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I 

 

Summering 
Miljöpåverkan från vår produktion och energianvändning är idag är en central fråga för varje större 
beslutsfattare oavsett intresse i området. Tillsammans med transport och industri, är bostäder 
och service en viktig bidragande orsak till vår energiförbrukning. År 2013 bostäder och service stod 
för 38% av energiförbrukningen i Sverige. 

Därför har energiförbrukningen i byggnader kommit att få stor betydelse, vilket driver 
utvecklingen mot nya tekniska lösningar för att möta kraven från investerare och lagstiftning. De 
nuvarande lösningarna syftar dock främst till att lösa nuvarande problem, samtidigt som teknisk 
och social utveckling skapar nya förutsättningar för framtida byggnader. 

Detta projekt undersöker framtiden för kontorsbyggnader, där utvecklingen verkar vara på väg 
mot distansarbete, outsourcing, och mer arbetstid spenderad utanför kontoret, vilket minskar 
mängden interna laster som värmer upp kontoret. Samtidigt utvecklas stationära datorer och 
annan utrustning som ersättas med energieffektiva tunna klienter, tablets, och smarta telefoner, 
vilket minskar de interna lasterna ytterligare. 

Ett alternativt scenario är aktivitetsbaserade kontor, där de anställda inte har sin egen arbetsyta, 
utan istället använder aktivitetsbaserade områden beroende på arbetsuppgift. Detta scenario kan 
tänkas leda till ökade interna laster då ytan kan användas mer effektivt, som kan kompensera för 
användning av mer energieffektiv kontorsutrustning. 

Projektet undersöker tänkbara framtida scenarier och hur framtida kontor kan anpassas för att 
möta dessa nya förutsättningar med hjälp av klimat- och energisimuleringsmjukvara. Resultaten 
tyder på flera tydliga trender i användningen av kontorsbyggnader, men effekterna av dessa 
trender kan resultera i flera scenarier. Därför projektet omfattar flera scenarier för att utvärdera 
spannet av möjligheter. 

Simuleringarna tyder på att kontorsbyggnader är motståndskraftiga mot förändrade villkor, och 
att ett modernt kontor från idag kan möta morgondagens behov. 
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Abstract  
The environmental impact from our energy production and use today is a central concern for every 
major decision maker regardless of interest area. Together with transport and industry, housing 
and services is a major contributor to our energy consumption. In 2013 housing and services 
accounted for 38% of the energy consumption in Sweden 

Therefore, energy consumption in buildings has become an area of great importance with many 
technological solutions developing to meet the demands from investors and legislation. However, 
present solutions primarily aim to solve current problems, while ongoing technological and social 
development is setting new conditions for future buildings. 

This study investigates the future of office buildings heading towards a more flexible work 
environment. Advancement of technology accompanied with new emerging economic and social 
practices is facilitating the flexibility, as well as remote work and more out-of-office time, with 
possible decrease of the thermal energy produced by humans and equipment. In addition, desktop 
computers will be replaced by energy efficient thin clients, tablets, and phones while other 
equipment is also becoming more energy efficient, resulting in reduced secondary heat 
production and thus lower internal gains. This scenario supposes reduced internal gains, resulting 
in decreased cooling requirements but also increased heating requirements. 

However, an alternative scenario with increased internal gains is also likely, due to activity-based 
workplaces. Activity-based offices dispose of personal desks, instead utilising activity-based areas 
where employees choose an area or desk where to work, depending on their current task. 
Disposing of personal desks supports higher occupancy, as employees working elsewhere don’t 
occupy workplaces at the office. Thus, the amount of desks can be matched to the actual amount 
of employees working at the office during peak loads. 

These scenarios are developed, quantified, and used as a basis for the building simulation models. 
These models are then optimised to meet these new conditions, utilising simulation and multi 
objective optimisation. 

The key finding is that office buildings are resilient to changing conditions, and that a state-of-the-
art office from today meet the demands of tomorrow. 
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1 Introduction  

1.1 General problem 

Together with transport and industry, housing and services is a major contributor to our energy 
consumption. In 2013 housing and services accounted for 38% of the energy consumption in 
Sweden (Energimyndigheten, 2013: p. 16). To decrease the energy consumed by houses and office 
buildings, legislated energy efficiency demands for office buildings are becoming stricter 
(Boverket, 2011: p. 150), while energy costs are increasing. Thus, investors, property owners, and 
tenants are urged to decrease their buildings´ energy consumption. However, energy efficiency 
investments must generate a payback to the investors. As technology improves, economic 
conditions change. Improved heat pumps, solar and wind power, bio energy, etc., combined with 
improved window glazing, insulation materials and other climate envelope parameters, change 
the financial calculation prerequisites by reducing energy consumption but increasing investment 
costs. Costs and savings must be weighted against each other to find the best economic solutions.  

The thermal transfer through the climate envelope – the part of the building separating outside 
air from the inside – has a major impact on the buildings energy consumption. Low energy transfer 
from the inside of the building to the surrounding atmosphere will require excessive cooling, while 
high energy transfer will require excessive heating. Due to the Swedish climate, the design of the 
climate envelope requires extensive calculations; the climate envelope has to cope with hot 
summer days and cold winter nights. Buildings in the Stockholm climate zone may be exposed to 
temperature fluctuations of more than 60°C over one year (Temperaturrekord i Stockholm och 
Uppsala, 2015). This requires well-designed buildings to maintain a comfortable indoor climate for 
the occupants and their activities, while minimising energy consumption. 

Occupants, their equipment, and activities – summarised as internal gains – affect the balance 
between the climate envelope and the outside of the building. If the internal gains are known, the 
climate envelope can be dimensioned with high accuracy. However, the way we use office 
buildings is changing over time, future workplaces might be very different from those of today. 
How may these changes affect a buildings future energy performance? 

Climate envelope dimensioning is commonly done using building energy simulation software such 
as IDA-ICE (EQUA Simulation AB, n.d.). The software simulates a building model, including climate 
envelope, internal systems, occupants, equipment, etc. The buildings energy performance is 
evaluated by running the simulation using climate data for a whole year. The results give a good 
indication of the design’s energy performance. By combining the simulation software with 
optimisation software, a more thorough evaluation of changes in energy performance for selected 
parameters may be conducted. The process of finding efficient combinations of parameters may 
be automated by implementing smart optimisation algorithms.  

1.2 Specific problem 

The climate envelope – the barrier between the indoor and outdoor climate, consisting primarily 
of walls and windows – determines the heat transfer between the inside and outside of a building. 
The addition of internal systems compensates for changing conditions as the outdoor temperature 
and internal gains fluctuate. By balancing the climate envelope to internal gains and outdoor 
climate, energy required to control the indoor temperature using internal systems can be 
decreased. An ideal balance between internal gains, outdoor climate and climate envelope would 
result in a building requiring no additional energy for heating or cooling. However, internal gains 
and outdoor climate are not persistent but fluctuate constantly. Outdoor temperature change 
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with the time of day, year, and more long-term cycles, while internal gains vary with the occupants 
habits, their equipment, and activities. This thesis focuses on the changing internal gains in office 
buildings and the adaptation of the climate envelope and HVAC systems to accommodate these 
changes.  

1.3 Research question 

How can energy consumption and life cycle costs be minimised by adapting HVAC systems and 
climate envelope parameters – façade insulation thickness and thermal capacity, and window area 
– in future office buildings in the Stockholm climate zone? 

1.3.1 Aim 

Investigate how building envelope design attributes (wall construction and window area) and 
HVAC systems should be changed to adapt to the future office building usage scenarios in the 
Stockholm climate zone. 

1.3.2 Objectives 

 Conduct a literature review investigating:  
o energy efficiency and related technologies of office buildings, 
o plausible future office usage scenarios, 
o other aspects of future office buildings. 

 Identify plausible future office building usage scenarios and: 
o choose 2-5 scenarios to investigate, 
o estimate the probability for the chosen scenarios 

 Construct or find a building model suitable to conduct the required simulations and 
optimisations. 

 Investigate technologies and design attributes of an office building to achieve high 
energy-efficiency for the identified scenarios in the Stockholm climate zone, utilizing the 
IDA-ICE simulation software.  

o Design attributes include window and facade type and their thermal 
transmittance and area, as well as systems built into the building. 

 Conduct a sensitivity analysis of the results.  

1.4 Significance and limitations 

Requirements on building energy performance is rapidly increasing, due to large related 
investments and costs, but also due to the increasing awareness of global warming and other 
environmental impacts related to energy consumption. Knowledge in building energy efficient as 
well as cost effective buildings is therefore interesting both from an economical and 
environmental perspective. However, optimising a building for the way it is used today does not 
ensure that it will be efficient for how it is used in the future. Investigating the impact from 
changed occupant behaviour can therefore give important keys to how new buildings should be 
adapted to the way they might be used in the coming years.  

1.4.1 Expected contribution from this study 

This study should bring more knowledge to the adaption of office buildings to future usage 
patterns in the Stockholm climate zone. The interaction between window area, façade insulation, 
and internal gains for an office building requiring both heating and cooling during the year are 
investigated. Life Cycle Costing is conducted for the wall construction to optimise energy savings 
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and investment costs of the climate envelope. The results may be used as a reference for decision 
making in the design process of new office buildings accommodating future workplaces.  

1.4.2 Scope and limitations from the research 

The study is limited to one building model, investigated with the simulation software IDA-ICE. 
Parameters analysed are insulation, wall thickness, window area, and HVAC systems, in addition 
to the sensitivity analysis investigating the impact from changed orientation and climate. The 
scenarios include changed internal gains from occupants and equipment. These scenarios are 
setup with maximum and minimum internal gains according to the interview results. However, 
possible future scenarios are endless, and it is therefore impossible to include all of them. In 
addition, while the scenarios used are changing the overall internal gains in a generic way to 
reduce setup time, the behaviour of occupants is stochastic. This could affect the result by shifting 
airflows through the building, peak loads in certain zones, etc., affecting heating and cooling 
requirements and the balance between the two. The scenarios should therefore be regarded as 
reference cases, not a prediction of how an office will be used in the future. 

