta ut?” om än på en undermedveten nivå.  

På samma sätt som att två personer i t-shirt och shorts bland en samling personer som i övrigt har 

kostym dras till varandra så dras också en tänkare till en tänkare eller den visuelle till den visuelle 

men då på ett mindre uppenbart sätt. Detta är något som kan beaktas vid utformningen av ytor där 

människor skall vistas. Den visuelle kan som exempel stimuleras med tidlösa visuella mästerverk 

medan tänkaren och den som lyssnar svarar bättre på en annan typ av estetik.  

Ett sätt att se på estetik är med hjälp utav uppfattningen att en viss typ av estetik tilltalar en viss 

genre människor. Att på förhand identifiera vilken typ av människor som arbetar och kommer att 

arbeta på en arbetsplats är väldigt svårt, om inte omöjligt. Att istället försöka tilltala alla typer av 

människor kan även det vara väldigt svårt men kanske den bästa vägen att gå. För att undvika 

skärningar mellan estetik och personal som inte passar ihop så bör man då tillämpa metoder där 

estetiken inte är riktad för starkt åt något håll.  

Det finns också teorier och till viss del forskning om hur viss estetik och då framförallt hur vissa färger 

kan påverka och stimulera en persons sinnen, dock inte på den nivån att en viss färg kan öka 

kreativiteten. Svårigheten i detta är att för många faktorer spelar in för att kunna upprätta ett facit 

över hur en viss miljö skall vara utformad för att gynna en viss typ av verksamhet. Det man istället får 
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inrikta sig på är att undvika fällorna där miljön kan få en negativ påverkan och samtidigt vara så djärv 

man kan inom dessa ramar.  

Ett säkert kort är den vita miljön där allt kring dig utformas rent och ljust vilket har tillämpats under 

en tid. Detta är en lösning som beskrivs som universell där ingen hamnar i en situation där de ogillar 

miljön men att samtidigt ingen blir riktigt helnöjd då färg är ett viktigt inslag i tillvaron för de flesta. 

Trenden går åt det håll där fler och fler väljer att inte anamma det helvita utan använder sig utav 

färger vid kontorsutformningen (Danielsson, 2012) (Stefan Nilsson, 2009). 

Att använda sig av en universell lösning för vissa miljöer och att skapa lösningar där personalen själv 

kan färgsätta och anpassa den yta där de verkar är rimligen en lösning som tillfredsställer de flestas 

behov. 

Naturliga inslag såsom trä, växter eller något så enkelt som en fruktskål är även detta något som kan 

ha en positiv inverkan och ett bra alternativ för att undvika den institutionskänsla som kan infinna sig 

i helvita miljöer. Färgsättning på utbytbara textilier och böcker i bokhyllor eller tidningsställ är även 

detta något som gör platsen mer anpassningsbar om behovet av en förändring skulle finnas i 

framtiden.  

För att säkerställa en funktionell ljussättning i varje kontorsdel används med fördel en ny produkt på 

marknaden. Två stora företag inom undertak och ljussättning har uppmärksammat behovet av goda 

ljud och ljus-egenskaper och därefter tagit fram en produkt med egenskaper som för funktionen är 

fördelaktig. Produkten är en ljudabsorbent med ljudklass A som förutom sina ljudegenskaper också 

fungerar som en ljusarmatur. Produkten 60mm i höjdled och bygger således 20mm mer än en 

standardabsorbent med ljudklass A. Denna produkt används fördelaktligen i utrymmen där man vill 

säkerställa att en ommöblering inte kräver en flytt av ljusarmaturer. Produkten fungerar som så att 

hela ljudabsorbenten lyser upp med hjälp utav LED-lampor och skapar då ett ljus tak. För att 

säkerställa särskilda ytors behov av starkare ljus kan lampor på bordsstativ, spotlights under hyllor 

eller lampor med krokodilklämma användas. 

Alternativ lösning till denna är den idag vanligare ljussättningen med hjälp av lysrörsarmaturer. 

Denna lösning är mer kostnadseffektiv men kan vid felaktig placering skapa oönskade reflektioner. 

Detta gör lösningen mindre flexibel i förhållande till ovan beskriven lösning men är för funktionen av 

fullgod tillfredsställelse. 
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4.6 Funktioner 
För den verksamhet TM-konsult arbetar inom listas nedan funktioner i punktform. Punkterna skall 

tillsammans utgöra en helhet i enlighet med övriga rubriker. Punkterna används som checklista för 

vilka ytor som skall behandlas och tas hänsyn till i utformningsskedet av kontorsförslaget.  