To determine the optimal solutions, the parameters are evaluated by their impact on delivered 
energy to keep the indoor climate within set boundaries. As the Swedish government does not 
recognise primary energy factors, all energy supplied to the building is accounted equally. 
However, the Life Cycle Costing is calculated using the delivered energy cost for every energy 
carrier. 
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2 Background 

2.1 Building design, future offices, and energy consumption 

This thesis investigates the impacts of insulation and other parameters influencing the energy 
consumption of office buildings, utilising optimisation, and simulation software.  

While cooling might not be necessary for small residential buildings, office buildings often require 
cooling even during days approaching temperatures as low as 0°C, due to excess heat being 
generated by humans, appliances, lighting, and the building structure itself being heated by 
radiation from the sun (Abel and Elmroth, 2006: p. 88). 

To provide thermal comfort – the condition of mind that expresses satisfaction with the thermal 
environment and is assessed by subjective evaluation (ANSI, 2010) – in an energy efficient way, 
the building’s heat balance should be as efficient as possible considering internal activities by 
humans and processes, and energy contribution from and dissipation to the outside. When a good 
balance has been achieved, climate systems may be added to keep the thermal fluctuations 
between defined limits (Abel and Elmroth, 2006: pp. 87–88).  

Nguyen et al. (2014) performed a review of building energy simulation-based optimisation papers, 
providing a good overview of the field in 2014. The review provided several relevant papers to this 
thesis, in addition to other databases, online search tools and printed literature. 

Kalogirou et al. (2002) investigated the effects on heating and cooling loads from the use of 
building thermal mass in Cyprus. Thermal mass is the ability of materials to store thermal energy 
and slow down heat transfer through a building component. The study was conducted using the 
TRNSYS simulation program. The house model consisted of four identical square rooms or zones, 
with one window each facing north, south, east, and west respectively. They found that thermal 
wall reduces heat load requirement of one zone by 47%, while cooling requirements increased 
slightly. They also investigated other construction parameters, concluding that 0.25 cm wall 
thickness is ideal for Cyprian conditions, roof overhangs should be in the range between 1.0 and 
1.5 meters, where 1.2 is optimal, and by applying ventilation whenever the outdoor temperature 
is lower than the indoor temperature during summer, energy requirements could be reduced by 
7.5 %. They also found that roof insulation is necessary for the indoor comfort. They conclude that 
thermal walls should be used for all buildings erected with a south facing wall. 

Ihm and Krati (2013) performed a similar study, optimising a prototypical office building in Tunisia. 
The optimisation was performed using BEopt coupled to DOE2 and TRNSYS according to the 
method described by Christensen, Barker, and Horowitz (2004). The authors evaluated 
orientation, window location and size, high performance glazing types, wall and roof insulation 
levels, energy efficient lighting systems, daylighting controls, temperature settings, and energy 
efficient heating and cooling systems. Their results indicate that daylighting controls, energy 
efficient lighting, low-e double glazing and roof insulation are fundamental for high energy 
efficiency. They conclude that energy consumption can be cut in half by properly implementing 
these measures compared to common building practices in Tunisia. 

Hall et al. (2013) also performed a relevant study, evaluating retrofit-measures for ‘hard-to-treat’ 
solid/thin cavity masonry-walled domestic buildings in the UK. The E.ON Retrofit Research House 
(Nottingham, UK) was used as a test platform for the study. Numerical simulations were 
conducted using WUFI Plus, a whole building hygrothermal simulation software package, run over 
one year. Indoor conditions and the risk for mould growth were assessed. There are differences 
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between the evaluation of an existing building and the planning of a new one, however the basic 
principles are the same. Thus, the methodology and results from such studies are valuable for this 
thesis. 

Parys et al. (2010) conducted a similar study, optimising the façade of a typical cellular office in 
Uccle, Belgium. Heating, cooling, and lighting energy consumption was considered. According to 
the authors, they chose to implement changes in user behaviour and use of lighting with a 
simplified model which had not been done before. A multi-zone one-storey model with adiabatic 
ceiling and floor was run through whole year simulations with TRNSYS. U-value of the opaque part 
of the external façade, glazing-to-wall ratio of office cells, glazing type, and shading devices were 
optimised. They found that the optimal design of the building consisted of very low U-values of 
the opaque façade (0.15-0.20 W/(m2K)), with external shading devices, moderate to large glazing-
to-wall ratios (43-71%), and glazing types with high visible transmittance and moderate SHGC 
(solar heat gain coefficient). 

Hasan et al. (2010) conducted a similar study utilising automatic simulation-optimisation for single 
and multi-objective building design. The project has led to several published papers; Hamdy et al. 
(2011), a study utilising a genetic algorithm for CO2-eq with IDA-ICE; and Hamdy (2012), a Multi 
Objective Building Optimisation project using MATLAB and IDA-ICE to optimise near Zero Emission 
Buildings. 

Hani and Koiv (2012) performed a similar Hybrid Multi-dimensional optimisation (GPSPSOCCHJ), 
also utilising IDA-ICE to optimise walls, glazing area, and window parameters to minimise cooling 
and heating energy consumption. 

Rysanek and Chodhary (2013) did a holistic (whole building) blackbox building energy model split 
into discrete components, including a Cost Benefit Analysis for retrofit measures. Expansion of the 
authors prior study (Rysanek and Choudhary, 2012). MATLAB was used for optimisation, coupled 
to TRNSYS. The purpose of the prior study was to develop a new transient building physics and 
energy supply systems modelling process to provide an efficient evaluation tool for all 
combinations of retrofit measures to reduce energy and carbon reduction. The authors found that 
energy and carbon reduction can be achieved by implementing as many demand-side measures 
(DSM) as possible, which was to be expected, followed by PV panels and biomass heating. 
However, the key results from the study is the applicability of their method to realistic retrofit 
contexts for decision making. The second study, as stated, added a CBA to the evaluation. The 
results show that cheap DSM measures are the most beneficial and risk-hedged options. For more 
costly energy and carbon reduction measures, the risk associated to financial variables is higher 
than technical uncertainties. 

Gabbar et al. (2014) utilized a Energy Semantic Network approach (ESN) to identify heat losses at 
the design stage of a building, taking insulation materials, dimensions, loads, and occupant 
schedules into consideration. ESN was implemented using Open Studio and Energy Plus together 
with ASHARE scenarios. The report presents the methodology at an early stage, and concludes 
that ESN can be used for building energy and cost optimizations. The results show a close relation 
between energy and cost savings. 

Roetzel (2015) analysed qualitative data in the early stages of the design process to use as 
indicators for quantitative input. The analysis covered parameters related to occupancy, use of 
office equipment, night ventilation, and use of lights and blinds. For the early design stages, an 
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ideal, and worst-case scenario is proposed for analysis, representative to the data resolution 
available at the early stages of the project. 

As the literature shows, utilizing optimization tools coupled to simulation software is a method 
widely used by prior studies and there are several software tools available. However, the usability 
of the tools is not yet streamlined, which might be a reason for the lack of such tools for 
commercial purposes. 

This study applies the tools to an office building scenario to evaluate design properties for future 
possible use patterns. The workplace is already changing into something new. What the future 
workplace will look like might be hard to pinpoint as it is changing very rapidly. Gratton (2011) 
puts forward that the change might be as big – or even bigger – than the industrial revolution in 
the end of the 18th century. She presents five driving forces identified by the Future of Work 
consortium that are driving the change: technology, globalization; societal trends; demography; 
and carbon.  

Toivanen has also participated in several studies on the future of offices. She puts forward that 
the future of offices is already here with more flexibility, mobility, and longer work hours. Long 
work hours is a factor that does not improve results, but may rather produce more bad results. 
This development can however be counteracted by the improved flexibility. However, the 
improved flexibility creates harder conditions for managers, who has to manage unclear 
organisational structures (Mellner and Toivanen, 2013; Toivanen, 2015). This could indicate that 
the changes right now are pointing towards how the future of work will be structured, but there 
are problems that might push the development in unpredicted directions. 

Due to the nature of simulations and their reliance on input data to produce relevant results, the 
implications of using such methods to assess future scenarios should be considered. Ryan and 
Sanquist (2012) performed an evaluation of building energy models under idealized and realistic 
conditions. They found that verification of the models has focused on the physical aspects of the 
simulation, while less attention to the behaviour of the occupants.  

In their conclusion, they state that building energy models provide a simple and efficient method 
to predict the energy use of new and existing buildings. However, they also state that the occupant 
behaviour can have a big impact on the results, and that models require improvements to the 
occupant behaviour models to provide accurate results (Ryan and Sanquist, 2012: p. 381).  

This may generate some implications to the topic of this study, since the study outline is the 
behaviour of future occupants in office buildings. However, it also implies that future behaviour 
of occupants in office buildings is an interesting area to investigate. The results may not be 
considered as truth, but usable as an indicator towards how future buildings should be designed. 

The review show that use of simulation and optimisation software is a widely accepted method to 
evaluate and optimise building models, and thus empower the validity of the method and its 
results. The variety of tools available present different strengths and weaknesses, but as the field 
of study is rapidly developing, it is likely to be adopted by a wider audience while the tools become 
more reliable and easier to use.  

Furthermore, the impact from occupant behaviour and outer conditions might have a big impact 
on the result, which may eliminate generic truths. Therefore, due to the lack of studies optimising 
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the climate envelope for possible changes in office use in the Swedish climate zone, the results 
from this study may prove very interesting. 

2.2 Building construction and design 

Every building consists of several separate parts with different properties and purpose. These 
parts are designed individually, but contribute to the overall performance of the building.  