 Yta för individuellt arbete 

 Yta för samarbete 

 Yta för informationsinhämtning 

 Yta för paus och vila 

 Yta för hygien 

 Yta för dokumenthantering 

 Yta för presentationer och möten 

 Yta för marknadsföring 

 Yta för välkomnande 

 Yta för Inspiration 

 Yta för förvaring  

 Yta för tekniska lösningar 

 

4.7 Ljud och buller 
För TM-konsult del gäller det vid utformning av kontoret att tillgodose behovet av tystnad vid ytor 

som kräver stor koncentration. Vid ytor som avser samarbete mellan individer är talhörbarheten det 

som skall dimensionera lösningarna man väljer. På samma sätt som att personalen skall kunna 

skratta högt på sin arbetsplats så krävs ytor där man ostört skall kunna ta ett viktigt samtal eller bara 

vila. Detta ökar behovet av särskilda ytor vilket är del i det pussel som måste lösas. 

För att få en uppfattning om hur ljudsituationen är idag har mätningar gjorts av kontorsrummens 

reduktionstal från korridor. Mätningar har också gjorts mellan toalettutrymme/ korridor och 

konferensrum/korridor. Dessa redovisas nedan. Resultatet av mätningarna skall ses som indikativa då 

vissa avsteg gjorts från standardiserat tillvägagångssätt för mätning av reduktionstal. 

Typ av utrymme Medelvärde på 
reduktionstal 
för skiljevägg 

Krav för att uppfylla 
Svensk Standard, 
Ljudklass C 

Mellan korridor och kontorsrum 1 26 30 

Mellan korridor och kontorsrum 2 26 30 

Mellan korridor och kontorsrum 3 26 30 

Mellan korridor och wc 29 30 

Mellan korridor och konferensrum 22 30 

Tabell 2 - Tabellen visar en jämförelse av uppmätt medelvärde på skiljeväggs reduktionstal och standardiserat värde för 
angivna utrymmen. Se bilaga 1. 

Anmärkningsvärt är hur ingen av rummen når upp till de krav som ställs för att uppfylla Svensk 

Standards ljudklass C.  
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För att i framtiden säkerställa att en god ljudmiljö uppnås bör nedan punkter spela en huvudroll i 

utformningen samt också i valet av tekniska lösningar. 

 Vilken typ av arbete skall utföras på platsen? 

 Kommer arbetet på platsen att emittera ljud till anda platser? 

 Finns ”tysta rum” invid varje arbetsplats? 

 

4.7.1 En tanke kring ljud 

 

- ”I den nya tiden är tystnaden en bristvara. Det ständiga bruset i vår tillvaro gör stillheten till 

en eftertraktad och viktig motpol som är alltmer sällsynt – och därmed alltmer värdefull för 

oss människor (Ecophon AB , 1998).” 

Peter Russel, författare 

 
Som Peter Russel beskriver så anses inte lämpligt att bortse från att tillgodose en god ljudmiljö. 
Akustiken i olika miljöer är svår att förutspå och därför används rekommendationer från tillverkare. 
Dessa bör inte underdimensioneras för att spara in på initiala kostnader. Initiala kostnader är något 
som i senare skede kan skrivas av med en högre effektivitet, en lägre sjukfrånvaro och en nöjdare 
personal. 
 
Att man i ett senare skede måste vidta åtgärder för att förbättra ljudmiljön kan innebära att andra 
aspekter blir lidande. T.ex. att ljudabsorbenter måste pryda ytor där man istället kunde klä ytan med 
tavlor, marknadsföring, hyllförvaring etc. 
 

4.8 Verktyg och hjälpmedel 
För TM-konsults kontor i Härnösand krävs en kontinuerlig diskussion om vad som kan vara aktuellt 

att uppdatera och förnya sig i. Då rubriken är ytterst omfattande begränsas ämnet till att specificera 

grundläggande verktyg och hjälpmedel som kan kräva ett eget utrymme och specificeras under punkt 

6 – Program för Utredningsshandling. 
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4.9 Termiskt komfort 
I ett försök att utreda de termiska förhållandena på kontoret i Härnösand har mätningar gjorts av 

lufttemperaturen.  Se bilaga 4 för resultat. 

Av resultatet att döma går slutsatser att dras beträffande att förutsättningar för termisk komfort 

finns. Då mätningen gjorts under tidsbegränsning går slutsatser om hur klimatbilden ser ut under 

övriga månader inte att fastställa. 

I installationerna till byggnaden finns inte utrustning för att styra luften fuktighet utan denna varierar 

i enlighet med årstiden. Inga tecken på att fukttillskottet i bygganden är högre än normalt finns. 

Vimplar i lättviktsmaterial kring don, fönster och radiatorer visar att lufthastigheten i lokalen inte är 

nämnvärd i sammanhanget.  

I klimatskalet används treglasfönster vilket indikerar att effekten från köldstrålning eller kallras är 

små. Solens värmestrålning i vissa väderstreck kan vara en faktor som påverkar känslan av termisk 

komfort. Detta samt även ev. köldstrålning avhjälps till viss del genom att samtliga fönster utrustats 

med persienner. Persienner och öppningsbara fönster gör individuell anpassning möjlig vilket ses 

som en positiv egenskap. Lösning i form av markiser för att avhjälpa problem med värmeinstrålning 

utanför klimatskalet finns inte. 

Lufttemperaturen i kombination med de facto att treglasfönster används i klimatskalet samt en låg 

lufthastighet är tecken på att den operativa temperaturen fluktuerar inom ramarna för vad VVS-

tekniska föreningen anger under den tid mätningarna gjorts. 