2.2.1 General building principles 

The purpose of buildings is to protect humans and activities inside from the outdoor elements, 
thus providing a climate that is comfortable and suitable for the buildings intended purpose. Those 
activities can be as simple as having somewhere to live or more complex activities such as desk 
work, production and manufacturing, or scientific research in clean rooms with very high demands 
on air quality, particles, temperature fluctuations etc. 

2.2.2 Indoor climate 

The indoor climate, as explained by Abel and Elmroth (2006: p. 31), consists of: 

1. Thermal climate 
1.1. Air temperature 
1.2. Operative temperature, which also includes surface temperature 
1.3. Air humidity 
1.4. Air movements 

2. Air quality 
2.1. Purity from pollution that are disturbing or harmful to humans 

2.1.1. Particulate pollutions 
2.1.2. Gaseous pollutions 

3. Air purity 
3.1. Purity from pollution that might disturb or harm a certain process 

3.1.1. Particulate pollutions 
3.1.2. Gaseous pollutions 

The distinction between gaseous and particulate pollution is important, due to their different 
properties and ways in which they are produced.  

The requirements for human well-being are foremost the thermal climate and air quality, while 
activities might pose further demands on temperature fluctuations, particulates, air humidity etc.  

A building is designed to meet these requirements, often with highly specialised experts 
responsible for different parts, making it very complex with high demands on every sub-system. 
Systems in the building usually also have a short lifespan compared to the building itself. Thus, 
these systems must be easy to replace or adapt, but also to adapt to future demands. There is 
therefore a big demand for a proper planning from the beginning of the building process (Abel 
and Elmroth, 2006: p. 57). 

2.2.3 Climate envelope 

The outer structure of the building is the climate envelope, the part of the building that separates 
the indoor air from the outside. The climate envelope includes outer walls, windows, doors, roof, 
and floors bordering to the outside, as well as parts of the building adjacent to unheated areas. 
Thermal properties of the climate envelope have a very big impact on the indoor climate and set 
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the conditions for the other systems in the building. It is also supposed to last for the buildings 
whole lifetime without any major modifications, which are always very expensive (Abel and 
Elmroth, 2006: pp. 59–60).  

2.2.4 Walls 

There are many alternatives available when designing the walls. In older buildings, homogenous 
techniques were often used, such as tile or concrete walls (Abel and Elmroth, 2006: pp. 60–62). In 
newer buildings, the walls are often built in layers with one specific purpose for every layer, such 
as heat insulation, air sealing, or protection against humidity and rain (Abel and Elmroth, 2006: 
pp. 63–65). This development is due to the increased demand for control of the indoor climate, 
due to more advanced climate systems and energy efficiency requirements.  

However, these new techniques are more sensitive than older techniques. Unwanted air flow 
through the walls can have big negative impacts on the insulation performance of the wall and 
also cause moisture problems when warm, humid air is cooled down while passing through the 
wall to the cold outside, causing water to condense inside the wall. When using layered walls in 
the climate envelope, it is therefore very important to achieve air tight walls with little room for 
mistakes (Abel and Elmroth, 2006).  

Insulation is used to decrease the heat transfer through the walls. The density of air is very low, 
which makes it a very good insulator. Therefore, insulation material commonly consists of a 
structure trapping air inside. The heat conductivity is measured in W/(m2*K), called U-value. Well 
insulated small houses have U-values as low as 0,15 W/(m2*K), with 300-350 mm insulation 
thickness. Apartment blocks commonly use less insulation, up to 200 mm. 

Thermal capacity is another aspect of the climate envelope. A solid, loadbearing tile or concrete 
outer wall, also referred to as a heavy façade, will absorb energy from the sun during the day, 
slowly passing it through to the room on the other side. Today, its more common for the walls to 
be non-loadbearing and lighter, consequently called light facades. Such walls are constructed with 
layers, where every layer has a specific purpose, such as insulation, moisture protection, or design. 
The mass in the wall is heated up by the sun during the day, and then disperse the energy during 
the cold hours of the day. A façade with more mass stores more energy, and disperses it slower 
to the ambient air. Therefore, heavy constructions are less sensitive to temperature fluctuations 
than light ones, which in effect could decrease the demand for active regulation of the indoor 
temperature (Kalogirou et al., 2002). 

2.2.5 Windows 

The performance of windows in buildings has improved vastly during the last decades, due to 
technology advancements in conjuncture with increased energy efficiency demands. New 
materials, glazing, and gas filling are the major breakthroughs. Coatings of silver or tin oxide 
decrease the heat transfer U-value while moderately shielding the short-wave daylight. It is 
common to use several-layered windows with argon or krypton in-between the glass panes 
instead of air to further decrease the heat transfer.  

Low U-value windows have eliminated the need for heating beneath the window, creating better 
conditions both for interior and climate system design. However, window U-values are still far 
from wall U-values. In addition, big windows will let radiation from the sun through, heating the 
room during sunny days, which may lead to heat problems and big cooling demands during warm 
periods. Therefore, facades with large windows will decrease the energy performance of the 
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building envelope and may require both more cooling and heating. Window design and placement 
is therefore crucial to optimise envelope energy performance. (Abel and Elmroth, 2006: pp. 65–
67). 

2.3 Legislation 

Swedish legislation demands energy calculations for new buildings and limits the energy 
consumption per tempered square meter per year (kWh / Atemp * year) with some exceptions 
(Johansson and Norrman, 2012: p. 19). An office building in Stockholm (climate zone III (Boverket, 
2011: p. 153)) bigger than 50 m2 with electric heating shall consume less than 50 kWh / Atemp * 
year (Boverket, 2011: p. 159) while a building heated with an alternative heat source shall 
consume less than 70 kWh / Atemp * year (Boverket, 2011: p. 158). The energy calculations are 
therefore fundamental in the development of new office buildings in Sweden. 
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3 Methodology 
The study investigates how changes in office building use affect optimal building parameters. The 
effects are evaluated by simulating and optimising climate envelope parameters, simulating and 
comparing VAV and CAV ventilation systems, and through a sensitivity analysis evaluating the 
impact from external factors. The scenarios are created to account changes in the future use of 
office buildings. Thus, an expert interview is conducted to gather information about trends and 
the future use of office buildings as a foundation for the scenarios. 

3.1 Theoretical framework 

The simulations and optimisations rely on mathematical frameworks, which are implemented into 
the software. IDA-ICE according to the building parameters, and used for the energy calculation.  

3.1.1 Thermal transmittance (U-value) and thermal resistance (R-value)  

Thermal transmittance are fundamental thermodynamic principles and described by Abel and 
Elmroth (2006: p. 228). Thermal transmittance (U-value) is the rate at  which thermal energy 
travels through a building section. The unit for thermal transmittance is W/(m2K), K is the 
temperature difference both sides of the section. The thermal transmittance is dependent on the 
thermal resistance (R-value) of the building section. The unit for thermal transmittance is m2K/W. 

Calculation of the R-value: 

𝑅 =
𝑑

𝜆
 

𝑑– 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 

Figure 1: The methodology workflow 
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𝜆– 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 
 

Total wall U-value is calculated by: 

𝑈 = 1/𝑅𝑇 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒 

𝑅𝑇– 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 
𝑅𝑠𝑖– 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 
𝑅𝑠𝑒– 𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 
𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 = 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 
𝑛– 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 

Rso is the thermal resistance of the outside surface and Rsi is the thermal resistance of the inside 
surface area. Mean values can be used depending on the direction of the heat transmittance. 

Table 1: Thermal resistance of inner and outer wall layer for all directions 

Horizontal 𝑅𝑠𝑖 = 0,13, 𝑅𝑠𝑒 = 0,04 

Upwards 𝑅𝑠𝑖 = 0,10, 𝑅𝑠𝑒 = 0,04 

Downwards 𝑅𝑠𝑖 = 0,17, 𝑅𝑠𝑒 = 0,04  

 

The R and U-values can be calculated for both windows and walls. However, the windows also 
transmit sun radiation into the room, further explained by Rubin (1982: p. 124). Window area and 
angle against the sun heavily impacts the heat gain and may be simulated in energy software. The 
energy property values for windows are hard to calculate. Therefore, the window manufacturer 
supplies transmittance factors used for energy calculations.  

3.1.2 Life Cycle Costing 

Life Cycle Costing (LCC) is a method to optimise the value of investments by accounting all 
resources spent from conception, fabrication, and operation costs to the end of the investments 
lifetime. Instead of short-term investments based on the lowest initial investment cost, LCC 
encourages long-term investments with the lowest cost for the whole investment lifetime, thus 
avoiding short-term investments based on the lowest initial cost. Cost factors has to be identified 
and accounted, such as initial capital cost, life of the asset, discount rate, operating and 
maintenance costs, disposal cost, information and feedback, uncertainty and sensitivity analysis 
(Woodward, 1997: p. 335). 

This LCC is performed according to the Swedish Energy Agency’s instructions (Beräkna LCC, 2015). 
Energy consumption is simulated by IDA-ICE for every scenario investigated. MOBO is used to 
initiate the simulations in IDA-ICE, gather the data, calculate the life cycle costs, and plan the next 
generation step according to the prior results and chosen algorithm. Investment for the changed 
layers and energy costs are included. There are many factors not included in the LCC, which 
therefore should be considered as simplified.  
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The investment costs include the cost for the outer wall above ground; energy costs include district 
heating and cooling, and electricity for auxiliary systems. Energy price increases are predicted and 
thus also included. The investment occurs once, while the energy costs will reoccur every year for 
30 years, the shortest expected lifetime for the climate envelope (Teknologisk Institut, 2014: p. 
11).  

To account for the reoccurring costs, imputed rate of interest, and energy price increase, the 
annual electricity and other energy source costs is multiplied with a net present value factor (NPV). 
As the increase is predicted to be higher for electricity than other energy sources, two NPV values 
are used; one for electric energy cost (Ecostelectricity, NPVelectricity); and one for other energy sources 
(Ecostother, NPVother). 

The wall investment is calculated by multiplying the outer wall area (OWA) by the cost for one 
square meter of outer wall. The square meter cost is calculated by multiplying the material cost 
per cubic meter with the layer thickness. The square meter cost is the sum of the cost for all layers 
varied, for example: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑂𝑊𝐴 ∗ (𝐿1𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝐿1𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐿2𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝐿2𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡  + 𝐿3𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠

∗ 𝐿3𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡) 

The annual electricity consumption is simulated by IDA-ICE for the scenario model. The consumed 
energy is multiplied with the cost per kWh for the specific energy source.  

𝐸𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝐸𝑙,𝑘𝑊ℎ ∗ (𝐻𝑉𝐴𝐶 𝑎𝑢𝑥 + 𝐹𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦) 

𝐸𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝐻𝑒𝑎𝑡,𝑘𝑊ℎ ∗ 𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑡𝐶𝑜𝑜𝑙,𝑘𝑊ℎ ∗ 𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 

ÅF assumes a 4% electricity prise increase per year (Pielectricity) and 3% price increase for other 
energy sources (Piother) (Teknologisk Institut, 2014: p. 12). The imputed rate of interest used (rk) is 
7%. The annual price increase is subtracted from the imputed rate of interest. 

𝑟 = 𝑟𝑘 − 𝑃𝑖 
𝑟𝑘 = 7% 
𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 4% 

𝑃𝑖𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 3% 
𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑟𝑘 − 𝑃𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 ⇒ 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 3% 

𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 𝑟𝑘 − 𝑃𝑖𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ⇒ 𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 4% 

The net present value is calculated by the following equation (Teknologisk Institut, 2014: p. 
13): 

𝑁𝑃𝑉 =
(1 +

r
100)

𝑛

− 1

r
100 (1 +

r
100)

𝑛 

For investment time (n) 15 years: 

𝑛 = 15 
𝑁𝑃𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 11,94 

𝑁𝑃𝑉𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 11,12 

 For investment time (n) 30 years: 
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𝑛 = 30 
𝑁𝑃𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 19,60 

𝑁𝑃𝑉𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 = 17,29 

The total LCC equation for the outer wall is: 

𝐿𝐶𝐶 = 𝑂𝑊𝐴 ∗ (𝐿1𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝐿1𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝐿2𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 ∗ 𝐿2𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡  + 𝐿3𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠

∗ 𝐿3𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝐶𝑜𝑠𝑡) + Ecostelectricity ∗ 𝑁𝑃𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 + 𝐸𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 ∗ 𝑁𝑃𝑉𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟) 

3.2 Literature review 

The literature review investigate previous papers in the field of study to attain a better 
understanding for the field, previous methods and results, and the validity of chosen methods.  

3.3 Expert interview 

An expert interview was conducted to identify concepts relevant to the project.  

An office use expert is interviewed to get information used further as a basis for the simulation 
and optimisation scenarios. The interview is conducted in a semi-structured form: main headlines 
are set beforehand while the interviewee is urged to elaborate and develop arguments and 
thoughts. The interview is facilitated according to (O’Leary, 2014: p. 161). The interview is 
transcribed and analysed to identify relevant topics, facts, and other interesting aspects of future 
offices.  

The interview outlines are attached in Appendix II, the transcript is attached in Appendix III, and 
the analysis is attached in Appendix IV. The results are presented in chapter 4.1. 

3.4 Internal gain scenarios 

The results from the interview are used to create scenarios for the simulations and optimisations 
by identifying the scenario field, key factors, and analysing the key factors to identify their spread. 
Scenarios are created by defining extremes of factors affecting the internal heat gains. (Kosow and 
Gassner, 2008: p. 25). The original building model, presented in chapter 3.5.5, is used as the 
baseline for every scenario. Building model parameters are modified to reflect the changes 
according to the scenario. The scenarios are presented in chapter 4.2. 

3.5 Simulation  

As is stated in chapter 2.3, building simulation is required for new buildings erected in Sweden, 
and thus there are many different software tools available. However, even though these software 
tools are extensive, most of them only include tools for simulation of a building. Methods to 
optimize a building to find the best available combination of chosen design aspects for a given 
scenario are not included in the available software tools. Granlund, Korhonen, and Laine (2008) 
reviewed six available software tools, their report gives a good overview of available software 
even though the programs has been further developed since the review. IDA-ICE was chosen for 
this project due to availability of the software and building models at ÅF. 

Even though optimisation software is not included in the simulation software packages, there are 
software tools available for solving multi-variable optimization problems. These tools are often 
generic and can be used for different types of software optimisation. Due to their generic 
approach, the process of combining them with simulation software is not straightforward. 
However, there are tools available developed with multi-objective building energy optimization in 
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mind. MOBO (Multi Objective Building Performance Optimization) was chosen for the 
optimization in this project. The software was developed with IDA-ICE as a reference. 

3.5.1 IDA-ICE 

IDA-ICE is a whole-year, detailed, and dynamic multi-zone simulation software developed by EQUA 
Simulation AB. It supports import of several Industry Foundation Class (IFC) models and allows the 
imported model to be altered and saved as several versions utilising a version handling system. 
The versions can be simulated separately and compared to each other to assess design changes. 
It is a complex software allowing the user to alter most of the fundamental parameters of a 
building such as walls, windows, and building shape, building materials, heating and cooling 
systems, occupant behaviour, activity level, clothing, etc. (EQUA Simulation AB, n.d.). 

3.5.2 MOBO 

MOBO is a software tool developed for building performance optimisation at the Aalto University 
in Espoo, Finland, and VTT Technical Research Center of Finland (Palonen et al., 2013). The 
software lacks any sort of simulation capabilities. Therefore, it has to be coupled to other software 
performing the simulations, such as IDA-ICE. MOBO can optimise one or several parameters in the 
building model by using scripts and is very flexible. Calculations can be performed automatically 
for the output result and used to initialise the next generation of simulations by utilising included 
algorithms or additional algorithms added by the user. 

Optimisation can be performed for one or multiple objectives at once, such as energy 
consumption, greenhouse gas emissions, costs, equipment size, etc. It is Java based and therefore 
multi-platform compatible. The possibility to couple MOBO to a number of external simulation 
programs, in addition to its calculation capabilities and algorithm implementations, makes it very 
versatile. 

When setup, MOBO automatically initiate iterations in the simulation software, reads the results 
from the simulation software output file, analyse and store the result, and initiates the next round 
of simulations using the chosen algorithm. The results are stored and presented in MOBO, but can 
also be exported to other software tools for further post-processing. The software is able to run 
parallel simulations, utilizing all available processor threads or cores. Thus, the simulation time 
can be lowered with a factor equal to the available threads or cores. 

3.5.3 Optimisation algorithms 

Two different algorithms are used for the optimisations; Brute force and NSGA-II (Nondominated 
Sorting Genetic Algorithm II). Brute force is a very basic search algorithm, which tries every 
possible combination of factors with a set step for continuous variables. Brute force algorithms 
find all min and max points if the step is small enough, but is computing intensive and therefore 
very time consuming (Beasley et al., 1993: p. 6).  

For multiple objectives, there is no single optimal solution but a set of optimal solutions – Pareto-
optimal solutions. Therefore, the optimisation results are not one single point but a curve. Any 
point on this curve is an optimal solution, depending on other preferences. Classical optimisation 
algorithms will converge to the first optimal solution found and therefore exclude all other 
solutions. To find all optimal solutions, several optimisation runs with different initial conditions 
are required. This method is inefficient and may not find every optimal solution.  
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Evolutionary algorithms such as NSGA-II can find several Pareto-optimal solutions in one 
simulation run by evolving a population of solutions over generations to find several Pareto-
optimal combinations of parameters to a multi-objective problem. The strongest solutions for 
every generation are evolved and combined in the next generation, similar to natural selection.  

The algorithm will identify parameters with big impact on the result, and converge toward the 
optimum value with iterative decreasing steps. NSGA-II decides the best value by the crowding 
distance parameter. Crowded distance is the average length of the side of a cube enclosing the 
solution X, but no other solutions. The solution with highest crowding distance from the last 
accepted population is ranked as best.  

NSGA-II starts with a randomly generated population, followed by populations created with binary 
tournament selection, recombination, and mutation of the prior populations. The latest solutions 
from the first front are added together with prior fronts and then reduced with crowding 
comparison to create the next parent population. 

The algorithm requires the parameters population size, generations, mutation probability, and 
crossover probability to be set. The MOBO manual include recommended values for these 
parameters (Palonen and Hasan, 2013: p. 14). 

3.5.4 Setting up MOBO and IDA-ICE 

The coupling between MOBO and the simulation software utilize scripts, and input and output 
files from the simulation software. The generic procedure is described in the MOBO manual 
(Palonen and Hasan, 2013). The IDA-ICE specific MOBO manual (Karjalainen, 2014) describes the 
setup between IDA-ICE and MOBO.  

MOBO is setup to: 

1. change chosen parameters in the building model 
2. initialise the simulation in IDA-ICE  
3. analyse the output results  
4. perform any further calculations defined in the MOBO setup  
5. calculate the next optimisation generation  
6. store and present the results 
7. restart the process until the end conditions are met 

IDA-ICE is used to  

 prepare the building model  

 perform the simulations, either initialised by MOBO or directly in IDA-ICE 

3.5.5 The building model 

An already existing building model developed for a previous project is chosen for the simulations. 
The building is a modern construction adapted for activity based work, and therefore also includes 
a sports hall, open areas for collaboration and meetings, and unassigned workplaces.  

It is a ten-story building occupying a ground area of 939.36 m2. The floor area is 22336 m2, housing 
1230 occupants, which results in 18.16 m2 per occupant. It has a window area of 2471.6 m2 and 
the wall area above ground is 2790.7 m2. 
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Figure 2: The building model seen from northeast. 

As can be seen in Figure 2, several room are lacking in the building model. This is due to the 
optimisation of the building to reduce the computing power required to run simulations. Rooms 
with the same properties are represented by one room, for which the energy consumption is 
multiplied with the number of rooms it is representing. Other adjacent buildings are represented 
in the model as thin structures to include the impact from shading on the façade on the building 
model. The wireframe structure to the south of the model is also an adjacent building, attached 
to the simulated building but excluded for these simulations. Thus, the building model has no 
façade to the south. Further properties of the building model are included in Appendix I. 