Den relativa fuktigheten i lokalerna har inte gått att mäta på ett tillfredställande sätt då detta måste 

ske vid ogynnsamma tillfällen såsom på sensommaren när fuktinnehållet i luften är hög. 

Samtal med berörd personal samt också egna erfarenheter gör känt att klimatet under 

sommarmånaderna inte är tillfredställande. Upplevelsen av att lokalerna är för varma då 

temperaturen ute går upp är något som samtliga tillfrågade uppgett. Resultatet av 

temperaturmätningen gör också känt att temperaturen har en stigande trend då man närmar sig en 

varmare säsong. Vidare utredning av detta är således ett behov om befintliga lokaler inte byts ut. 

 

4.10 Kunskapsutbyte och utbildning 
Idag sker kunskapsutbytet på TM-konsult främst i dörröppningen till personalens individuella kontor 

eller i fikarummet. Vid en lösning med cellkontor kommer detta att vara svårt att frångå. Istället för 

att detta skall ses som ett problem så kan lösningar för att tillgodose att informationsutbytet ges 

goda förhållanden säkerställas. En stol, en arbetsyta och en whiteboard eller surfplatta är 

kostnadseffektiva lösningar för att invid varje individuell arbetsplats ge kollegor möjlighet att 

uttrycka sin fråga eller förmedla det den vill vid behov. Vid lösningar där manskapet sitter i samma 

rum bör på samma sätt gästvänliga utrymmen invid arbetsplatsen tillgodoses. Utöver samarbete vid 

individuella arbetsplatser bör ytor för ritningsgranskning, diskussion, presentation, utbildning och 

inte minst spontana och kreativa minutmöten tillgodoses. Personalen skall ges möjligheten, samt 

också uppmuntras att samverka.  
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4.11 Tillgänglighet 
På TM-konsults nuvarande kontor finns vissa brister som går ifrån den dimensionering för 

tillgänglighet som dagens beskrivningar anger. Bland annat uppnår toalettutrymme på kontoret inte 

de hårdare krav som ställs idag. Vid en modernisering som innebär flytt eller ombyggnad av 

nuvarande lösning skall detta tillgodoses utan avsteg. Dimensionering görs enligt Svensk Standard för 

detta. 

Vidare bör kontrasterande lister mellan golv och vägg samt runt dörrar användas.  

 

4.12 Sjukdomsförebyggning/Förebyggande av skada 
Sjukdomsförebyggande åtgärder är något som landar på organisationen och företagets styrning 

snarare än på kontoret. Till viss del kan kontorets funktioner och då framförallt de individuella 

arbetsplatserna tillgodose att bästa möjliga förutsättningar finns. Idag finns i viss utsträckning 

hjälpmedel för detta på kontoret. Vid de individuella arbetsplatserna finns höj- och sänkbara bord, 

ergonomiskt utformade stolar och pekdon efter efterfrågan. Detta landar till viss del på individuell 

efterfrågan. Att ta upp punkten på personalmöten för att diskutera möjliga förbättringar är ett bra 

sätt att ta ett steg längre.  
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5 Slutsatser 
Slutsatserna hämtas huvudsakligen från varje behandlat ämne men en övergriplig förståelse av 

problematiken i kontorsmiljöer ligger även det som grund för nedan rubriker. 

5.1 Förhållande till kontoret 
I enlighet med studerade rapporter understryks vikten av att personalen skall känna stolthet över 

kontoret. Om detta kan uppnås kan personalen ha ett större överseende med eventuella andra 

brister på kontoret.  

5.2 Estetikens vikt 
Personalens känsla till sin arbetsplats är starkt kopplad till estetiken och om de upplever kontoret 

som fint. 

5.3 Spontana möten 
Vikten att uppmuntra personal till samarbete bör understrykas tydligt. En samlad kompetens från en 

grupp människor uppnår resultat som mer ofta än sällan överstiger resultatet på individuell nivå. 

Vidare gör ett nära samarbete mellan personal att den individuella kompetensen utökas och 

personalstyrkan kan fördelas mer fördelaktigt vid tidsbrist i projekt.  

5.4 Nuvarande kontorslösning 
Distribueringen av arbetsplatser i nuvarande kontorslösning bör ses som en bra lösning till 

verksamheten. Nuvarande lösning saknar dock egenskaper som gör att arbetsplatsen lever upp till de 

krav som ställs på andra punkter än kontorsdisposition. Estetik och samarbetsytor är två viktiga 

punkter som man behöver titta närmare på. 

5.5 Välmående 
Välmående och välbefinnande är ypperligt viktigt för att säkerställa en framgångsrik organisation. 

Välmående och välbefinnande vilar på många stöttepelare.  Trygghet, Personlig kontroll och fysiska 

miljöfaktorer som luft och ljus är för rubriken grundläggande.  
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6 Program för utredningshandling 
Rubriken skall utgöra en hjälp och checklista vid projektering av nya kontorslösningar för TM-

Konsults kontor i Härnösand 

 

6.1 Allmänna Anvisningar 

6.1.1 Förslagshandlingens omfattning 

Handlingen skall visa hur ytor disponeras och avgränsas. Typvisualiseringar skall visa hur interiören 

utformas. Utöver visualiseringar skall beskrivning uppföras för aktuellt förslag. 

Handlingen skall tillgodose och ta hänsyn till ventilationsproblematiken. 

Handlingen skall vara kalkylerbar. 

6.1.2 Arkitektur, Formgivning och Design 

Kontoret skall utformas för att under lång tid tillgodose personalens behov av god estetik. Tidlösa 

lösningar skall väljas framför andra för att tidiga åtgärder beträffande interiören inte behöver göras. 

Gemensamma ytor bör hållas neutrala och anpassningsbara. Individuella arbetsplatser skall utformas 

så att personalen har möjlighet att själv personifiera ytor invid. 

 

6.2 Dimensionerande och lokaliseringspåverkande krav 
Utformningen skall utöver angivna parametrar tillgodose gällande myndighetskrav. 

6.2.1 Allmänt 

Tillgång till trådlöst nätverk skall finnas i hela kontorsutrymmet.  

6.2.2 Rumslista 

Rumstyp Antal  

Arbetsplatser Ca 10 

Entré 1 

Konferensrum 1 

WC 2 

Städ 1 

Lunchrum 1 

Printerrum 1 

Arkiv/förråd 1 
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6.2.2.1 Entré 

Entrén skall utformas för att ge ett professionellt intryck vid första syn. I utrymmet eller i anslutning 

till utrymmet skall plats för ytterkläder finnas. Entrén skall tydligt visa var eventuella besökare skall 

gå då de kommit in genom dörren. Invid entrén skall plats för marknadsföring av TM-konsult finnas. I 

direkt anslutning till entrén skall sittgrupp för besökare finnas. 

6.2.2.2 Individuella arbetsplatser 

Förslagen skall tillgodose behovet av 10 individuella arbetsplatser. Arbetsplatsen skall inhysa dator, 

dataskärm, skrivbord, utrymme för förvaring. Möjlighet till egen anpassning skall tas särskild hänsyn 

till. Intill samtliga arbetsplatser skall dataskärm, plats för att docka en bärbar dator, telefon, 

avlastningsbord, mindre dokumentförvaring, plats för uppställning av kunskapsbank i form av böcker 

eller tidskrifter, anslagstavla, skräpkorg samt pappersinsamling finnas. Arbetsplatser skall placeras 

med tillgång till naturligt dagsljus. Om fasta arbetsplatser skall dessa fungera som tyst rum. Om flera 

arbetsplatser placeras i samma rum skall tyst rum finnas i direkt anslutning till dessa.  

6.2.2.3 Konferensrum 

Konferensrummet skall tillgodose behovet av 10 sittplatser. I utrymmet skall plats för projektor samt 

projektorduk finnas. I utrymmet skall finnas utrustning för telefon- och videokonferenser. Tillgång till 

dagsljus i konferensrummet bör prioriteras. 

6.2.2.4 Lunchrum 

Utrymmet skall innefatta 10 sittplatser med plats för att ställa dit 2 extra stolar. I utrymmet skall 

finnas tillgång till kyl, frys, diskmaskin, mikrovågsugn, kaffemaskin, diskho och avställningsyta. I 

lunchrummet skal plats för tidskrifter finnas. 

6.2.2.5 Serverrum 

Utrymmet skall inhysa utrymme för server. Utrymmet skall utformas så att nuvarande server kan 

användas. Djupet på serverskåpet är 600mm och bredden är 2000mm, ryggningsavstånd på 1200mm 

skall tillgodoses. 

6.2.2.6 Utrymme för utskrift och dokumenthantering 

Utrymmet skall inhysa plats för nuvarande printer. Klippbord skall finnas i direkt anslutning till 

printer. Avställningsyta för dokumenthantering skall finnas i direkt anslutning till skrivare. 

6.2.2.7 Hygienutrymmen 

WC skall placeras avskilt. Om möjlighet finns skall förrum till wc finnas. Städutrymme skall finnas. I 

städutrymmet skall ho och rinnande vatten finnas, samt även utrymme för förvaring av 

städutrustning. 

6.2.2.8 Biblioteksutrymme 

Biblioteksutrymme med plats för relevanta böcker och tidskrifter skall placeras så att det ger enkel 

tillgång till information. Invid bibliotek skall bord samt sittgrupp finnas. 

6.2.2.9 Arkiv 

Arkiv skall placeras så att tillgång till denna kan ske utan en stor arbetsbörda. Arkivet kan om så krävs 

för att lösa kontorsdispositionen, placeras utanför kontorets gränser. Arkivet skall utformas så att 

krav för dokumentsarkivering tillgodoses. 



Examensarbete Kontoret; En framgångsfaktor 2013-05-30 

Martin Norberg 35  
KTH, Byggteknik & Design 

6.2.3 Komponenter 

Typlösningar för detaljer tas från producenters produktanvisningar. 