3.6 Modelling and optimisation 

The thesis investigates the climate envelope of an office building, which consists of walls, roof, 
floor and foundation, windows, and doors. The thesis’ scope is delimited to walls and windows, in 
addition to the HVAC systems and sensitivity analysis presented below. 

The buildings outer wall consists of three layers, two concrete layers with insulation in-between. 
All three layers are simulated and optimised to evaluate the impact from heat transfer and thermal 
capacity. As the insulation performance is significantly better for insulation than concrete, lower 
changes in energy performance are expected for the concrete layers. They are included to 
evaluate the thermal capacity of the outer wall. Window area is included as it may replace a big 
fraction of the wall. 

3.6.1 Climate envelope optimisation 

The first simulation steps are run to identify the most influential climate envelope parameters and 
their impact on energy consumption, i.e. the thickness of the wall layers and total window size. 
The most influential parameters are then optimised by implementing an LCC optimisation in the 
simulation software. When optimal wall parameters are found, an optimisation of window size is 
conducted to evaluate the relation between window size and insulation thickness, and the window 
size impact on energy consumption. 

The wall layers are varied from as thin as possible to 0.5 meters, to investigate their impact on 
energy consumption, for the high and low internal gains scenario. While the investigated layer is 
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varied, the other layers are kept constant as in the original building model to decrease the amount 
of simulations.  

To evaluate the dependence between window area and optimal wall layer parameters, the 
window area is varied for the optimal thickness of the most influential wall layer. 

3.6.2 LCC, HVAC systems 

A comparative LCC optimisation of CAV and VAV HVAC systems is conducted after the 
optimisations to investigate the importance of internal systems and their impact on energy 
efficiency. The LCC-optimisations includes investment and energy costs for respective system. The 
LCC method is described in chapter 3.1.2. 

3.6.3 Sensitivity analysis 

Last, a sensitivity analysis investigates the stability of the results for changed external factors, 
evaluating the impact of orientation and location for the model building. 

To evaluate the orientation, the building is rotated with constant climate data. To evaluate the 
impact from changed climate, climate data from other climate zones is used while the orientation 
is kept constant. 
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4 Results 

4.1 Expert interview 

One interview was conducted together wit an expert in office development, work environments 
and design strategies. The outline for the interview is attached in Appendix II. The interview was 
recorded and transcribed for further analysis, attached in Appendix III. The transcript was 
qualitatively analysed, and complied. Results from the interview analysis are presented in 
Appendix IV. 

Several trends affecting future work places were identified. However, all of them were not 
possible to directly include in the scenarios. Results beyond the scope of this study are included 
to give the reader a wider view of the future workplace and may be used as a reference for further 
studies on a micro-level. 

4.1.1 Area efficiency, occupancy, working hours, and area utilisation 

Area efficiency is measured in people / m2, including rooms, entrance, restaurants, conference 
rooms, library, penthouse etc. The surface area per person commonly varies between 8.6 and 22 
m2 / person or higher, with an average of about 15 m2 / person. Occupation – the amount of 
employees working from their workplace at the office in average – is commonly used as the 
baseline for area calculations, and is usually between 30 to 70%. Activity-based workplaces have 
a higher attendance than regular offices and are more likely to reach 70% while typical offices 
commonly has a maximum utilisation of 60%. This is due to better availability of resources the 
employees require in an activity based workplace, all resources are available to all employees, 
thus reducing the need for employees to find resources outside the office. 

The workplaces in general are becoming more flexible, shift towards activity based workplaces is 
a clear trend. Offices may also evolve towards serviced offices, rented offices without demands 
for the company to invest in real estate or resources enabling the company to have several 
distributed workplaces, thus decreasing transport demands. However, so far this development is 
not as certain as activity-based workplaces in the Stockholm area. Contrary to activity based 
offices, cellular offices and private rooms are also becoming more common, with an area per 
employee as high as 24 m2. More space is also designated to other activities than focused work 
included in the offices, including gym, restaurants.  

Opposite to higher occupation, workdays are predicted to become shorter. Employees spend their 
working hours at the office, but general time when office area is required is decreasing. Sweden 
is already very flexible with regard to workhours; acceptance of individual routines and what time 
employees arrive to and leave the office is very high. Increased globalization might distribute work 
hours over a larger part of the day even more. This is however not a clear trend. 

4.1.2 Equipment and internal gains 

Office equipment efficiency is predicted to increase. LED lighting replaces less efficient light 
sources, while thin or zero clients – computers with limited computing power utilising a centralised 
server for most or all calculations – are replacing laptop and desktop computers. Their limited 
computing power reduces the energy emitted and thus the heat produced by equipment. Storage 
is moved from local drives to the cloud, further reducing energy consumption and heat generated, 
while also promoting mobility and flexibility.  
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However, current systems are fragmented, forcing employees to use parallel systems to reach all 
resources. Some documents might be available at the local network, while other resources are 
stored at servers elsewhere. Safety requirements might force the use of specific hardware to 
access certain resources, thus forcing the user to use several units, consequentially increasing the 
energy use and heat production. In addition, the implementation of electronics in equipment that 
previously did not require electricity, the “internet of things”, might also increase the energy use 
and heat production. 

4.2 Scenarios 

Two scenarios were created from the interview results, a ‘High’, and a ‘Low Internal Gains’ 
scenario. The ‘High Internal Gains’ scenario uses the highest predicted attendance for future 
offices – 70% – and internal gains as in the original building model – 100 W lighting armatures and 
75 W equipment. The low internal gain scenario uses the lowest predicted attendance for future 
offices, 30%. The equipment is set to 30 W, which reflects the most efficient zero client with 
integrated screen from the biggest zero client vendor Q42014 (Chou and Loverede, 2015; Dell Inc., 
2015). Lighting is set to 60 W per armature (Philips Design & Innovation Communications, 2013). 

An intermediate scenario was created for the HVAC comparison with the highest predicted 
occupancy and lowest internal gains from lighting and equipment, a likely scenario for a future 
activity-based office dimensioned for high occupancy with efficient equipment. 

Table 2: Internal gains for High, Low, and Intermediate internal gain scenarios. 

 Occupancy Lighting Equipment 

High internal 
gains 

70 % [High] 100 W [High] 75 W [High] 

Low internal gains 30 % [Low] 60 W [Low] 30 W [Low] 

Intermediate 
internal gains 

70 % [High] 60 W [Low] 30 W [Low] 

 

4.3 Outer wall parameters effect on energy performance 

Energy simulations for low and high internal gains were run for 0.08, 0.15, 0.22, 0.29, 0.36, 0.43, 
and 0.5 m thickness for both insulation and the inner concrete layer. For all concrete thicknesses 
simulated, insulation was kept constant to 0.14 m as in the original model. For all insulation 
thicknesses simulated, concrete was kept constant to 0.09 m as in the original model.  

4.3.1 Insulation thickness  

The impact on heating is presented in Figure 3. As can be seen, the biggest changes occur between 
the first data points for both high and low internal gains. For high internal gains, the change 
between 0.08 and 0.15 m was -6.8%, for low internal gains -4.9% delivered heating. The total 
decrease from 0.08 to 0.5 m insulation for high internal gains was -12.7%, for low internal gains -
9.3%. 
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Figure 3: The impact on delivered heating energy for different insulation thicknesses. 

Figure 4 shows the change in energy required for cooling for the same simulation runs. Cooling 
requirements increase with increased insulation. The increase for high internal gains was 10.3%, 
for low internal gains 12.2%. The steeper curve for high internal gains, contradictory to the lower 
precentral increase, is due to the greater starting value. 

 

Figure 4: The impact on delivered cooling energy for different insulation thicknesses. 

Figure 5 shows the total delivered energy for increased insulation. The curves are similar to those 
for heating, due to a bigger contribution from heating than cooling, compare Figure 3 and Figure 
5. Delivered energy consistently decrease for the investigated interval. The total decrease for high 
internal gains is -4.1%, for low internal gains -5.7%. 
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For the investigated thickness interval and scenarios, the results show that more insulation is 
always more energy efficient. Even though cooling energy increase, the heating energy reduction 
is bigger. Thus, no optimal insulation thickness was found, thicker insulation decrease the total 
energy consumption over the whole interval. 

 

Figure 5: The impact on delivered energy for different insulation thicknesses. 

4.3.2 Outer concrete layer thickness 

Figure 6 shows the impact from changed thicknesses of the outer concrete layer of the wall on 
heating for high and low internal gains. The energy decrease for high internal gains is -0.49%, and 
-0.35% for low internal gains.  

 

Figure 6: The impact on heating energy for different concrete thicknesses. 
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Cooling energy for the high gain scenario increased with a thicker outer concrete layer with 0.57%, 
while it decreased with -0.32% with low internal gains, shown in Figure 7. 

 

Figure 7: The impact on cooling energy for different concrete thicknesses. 

Figure 8 shows the total impact on delivered energy by increasing the outer concrete layer for high 
and low internal gains. The energy decrease for high internal gains is -0.14%, and -0.23% for low 
internal gains.  

 

Figure 8: The impact on delivered energy for different concrete thicknesses. 
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4.3.3 Inner concrete layer thickness 

 

Figure 9: The impact on delivered heating energy for different inner concrete layer thicknesses.  

Figure 9 shows the impact from changed thicknesses of the inner concrete layer of the wall for 
high and low internal gains. The energy decrease for high internal gains is -0.3%, and -0.4% for low 
internal gains. The energy consumption decrease for concrete is only 6% of the decrease for 
insulation increased over the same thickness interval for the high internal gains scenario, and 7% 
for low internal gains.  

 

Figure 10: The impact on delivered cooling energy for different inner concrete layer thicknesses. 