6.2.3.1 Väggar 

Mellanväggar som avgränsar individuella arbetsplatser, printerrum, WC, Konferensrum och Tyst rum 

skall vara bjälklagsinfästa samt dimensioneras för att tillgodose ljudkrav. För väggar i ytor där datorer 

skall användas skall hänsyn tas till eventuellt störande ljusreflexer.  

 6.2.3.2 Fönster 

Fönster invid yta för individuella arbetsplatser skall förses med persienner eller motsvarande 

avskärmning. Detta för att kunna styra solinstrålning. 

6.2.3.3 Golv 

Golv utformas för att tillgodose krav på estetik och ljudkrav. Individuella arbetsplatser och 

korridorsutrymmen invid individuella arbetsplatser förses fördelaktligen med heltäckande 

textilmatta. 

Krav på städbarhet och slitstarkhet skall tas hänsyn till.  

6.2.3.4 Innertak 

Innertak skall utformas med hänsyn tagen till estetik och ljudkrav. För innertak i miljöer där datorer 

används skall helblanka ytor inte användas. 
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7 Lokalutredning 
Urval i Kungsledens kontorsbestånd har gjorts. Valet av Kungsleden som fastighetsförvaltare görs 

pga. nuvarande kontrakt. En flytt inom Kungsledens lokalbestånd kan göras inom kontraktstiden. En 

flytt ifrån Kungsledens lokalbestånd kan tidigast ske efter augusti 2014.  

Urvalet har efter platsbesök landat i att vidare utredning görs kring 3 lokaler. Lokalerna utreds utifrån 

dess lämplighet.  

  



Examensarbete Kontoret; En framgångsfaktor 2013-05-30 

Martin Norberg 38  
KTH, Byggteknik & Design 

7.1 Lokal 1 
Adress: Gånsviksvägen 4, Härnösand 

Fastighetsbeskrivning 

Fastigheten heter Yrkesskolan 4. Fastigheten är 7716 kvadratmeter i yta. På fastigheten står en 

byggnad. Lokalyta uppgår till 3106 kvadratmeter och inhyses i 4 plan. Byggnadens yta ovan mark är 

xxx kvadratmeter. Nybyggnadsåret är 1981. Lokal 1 är tillika den lokal där TM huserar idag. 

Byggnadens fasader är huvudsakligen gult tegel. Byggnaden är exteriört i gott skick. 

Möjlighet att stärka sitt varumärke genom geografiskt läge och fastighetsegenskaper: 

Möjligheterna att genom geografiskt läge kunna stärka sitt varumärke från idag anses obefintliga då 

lokalerna är desamma som TM sitter i idag. 

Grannföretag 

I byggnaden huserar Samhall, Iris Hadar och Kommunförbundet. I intilliggande byggnader finns Willys 

samt en- och flerbostadshus. 

Läge och samhällsservice 

Samhällsservice intill byggnaden anses uppnå det nödvändigaste. Lunchrestauranger finns på 10 

minuters gångavstånd. Dagens parkeringsbestånd uppnår de krav som ställs. I övrigt finns närhet till 

grönområde. Geografisk ligger lokalerna med hänsyn till Härnösands centrum något avsides.  

Möjligheter för kontorsdisposition 

Dagens kontorsdisposition uppnår det nödvändigaste. Avsaknad av ytor för samarbete samt viss 

service är frågor som måste lösas vid en ombyggnad. 

Helheten 

Möjligheten att förbättra dagens lösning anses möjliga. Andra aspekter såsom platsen, grannföretag 

och möjligheten att stärka sitt varumärke anses mindre fördelaktiga för lokalalternativ 1.  
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7.2 Lokal 2 
Adress: Järnvägsgatan 2, Härnösand 

Fastighetsbeskrivning 

Fastigheten heter Torsvik 5. Fastigheten är 5657 kvadratmeter i yta. På fastigheten står två 

byggnader, vilka inhyser 4158 respektive 4676 kvadratmeter lokalyta. Dessa länkas samman med 

landgång och glaspartier. Den byggnad som behandlas i utredningen är ca 1500 kvadratmeter i 

byggnadsyta. Byggnaden är uppförd i två delar där våningshöjden är 3 respektive 5 plan höga. 

Byggnadens form gör den igenkännlig och utgör idag ett landmärke i Härnösand. Exteriört är 

byggnaden i gott skick. Byggnaden är lokalt känd som Spiranhuset. Husets fasader är huvudsakligen 

rött tegel. Taket pryds av en prisma i glas vilken höjer sig över omgivningen. Nybyggnadsåret är 1993 

och exteriört är byggnaden i gott skick.  

Möjlighet att stärka sitt varumärke genom geografiskt läge och fastighetsegenskaper: 

Möjligheten att genom marknadsföring förknippa adressen med TM anses av rapportskrivaren svår. 

Detta då huset genom sin form starkt förknippas med nuvarande namn. Marknadsföring av företag 

som nu huserar i byggnaden görs med skyltar invid förbifart. Att utöver detta sätt göra känt att TM 

flyttat in i lokalerna anses inte aktuellt då TM inte kan premieras före andra företag i byggnaden.  

Grannföretag 

I samma byggnad som lokal 2 finns ett företagshotell med en rad olika företag. Ett axplock av dessa 

är: Skogssällskapet Förvaltning AB, Åkeriservice Norr AB, KFUM, Visma Consulting AB, SCA Skog AB, 

Procordia Food AB, SCA Skog AB, Vectura Consulting AB, Mittkompetens AB, Svevia AB, WSP Sverige 

AB, Lewis Advokatbyrå AB, Sweco Energuide AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag, 

Hyresgästföreningen, Tieto Sweden AB samt trafikverket i angränsande huskropp. 

Läge och samhällsservice 

Lokalerna är centralt belägna vid Härnösands resecentrum. Närhet till lunchrestauranger, livs, 

Härnösands centrum och grönområde finns. Närhet till Nattviken och småbåtshamn ger mervärde. 

Reservering av parkeringsplatser invid fastigheten anses gå att ordna enligt uppgift av 

fastighetsskötare. Dock är antalet osäkert. 

Möjligheter för kontorsdisposition 

Nuvarande avgränsning för aktuell lokal anses för stor för att endast TM skall husera på platsen. 

Möjligheter för en avgränsning av lokalerna där kontorshotellet växer och lokal 2 minskar finns. 

Lokalernas yttre gränser skapar viss svårighet att placera kontorets funktioner på ett fördelaktigt 

sätt. 

Helheten 

Platsen, grannföretag och samhällsservice anses uppfylla de egenskaper som rapporten beskriver 

som fördelaktiga. Lokalhyran för lokal 2 är något högre än motsvarande alternativ. 

Att lösa kontorsdispositionen i lokalerna anses svår med avseende att uppnå de egenskaper som 

söks. 
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7.3 Lokal 3 
Adress: Magasinsgatan 5, Härnösand 

Fastighetsbeskrivning 

Fastigheten heter Magasinet 2. Fastigheten är 448 kvadratmeter i yta. På fastigheten finns en 

byggnad. Byggnaden uppfördes 1929. Grått tegel pryder fasaden. Exteriört är byggnaden i gott skick. 

Byggnaden knyts samman med tidigare hyresgäst och är lokalt känd som Resultathuset. Fastigheten 

omfattar exakt byggnaden. 

 

Möjlighet att stärka sitt varumärke genom geografiskt läge och fastighetsegenskaper: 

Fastigheten och byggnaden gör möjligt att genom skylt invid byggnaden utmärka TMs närvaro på 

platsen. Huset har de förutsättningar som krävs för att det skall kunna knytas samman med TM och 

på så sätt skapa ett lokalt landmärke. 

Grannföretag 

Hemsö fastigheter AB samt Fastighetssnabben huserar i samma byggnad som lokal 3. I intilliggande 

byggnader finns Lidl, Härnö marina, Idus Data och Alrik Hedlunds. 

Läge och samhällsservice 

Fastigheten är centralt belägen vid Norra sundet i Härnösand. Byggnaden är placerad intill Nybron, 

vilken är den huvudsakliga länken mellan Härnön och fastlandet. Detta gör att byggnaden syns i 

staden. Invid fastigheten finns restaurang, livs och grönområde. Härnösands resecentrum och 

Härnösands centrum finns inom gångavstånd. Närhet till Nattviken och småbåtshamn ger mervärde. 

Reservering av parkeringsplatser invid fastigheten anses gå att ordna enligt uppgift av 

fastighetsskötare. 

Möjligheter för kontorsdisposition 

Kontorets yttre avgränsningar är för att uppnå en god kontorsdisposition fördelaktiga. Bärande 

pelare samt trapphus och hiss medför vissa svårigheter för att uppnå de egenskaper som söks. 

Helheten 

Platsen, grannföretag och samhällsservice anses uppfylla de egenskaper rapporten beskriver som 

fördelaktiga. Möjlighet att lösa kontorsdispositionen på ett fördelaktigt sätt anses goda.  
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7.4 Utvärdering av kontorsalternativ 
 

För undersökta alternativ till lokaler bedöms dessa utifrån nedan listade rubriker. 

Läge 

Alternativ 1 anses mindre fördelaktigt med avseende på läge. Här ses alternativ 2 och 3 som en 

bättre lösning. 

Marknadsföring av TM-konsult 

Alternativ 1 och 2 anses mindre fördelaktiga än alternativ 3 beträffande marknadsföring av TM-

konsult. 

Möjligheter vid kontorsdisponering 

Alternativ 2 innebär svårigheter att lösa kontorsdispositionen efter hur rapporten beskriver som ett 

fördelaktigt alternativ. För alternativ 1 och 3 anses kontorsdispositionen gå att lösa med ett gott 

resultat. 

Lokalhyra 

Alternativ 1 och 3 anses vara en bättre lösning än alternativ 3 beträffande lokalhyra. 