Figure 10 shows the impact on cooling energy from increased concrete thickness. Cooling energy 
consumption increase 0.4% for high internal gains while it decreases 1.6% for low internal gains. 
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As for insulation, any cooling energy decrease from increased concrete thickness is counteracted 
by the increased heating requirements, as shown in Figure 11. Increasing the concrete thickness 
from 0.08 to 0.5 meters reduce delivered energy with 0.3% for the high internal gain scenario and 
0.4% for the low internal gains scenario. 

 

Figure 11: The impact on delivered energy for different inner concrete layer thicknesses. 

4.3.4 Wall layer comparison 

Figure 12 shows delivered energy with high internal gains, while Figure 13 shows delivered 
energy with low internal gains, for all three-wall layers changed separately. One layer is changed 
at a time, while the other two are kept constant at the original building model thickness. 0.14 m 
insulation, 0.09 m outer concrete layer, and 0.2 m inner concrete layer. The difference between 
the concrete layers is small; the graphs for the concrete layers are therefore overlapping. As can 
be seen, the increased energy performance from thicker concrete layers in the wall is small 
compared to increased insulation.  
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Figure 12: Comparison of the changed energy consumption when individually changing the three wall layers thickness. 

 

Figure 13: Comparison of energy impact from changed insulation and concrete layer thicknesses. 

4.3.5 Insulation Life Cycle Cost optimisation 

As can be seen in chapter 4.3.1 and 4.3.2, the concrete layer in the outer wall has a minor 
contribution to the outer walls energy performance. In addition, the cost of the concrete layer is 
higher than the insulation layer (Danielsson, 2015). Therefore, only insulation was included as a 
variable in the first LCC optimisation. Figure 14 shows the life cycle costs for the insulation layer 
optimised together with delivered district heating, cooling, and electricity costs. Thus, the lowest 
value is the optimal combination of energy performance and investment for insulation. Labour, 
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(Danielsson, 2015) and therefore delimited. The cost of floor area lost due to thicker insulation is 
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Energy costs are calculated with 0.43 SEK / kWh electricity (SCB, 2015), 0.633 SEK / kWh district 
heating (Meijer and Enmalm, 2014: p. 10), and 0.549 SEK / kWh district cooling (Meijer and 
Enmalm, 2014: p. 11). The electricity price is calculated with an annual increase of 4% per year, 
other energy types are calculated with a 3% annual increase (Teknologisk Institut, 2014: p. 12). 
The cost of insulation used for calculation is 500 SEK / m3 (Hagman and Höglund, 2015).  

The investment occurs once, while the energy costs reoccur every year for 30 years which is the 
shortest expected lifetime for climate envelopes (Teknologisk Institut, 2014: p. 11). The energy 
savings have to pay for the investment cost over the lifetime of the climate envelope, plus a 7% 
imputed rate of interest on the investment. 

Figure 14 shows the changed LCC costs per square meter for increased insulation thickness. The 
most cost efficient insulation thickness for high internal gains is 0.15 m, from a cost perspective it 
is not efficient to add further insulation. 

 

Figure 14: Life cycle cost for different wall insulation thicknesses. 

However, the extra costs for increasing the insulation to 0.2 m is very low compared to the energy 
savings. Increasing the insulation to 0.2 m increase the life cycle cost with 0.02% while delivered 
energy is reduced with 0.76%, as shown in Figure 15. 
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Figure 15: Change of life cycle cost and delivered energy for different insulation thickness with high internal gains. Insulation 
thickness with the lowest life cycle cost – 0.15 m – is used as baseline. 

For low internal gains, the optimal insulation thickness increase to 0.2 m. In this scenario, the cost 
for further insulation is also low. Increasing the insulation to 0.25 m increase the life cycle cost 
with 0.04% while delivered energy is reduced with 0.65%, as shown in Figure 16. 

 

Figure 16: Change of life cycle cost and delivered energy for different insulation thickness with low internal gains. Insulation 
thickness with the lowest life cycle cost – 0.2 m – is used as baseline. 

 

The results show that optimal insulation thickness increase with reduced internal gains and 
indicate that the price for reduced energy consumption is low close to the optimal LCC insulation 
thickness. 
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4.4 Window area effect on energy consumption 

According to the results in 4.3, the insulation layer was chosen for further optimisations. MOBO is 
setup to find the optimal insulation thickness for building models with big and small window area. 
An NSGA-II algorithm with 6 simulations per generation, setup according to the MOBO manual 
(Palonen and Hasan, 2013: p. 14). 

4.4.1 Relation between window area and insulation thickness 

Figure 17 shows the heating requirements for the high internal gains scenario with big and small 
windows while Figure 18 shows the impact on cooling.  

 

Figure 17: The impact on delivered heating energy for big and small window area. 

The window area of the “Big windows” scenario is 2472 m2, the area of the “Small windows” 
scenario is 1657 m2 – a reduction by 33%. The smaller windows reduce heating requirements by -
10%, cooling requirements by -17%, and delivered energy with -8% at 0.16 m insulation. Increasing 
insulation thickness to 0.38 m reduced the heating energy savings for the small windows to -12%, 
cooling savings decreased to -15%, delivered energy was reduced to -9%. 
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Figure 18: The impact on delivered cooling  energy for big and small window area. 

Decreasing insulation thickness to 0.06 m decreased heating energy savings to just -5%, while 
cooling energy requirements increased to -21%. Delivered energy was reduced with -6%.  

In Figure 19, it is interesting to note that the delivered energy for the building with small windows 
is more affected by increased insulation.  

 

Figure 19: The impact on total delivered energy for big and small window area. 
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To investigate the relation between insulation thickness and window area, LCC optimisation runs 
were also conducted for large and small window area using the high internal gain scenario. The 
window area is changed by letting MOBO change the window height. The LCC is calculated the 
same way as for insulation (see chapter 4.3.5), with the addition of the cost for the windows. The 
window cost per m2 used for calculations is 1 600 SEK. 
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Figure 20: Optimised insulation thickness for big and small window area. 

As can be seen in Figure 20, window area has small impact on the optimal insulation thickness. 
The most cost efficient thickness found for big windows were 0.158 m, for small windows 0.162 
m, an increase with 2.5%, which might have been reduced further with more optimisation 
generations. These results conform with the results from chapter 4.3.5, which increase the validity 
of the result.  

The big window area model consumes 36.5 kWh / m2 while the small window area model 
consumes 33.5 kWh / m2, which is far below the 50 kWh / m2 limit legislated for office buildings in 
Stockholm heated with electricity, and even further below the 70 kWh / m2 for buildings heated 
with outer energy sources. 

Two additional runs optimising window area to the mean value for the optimised insulation – 0.16 
m – were conducted to evaluate the optimal window area. As can be seen in Figure 21, Figure 22, 
and Figure 23, both heating and cooling demand increases linear to the window area, and 
consequentially also delivered energy. 
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Figure 21: The impact on delivered heating energy for changing window area, 0.16 and 0.5 m insulation. 

 

Figure 22: The impact on delivered cooling  energy for changing window area, 0.16 and 0.5 m insulation. 
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Figure 23: The impact on total delivered energy for changing window area, 0.16 and 0.5 m insulation. 

4.4.3 Window area LCC 

Figure 24 shows the life cycle costs for increased window area. These results indicate that windows 
added to a building will never be financially viable from an energy perspective. Due to the linear 
increase in energy consumption for increased window area, in combination with higher m2 cost 

for windows than a regular wall (Fönsterbyte, kostnad, fakta och priser - Kostnadsguiden, n.d.; 
Danielsson, 2015), optimal window area is the smallest area possible. 

 

Figure 24: Life cycle cost for changing window area, 0.16 and 0.5 m insulation. 

4.5 Comparison of Life cycle costs for VAV and CAV systems 

The heating and cooling system in the building is a constant air volume system with large auto 
adjusting chilling beams with 20°C supply air temperature. Separate rooms have individual heating 
units, chilling beams, and ventilation outlets. The system was converted to a variable air flow 
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system by changing the air units in every room from CAV (constant air volume) to VAV (variable 
air volume), removing the chilling beams, and lowering the supply air temperature to 17°C. Cooling 
and heating systems for both systems have unlimited power, and is thus not limiting the energy 
consumption nor indoor climate properties. However, maximum airflow – set to 3 l/s/m2 for all 
office rooms and 7 l/s/m2 for the lecture hall and conference rooms – and supply temperature 
limits the delivered effect. The simulations use the high occupancy, efficient equipment scenario, 
an estimate of the future workplace. 

The life cycle cost for both systems, including investment cost for the systems in addition to energy 
costs as explained in chapter 4.3.5, is presented in Figure 25. The heating and cooling system 
investments was calculated at 1 850 SEK / m2 for the CAV system and 2 500 SEK / m2 for the VAV 
system over 15 years (Höglund and Edéus, 2015). All other building properties were the same for 
both systems. 

 

Figure 25: Life cycle costs – investment and energy costs – for CAV and VAV systems over 15 years. 

The results indicate that the VAV system is more energy efficient. However, the lower energy 
requirements for the VAV system does not offset the investment cost. Thus, the CAV system has 
a lower life cycle cost. 

4.6 Sensitivity analysis 

The sensitivity analysis investigates the impact from changed outer factors; building orientation 
and location, as these factors may have a significant impact on the buildings thermal balance. 

4.6.1 Orientation 

The model building has no outer walls facing south, and is therefore exposed shaded during the 
most sun intensive hours of the day. To evaluate the effect from increased exposure to sun 
radiation, LCC optimisations for 0, 90, 180, and 270 degrees rotation were calculated, see figure 
26. The baseline model was used and the insulation thickness changed between 0.05 and 0.25 m.  
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Figure 26: The impact on delivered energy for changed building orientation 

Figure 27 show the LCC results for changed insulation thickness for changed orientation. The 
lowest LCC is attained with the original scenario – 0 degrees – for every insulation thickness. 
However, the optimal insulation thickness is 0.15 m for every scenario. Higher resolution between 
the data points might show a changed optimal insulation thickness. 