Kunders syn på företaget 

Här anses alternativen likvärdiga till den grad där läget gör alternativ 1 till en mindre fördelaktig 

lösning. Vid jämförelsen förutsätts en modernisering beträffande lokalalternativ 1 tillika nuvarande 

lokaler.  

Framtida personals syn på kontoret 

Här anses alternativ 3, följt av alternativ 2 som mest fördelaktigt. 
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7.5 Val av lokal för vidare utredning 

 

Då en tidigare utredning av lokalalternativ 1 finns, om än i mindre omfattning än rapportens 

fördjupning anses lokal 1 som mindre aktuell för vidare utredning. Lokalens egenskaper spelar i valet 

också in. 

Svårigheter att lösa kontorsdispositionen samt storleken på lokalalternativ 2 medför svårigheter som 

kan komma att stoppa en sådan utredning halvvägs. Detta gör att lokalalternativ 2 inte anses aktuell. 

Förutsättningarna för att framställa en fullgod lösning anses bäst för lokalalternativ 3 och valet 

hamnar således på att en vidare utredning görs för detta alternativ. 
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8 Utredningshandling 
 

8.1 Uppdragsbeskrivning 
 

Uppdragsnamn: Magasinet 2 

Uppdragsgivare: TM-Konsult AB 

Handläggare: Martin Norberg 

Kontaktuppgifter: martin.norberg@tm.nu 

Datum: 2013-05-27 

Uppdraget: Utredningen ämnar utreda lämpligheten för objektet att fungera som nya kontorslokaler 

för TM-konsult i Härnösand. För beskrivet objekt tas handlingar i enlighet med programhandling för 

uppdraget fram.  

8.2 Allmän objektsbeskrivning 
Fastigheten heter Magasinet 2. Fastigheten är 448 kvadratmeter i yta. På fastigheten finns en 

byggnad. Byggnaden uppfördes 1929. Grått tegel pryder fasaden. Exteriört är byggnaden i gott skick. 

Byggnaden knyts samman med tidigare hyresgäst och är lokalt känd som Resultathuset. Fastigheten 

omfattar exakt byggnaden. 

 

 

Figur 2 - Byggnadens fasad från entrésida. 
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8.3 Läge 
Kontorslokalens läge är centralt i staden med närhet till bl.a. Härnösands centrum och Härnösands 
resecentrum. Behovet av parkeringsplatser kan tillgodoses invid fastigheten. Närhet till annan 
kommunikation anses för orten fördelaktiga. Matbutiker, lunchrestauranger och systembolag finns 
inom gångavstånd. Invid fastigheten finns grönområde och promenadstråk längs vattnet. 
 

 

Figur 3 - Lokalens läge i förhållande till närliggande samhällsservice. 

 

8.4 Beskrivning av aktuell lokal i nuvarande skick 
Befintlig lokal ligger på plan 2 i byggnaden. Lokalen har idag en öppen planlösning med pelare jämnt 
fördelat i utrymmet. Det finns två trappuppgångar till planet som också fungerar som utrymningsväg. 
Hiss till planet ligger centralt i lokalen. I lokalen finns två toaletter och pentry. Ca 70 % av golvytan 
täcks av textilmatta vilken anses uttjänt. Ytskikt på väggar behöver ses över. Installationer och balkar 
i taket är synliga. En installationslist finns längs lokalens yttre gräns.  
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8.5 Lokalen efter ombyggnad 
Lokalen föreslås i utredningshandlingen få en ny disposition av kontorsytor. En blandning av 
cellkontor och flexkontor används för att kontoret ska inneha de egenskaper som enligt rapporten 
beskrivits som goda. Handlingen föreslår en total översikt av ytskikt. Kompletta utredningshandlingar 
hittas under bilaga 1. 
 

8.5.1 Estetik 

Estetiskt föreslår handlingarna den klassiska vita miljön där färgsättning sker genom utbytbara 
möbler, textiler, tavlor etc. Visualiseringar av detta hittas i bilaga 2. 
 

8.5.2 Kontorsdisposition 

Vald kontorstyp beskrivs som en kombination av cellkontor och flexkontor. En del av lokalen huserar 
cellkontor som riktas mot en central samarbetsplats för dessa. Samarbetsplatsen är tydligt avskild 
från kontoren men är placerad i direkt anslutning för att uppmuntra till samarbete. En annan del av 
kontoret huserar arbetsplatser i delat rum. Tanken med dessa platser är att de skall nyttjas då 
uppgiften kan gynnas av ett nära samarbete mellan personal. Ytan verkar som en flexibel del där 
möbleringen kan ändras efter behov. Ytan fungerar också likt ett expansionskärl då t.ex. 
sommarpraktik eller besökare från andra kontor i företaget kan öka behovet av individuella 
arbetsplatser.  
Lunchrum placeras centralt och med utsikt över norra sundet och grönområde. Entrén visar tydligt 
var du kommit med hjälp av en kraftfull logotyp och en tydligt ren och professionell estetik. 

8.6 Kostnadsbedömning 
Till utredningshandlingen bifogas en kalkyl över uppskattad kostnad för att utföra ombyggnaden. 

Kalkylen hittas under bilaga 2. Kalkylen omfattar inte andra discipliner än det som innefattas i 

begreppet arkitektur. Kostnader för inredning inkluderas inte i kalkylen. 

Till kalkylerad summa för ombyggnaden har påslag gjorts på 15 % av kostnaden. Pålägget har gjorts 

för att det ska motsvara osäkerheten vid kalkylering samt även substituera eventuella kostnader som 

i detta skede inte tagit upp. 

8.7 Övrigt 
Nuvarande lösning av ventilation uppfyller inte matning till de utrymmen som anges i 

utredningshandling. Därför måste åtgärder tas för att säkerställa detta. All ventilation matas från det 

installationsschakt som är beläget i byggnadens mitt. För uppgiften anses svårigheten att lösa detta 

som mindre omfattande.  

Tekniska lösningar för varje arbetsplats löses med nuvarande installationslist längs lokalens yttre 

gräns. 
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Bilaga 1, Utredningshandling



 

 
  

 



   

 
  

 



   

 
  



   

 
  

 



   

 
  



   

 
  



   

 
  



   

 
  



   

 
  



   

 
  

 



   

 
  

 

Bilaga 2, Visualiseringar 

  



   

 
  

 

   

Figur 4 – Entre. 

 

   

Figur 5 - Entre 2. 

 

 

           



   

 
  

 

   

Figur 6 – Lunchrum. 

 

   

Figur 7 – Lunchrum 2. 

  



   

 
  

 

 

   

Figur 8 – Cellkontor. 

 

   

Figur 9 - Cellkontor 2. 

  



   

 
  

 

 

   

Figur 10 - Samarbetsyta för spontana möten. 

 

   

Figur 11 - Samarbetsyta för spontana möten. 

  



   

 
  

 

 

   

Figur 12 – Flexyta. 

 

   

Figur 13 - Flexyta 2. 

  



   

 
  

 

   

Figur 14 – Konferensrum. 

 

   

Figur 15 - Teknikrum.



   

 
  

Bilaga 3, Kostnadsbedömning 
 



   

 
  

 



   

 
  

 



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

  



   

 
  

Bilaga 4, Beräkningsgång för tabell 1 
  



   

 
  

 

 

 

 

 

  



   

 
  

Bilaga 5, Temperaturmätning i nuvarande lokal 
 

 



   

 
  

Datum Tid Temperatur i 
ventilationskanal 

Temperatur i rum 

18/3 08.00 22,8 22,5 
 15.00 22,2 23,5 
19/3 08.00 23,1 22,9 
 17.00 23,4 23,2 
20/3 09.00 23,1 22,6 
 14.00 22,0 23,9 
21/3 17.00 22,1 23,5 
22/3 13.00 22,2 23,9 
25/3 07.30 22,8 23,3 
 10.30 21,6 23,6 
 17.00 21,2 23,8 
26/3 08.30 22,8 23,2 
 10.30 22,4 23,8 
27/3 09.30 20,9 23,4 
 16.00 20,2 23,6 
28/3 08.30 20,0 23,0 
2/4 09.30 20,0 22,8 
 13.30 20,3 23,3 
3/4 12.00 20,0 23,3 
 16.00 20,3 23,2 
4/4 08.00 19,6 22,2 
5/4 08.30 19,5 22,3 
9/4 11.30 20,2 23,0 
10/4 10.30 20,4 22,6 
11/4 10.00 20,2 22,8 
12/4 10.00 20,1 22,5 
 16.00 20,1 22,9 
15/4 08.30 20,1 21,6 
 15.00 20,4 22,3 
16/4 08.00 20,2 22,3 
17/4 10.30 20,3 22,9 
 14.30 20,9 22,7 
25/4 09.30 20,2 23,3 
26/4 08.30 19,5 22,9 
29/4 16.00 19,8 23,0 
30/4 09.00 19,7 22,8 
 13.00 20,3 23,3 
2/5 13.00 20,1 23,2 
3/5 08.00 18,4 22,9 
 14.00 20,1 23,4 
6/5 08.30 20,4 23,0 
 12.00 20,9 23,8 
7/5 07.40 20,2 23,2 
 16.00 22,2 24,0 
8/5 07.40 19,9 23,4 
 11.00 20,3 23,8 
13/5 11.30 20,1 23,1 
 16.30 20,3 23,0 
15/4 08.00 20,3 23,3 



   

 
  

 12.30 20,4 23,6 
 16.00 20,1 23,6 
16/5 07.40 20,3 23,3 
 14.00 20,9 24,3 
17/5 07.40 20,4 23,7 
20/5 10.00 20,5 24,2 
21/5 08.30 20,8 23,9 
 14.30 20,8 24,1 
 16.30 20,9 24,3 
22/5 08.30 20,7 23,6 
 13.30 21,3 24,1 
23/5 07.00 20,9 23,1 