 

Figure 27: Life cycle cost for changing insulation thickness, 0, 90, 180, and 270 degrees orientation. 

4.6.2 Location 

To evaluate the sensitivity of the results for changing climate conditions, the LCC was also 
conducted using climate data from Kiruna and Malmö with high and low internal gains. Figure 28 
shows the change in delivered energy for the scenarios. The low internal gains scenario in Kiruna 
require the biggest amount of energy while added insulation has the biggest impact on this 
scenario. As can be seen in the figure, added insulation decrease the energy consumption for every 
step investigated.  
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Figure 28: Delivered energy for changing insulation, high and low internal gains in Stockholm, Malmö, and Kiruna. 

Figure 29 shows the insulation life cycle cost for changing climate and internal gains. The low 
internal gains scenario in Kiruna is the one requiring most insulation for high efficiency. However, 
the lowest life cycle cost is already reached at 0.25 m insulation.  

The life cycle cost for 0.3 m insulation is 0.002% higher, while energy consumption is reduced by 
0.49% and 0.35 m insulation increases the cost with 0.14% while energy consumption is reduced 
with 0.84%. Reducing the insulation thickness to 0.2 m increase life cycle costs with 0.24% while 
energy consumption increase with 0.72% 

The low internal gains scenario in Malmö is the scenario with the thinnest optimal insulation 
thickness at 0.15 m. Reducing the thickness further to 0.1 m increase life cycle costs with 0.36% 
while delivered energy increase with 1.13%. Increasing insulation to 0.2 m increase life cycle costs 
with 0.31% while delivered energy is reduced by 0.57%.  
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Figure 29: Life cycle cost for changing insulation, high and low internal gains in Stockholm, Malmö, and Kiruna. 

These results indicate that the impact from changed climate impact the optimal insulation, but 
the changes are small. A building adapted to climate representative for southern Sweden today 
also has sufficient insulation for a building in a climate representative to northern Sweden today. 
From an energy perspective, energy can be saved by increasing the insulation thickness, while the 
life cycle cost impact is limited. 

0 kr

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

500 kr

600 kr

700 kr

800 kr

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Li
fe

 c
yc

le
 c

o
st

 [
SE

K
 /

 m
2 ]

Insulation [m]

Insulation Life Cycle Cost
High and low internal gains

LCC, Kiruna, Low internal
gains

LCC, Kiruna, High internal
gains

LCC, Stockholm, Low internal
gains

LCC, Malmö, Low internal
gains

LCC, Stockholm, High
internal gains

LCC, Malmö, High internal
gains



37 

 

5 Discussion and Conclusions 
The study investigated future changes to the use of office buildings and how these changes affect 
the energy performance of a building model. Scenarios were developed using the expert interview 
as a basis. The scenarios were then implemented into the building model, evaluating the impact 
on energy performance utilising simulation and optimisation software.  

5.1 Future workplaces 

The study shows several trends in the development of offices. Work is becoming mobile and 
flexible, with new and evolving solutions for work away from work, flexible work hours, and 
telepresence. Cloud storage and virtualisation, in combination with lighter, always connected, 
digital equipment creates the possibility to work from anywhere, whenever we want. The 
technological development is evident, and we are already halfway there. The technological 
systems are not perfect, but already implemented. There is a general idea of the possibilities, but 
how they will be implemented is still unsure. 

The development of flexible workplaces is a clear trend, enabled by the technical development. 
The result is the growth of activity-based workplaces, serviced offices, work from home, and 
offices that offer new and creative environments. The interview points toward higher occupancy 
as personal desks are removed, thus enabling the dimensioning of workplaces to the actual 
demand during peak load. Offices with a normal occupation of 50% or less are not uncommon 
today, due to employees occupying workplaces even when not present. The activity-based office, 
without personal desks and offices, does not require empty desks for employees who are 
somewhere else. Thus, flexibility enables higher occupancy. 

However, technological development is also promoting mobility. Employees are able to work from 
anywhere and are not required to go to the office. Working from home, a café, or other locations 
away from work is a trend which if it develops could decrease occupancy. In addition, increased 
transportation costs and load on transportation systems, due to increasing energy prices and 
urbanisation, may further prohibit employees from going to the office. Increased office occupancy 
is therefore not a certain development, but one possible scenario.  

5.2 Wall design 

The first stage of simulations investigated the impact on energy consumption from increased 
thickness of the three outer wall layers, shows that the delivered energy decrease with increasing 
insulation for all scenarios and wall layer thicknesses. The cooling energy requirement do increase 
with increased wall thicknesses, but the savings in heating energy were bigger for every 
simulation. Thus, thicker walls are more efficient from an energy perspective according to these 
results. However, the energy saved from increasing the concrete layer thickness is not comparable 
to that of added insulation. Thus, thicker concrete layers would result in reduced floor area, in 
addition to a higher cost per square meter of wall compared to insulation. Therefore, it is more 
efficient to add more insulation and optimise the concrete layer to other factors such as design, 
structure rigidity, etc. 

The results also show that energy efficiency gained from insulation thicker than 0.25 m is marginal 
for most cases, the major part of the heat energy transfer has been avoided even at 0.15 m 
insulation. The life cycle costing optimisations shows that insulation between 0.15 and 0.25 m is 
efficient for all simulated scenarios. Even the low internal gains scenario in Kiruna is most cost 
efficient at 0.25 m insulation. Increasing the insulation thickness further increase the life cycle cost 
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for the façade and is not profitable without including other factors. However, increased insulation 
in the low internal gains scenario in Kiruna does not increase the life cycle cost much, compared 
to the energy savings. From an environmental perspective, the insulation may therefore be 
increased further for buildings with low internal gains in cold climate.  

However, floor area value might have a big impact on the optimal wall thickness. If the value per 
square meter is greater than the energy cost increase from less efficient thermal properties, the 
thinnest wall possible will be the optimal wall if the occupants are not willing to pay for the 
premium of an environmentally efficient building.  

5.3 Window size 

The impact of window area is very conclusive, showing a linear correlation between window area 
and energy consumption. Both heating and cooling energy consumption increase with increased 
window area. Consequentially, reducing window area is an efficient way to reduce energy 
consumption in buildings. There is no optimum point, as every square meter reduced reduces both 
costs and energy consumption. The optimisations also indicate that the impact on optimal 
insulation is small, optimum insulation for big windows was 0.158 m while the optimal insulation 
for small windows was found at 0.162 m, an increase of 2.5%. Further optimisation generations 
might have decreased the difference further. Judging from these results, there is little incentive 
to change the insulation with regard to window area changes in the building model.  

However, energy efficiency of the climate envelope is not the only parameter that has to be 
considered when designing the outer wall. Swedish legislation recommends the window area to 
be 10% of the floor area or bigger, and occupants should have access to direct sunlight (Boverket, 
2011: p. 102). In addition, requirements for artificial lighting increase with decreased window area, 
impacting energy efficiency. 

5.4 HVAC Life Cycle Costing 

The LCC optimisation for CAV and VAV show that the VAV system is more efficient, but lower 
investment costs result in a lower life cycle cost for the CAV system. However, the results are 
highly dependent on the quality of the HVAC system models. The complexity of these systems 
requires experience and knowledge, and the VAV system may not be of sufficient quality to create 
a valid result. The comparison of the systems might therefore be unfair. Further, several 
optimisation for different loads could produce different results. What can be concluded is that the 
investment cost is bigger than the energy cost, and is thus the dominant financial factor. 

5.5 Validity of the results 

The simulation software IDA-ICE has been verified by several instances and proven to deliver 
reliable results (Kropf and Zweifel, 2001; Loutzenhiser et al., 2007; Moosberger, 2007; Equa 
Simulation AB, 2010a, 2010b). However, the result is heavily dependent on the input data and 
models used. Occupant habits is a variable which is hard to predict. The results reflect the input 
data, but the input data might not reflect reality. Therefore, the model should be verified to a real 
world case. Investigations using additional building models would also add more validity and 
resilience to the results.  
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5.6 Conclusions 

Adapting an office building to future scenarios does not require huge changes to the building 
parameters. What is efficient for current offices will also be efficient for future offices; 0.2 m of 
insulation is enough but increasing the insulation thickness further still reduce the energy 
consumption. A building located in a warmer climate or with higher internal gains does not require 
as thick insulation, but thicker insulation is future-proof as the extra investment is somewhat paid 
for by the energy reduction. While thicker insulation increases the cooling costs, it is offset by 
further reduced heating costs even in warm climate. Excessive insulation over 0.25 m however, is 
not cost efficient for any scenario investigated. However, the cheapest way to reduce costs is by 
reducing the window area; which reduces both investment and energy costs. An alternative might 
be to invest in windows with better insulation. However, this was not investigated in this study. 

The methodology itself of the study also produced interesting conclusions. The optimisation 
software MOBO has facilitated the amount of simulations conducted by reducing the requirement 
for the user to setup and initiate repeated simulations, document the output, calculate the next 
optimisation generation, and initiate the next runs. Complex optimisation algorithm can be 
utilised in a quick and efficient workflow. However, stability and usability issues make this 
software very time consuming to set up properly, faulty results may not be discovered until several 
lengthy simulations has been conducted, and the complexity of the software may pose 
problematic to finding any errors in the setup. Optimisation software is widely used for building 
research and could also be implemented in construction projects, but at the state which the 
software is now, it may be too complex. The implementation of optimisation tools into already 
available simulation software would provide efficient tools for building development, while the 
state at which these tools are today make them inconvenient for every-day use. 
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7 Appendices 
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Appendix I. The building model 
The building model is an already existing model developed for a previous project. The building is 
a modern construction adapted for activity based work, and thus include additional areas for other 
activities than desk-work, such as a sports hall, open areas for collaboration and meetings, and 
unassigned workplaces.  

It is a ten story building occupying a ground area of 939.36 m2. The floor area is 22336 m2, housing 
1230 occupants, which results in 18.16 m2 per occupant. It has a window area of 2471.6 m2 and 
the wall area above ground is 2790.7 m2. 

The model has been optimised to decrease the computing power required for a simulation. 
Therefore, rooms with the same properties are reduced to only one and then multiplied by the 
number of rooms. The seventh floor is also removed for the same reason, and floor six multiplied 
by two. The building model include shades from surrounding buildings, the grey walls surrounding 
the model in Figure 2. The opaque framework also seen in Figure 2 is an adjacent building attached 
to the model building. Further pictures of the building are attached in Appendix I. 

Building structure 

The building is designed with a non-load bearing façade. Loads from the structure are transferred 
to internal parts of the structure. This enables a thin climate envelope; every layer of the wall has 
a specific purpose such as heat transfer reduction or design. The external walls in this model are 
composed of an inner and outer concrete layers with a middle insulation layer. The thickness of 
the walls differs in different parts of the original model. However, to facilitate the automatic 
optimisation of several walls at once, all wall elements optimised are given the same basic wall 
properties, see Table. 

Table I-1: Properties of the building model. 

Building property Value 
Occupants 1230 occupants  

Occupancy 70 % 

Floor area 22336.26  m2 

m2 / Occupant 18.16 m2/occupant 

Ground area 939.36  m2 

Wall area above ground 2790.746  m2 

Window area 2471.576  m2 

     

Total power, equipment 130999.92 W 

Total power, lighting 139618.54 W 

     

Wall properties Thermal 
conductivity 
[K-value, W/(m*K)] 

Density 
[ρ, kg/m3] 

Specific heat 
capacity 
[C, J/(kg*K)] 

Thickness 
[m] 

Inner concrete layer 1.7 2300 880 0.2 

Middle insulation layer 0.036 20 750 0.14 

Outer concrete layer 1.7 2300 880 0.09 

     

U-value for the complete 
wall 

0.2059 W/m2K 



45 

 

Windows U-value 0.9 W/m2K 

The U-values in the table are calculated by IDA-ICE, how to calculate the U-value is explained in 
chapter 3.1.1.  

HVAC system 

The original building model utilises a HVAC system with large cooling beams and heating units in 
every room, constant air volume ventilation, and external supply of heating and cooling. The 
model was adapted to a district heating and cooling system for this project, due to its broader 
application. As no primary fuel coefficients area used, the conversion was done by removing the 
circulation pump specific for the geothermal system. 

Internal gains, location, orientation, and weather data 

The occupancy is 70% for the original building during workhours; 8-17, Monday to Friday. During 
work hours, lighting is used 100% between September 1st and May 31st, and 33% from June 1st to 
August 31st. Lighting is set to 10% during nights, weekends and holidays. The equipment in the 
building is set to 75 W and lighting to 100 W per unit. Total equipment power is 130999.92 W and 
light power is 139618.54 W. The occupants’ activity level is 1 MET – metabolic equivalents – which 
corresponds to a very low activity level. 

The model use climate and location data from Bromma in Stockholm, wind profile is set to [Default 
urban], and the orientation is as can be seen in Figure I-1, with facades facing north, east, and 
west. 

 

Figure I-1: The building model seen from northeast.
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Figure I-2: The building model seen from above. 

 

Figure I-3: The building model, north façade. 

 

Figure I-4: The building model, east façade. 

 

Figure I-5: The building model, south façade. 

 

Figure I-6: The building model, west façade.
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Appendix II. Interview outline 

Future workplaces, semi-structured 
interview 
The interviewee allows the interview to be used as a source for the thesis project conducted by 
Philip Höglund at ÅF-Infrastructure AB, spring 2015. 

Interviewee     Interviewer 

 

_______________________   _______________________ 

Name in block letters 

 

_______________________   _______________________ 

Date 

      

_______________________ 

Location 

 

_______________________ 

 

Interviewee allows the interview to be recorded  

 

_______________________ 

Notes: 
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2025 workplaces in general 

 

Energy efficiency factors for an office building: 

 

Differences and similarities from today:  

 

Other:  

 

Impact from global trends (Gratton, 2011) 

 

Technology development could result in: 

 

Globalization could result in: 

 

Continued use of carbon resources could result in: 

 

Demographic changes could result in: 

 

Social trends could result in: 

 

Other major trends 

 

Other minor trends 

 

Wildcards  
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Impacts from other trends and wildcards 

Trend 1 

 

Trend 2 

 

Trend 3 

 

Trend 4 

 

Trend 5 

 

Plausible cases 

Case 1 

 

Case 2 

 

Case 3 

 

Case 4 

 

Case 5 

 

Additional notes: 
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Appendix III. Interview transcript 
Karin Ståhl har godkänt att intervjun spelas in och används samt publiceras i rapporten. 

Karin Ståhl: KS 

Philip Höglund: PH 

1427472588298.wav 

Gulmarkerad text innehåller information relevant för projektet. 

PH: Vi kan börja lite generellt så går vi på frågorna sen. Vad tror ni kommer, vad är det ni har sett 
som är på gång? 

KS: Å vill du då att jag svarar utifrån den här nörden på arbetssätt och arbetsmiljöer som jag är 
eller vad vill du att jag har för vinkling på svaret? 

PH: Som någon som är insatt i branschen. En professionell synvinkel. Och sen vart man vill komma 
kan vi också diskutera, men det är kanske mindre relevant. 

KS: Ja, det är det. Tittar vi på användningen, och då är det kontor och kontorshyresgäster som är 
min hemmabana och där jag känner mig trygg och jobbar. Och det som händer är ju å ena sidan 
användningen av det vi kallar för kontor som, vad ska jag säga.. den vanliga företeelsen gick man 
till kontoret och jobbade, och då var det bara en samlingsplats, en arbetsplats. Det vi ser mer och 
mer nu är ju att det blir mer av mötesplatser, det blir som en hubb man kan checka in på. Det som 
jag här, nu har hela veckan gått. Jag var här senast i måndags förmiddag var jag på plats här och 
så kom jag tillbaks på eftermiddagen idag. Så det är  de gånger jag varit inne på vårt häng. Så det 
blir ju mer och mer det att få till en mötesplats och samarbetsplats där medarbetare kan jobba 
tillsammans, där det finns som en hemmahamn på något vis, man kan checka in i, men som inte 
bara är ett café eller någonstans där man hänger och snackar, utan att det är fokuserat, 
koncentrerat arbete. Antingen tillsammans med kollegorna eller enskilt. Och att det är mer och 
mer önskemål om variation och olika typer av arbetsmiljöer, flexibilitet, att man kan komma och 
gå som man vill. Och också en flexibilitet både över dygnet, nu ska vi ju försöka jobba arbetsdagar, 
arbetstider, för då kanske vi håller längst som medarbetare, mena att ändå komma och gå olika 
tider på dygnet och olika tider på året. Kunna nyttja den här kontorslokalen på olika sätt. 

PH: Okej, så det är någonstans att utgå ifrån när man jobbar, snarare än att man kommer dit för 
att sitta av tiden. 

KS: Ja, det är det. Sen finns ju en skillnad i den geografiska placeringen av kontoret, har ju en viss 
betydelse, men det är snarare störningsmoment för företagsledningen att, om vi säger som ÅF:s 
kontor som ligger efter Frösundaleden, så blir ju det per automatik en styrning mot att kommer 
man till kontoret så kan det ju va mycket att man kommer dit och arbetar med tanke på 
transporterna. Det tar ju några minuter att gå från pendeln, och så finns det bussar ute på gatan, 
men det är inte så att man känner att man snabbt hoppar av och på ett kommunikationsmedel för 
att ta sig någonstans. Så det styr ju lite gran hur man också som arbetsgivare förväntar sig att 
medarbetarna använder kontoret. Skulle du ha din kontorsplats här vid södra station så skulle du 
vara rörlig, eller kunna vara rörligare ännu mer på ett annat sätt.  

PH: Ja, det är närmare till det mesta. Då jobbar ni mycket mot kunder inne i stan också? 
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KS: Ja, jag har kunder i Stockholmsområdet längst pendellinjen från Jordbro i söder till Rotebro i 
norr har jag ju spridit ut mina, om jag inte flyger till Luleå eller Malmö. Och vi är mycket ute hos 
kund.  

PH: Det låter ju ganska praktiskt. Man slipper åka bil och det är nära ner till station. Som en hubb 
alltså. Försöker företag optimera hur man utnyttjar huvudkontoret, få ner arean? 

KS: Ja, generellt sett, vi har ju levt under ett par årtionden med ytoptimeringsprojekt, att man ska 
rationalisera, jobba ner ytan. Dom frågeställningarna finns idag också, men det är inte längre lika 
uttalat längre, vi måste minska kvadratmeteryta. Samtidigt, många gånger om man gör en 
förändring i sitt lokalbestånd eller man ska ha en ny förhyrning eller så, så blir det ju oftast så att 
man får en bättre disponerad lokal, vilket gör att den blir mer yteffektiv, och därav kan vi få ett 
mindre footprint. Det är ju både och, man letar efter att hitta möjligheter att dela alla slags 
resurser på ett bättre sätt, och då kan det ju va att kontoret inredning och utrustning, men också 
dela information på din och min hjärna, att dela med sig till varandra. Dela på de resurser vi har 
omkring. Det vi snarare pratar om, vi pratar om att öka densiteten på folk i lokalerna, att få in, 
vilket egentligen är samma sak som att optimera, men att öka densiteten och få en högre täthet 
på huvuden. 

PH: Så kanske få bort kontor som ligger någon annan stans och få alla centralt? 

KS: Ja, det kan vara en del. Det kan också kan innebära är att det finns medarbetare som tillhör 
det här kontoret redan idag, men av olika anledningar så kommer man inte in till kontoret. Man 
kanske tycket att det är bättre att sitta hemma och jobba ibland, eller att man hänger kvar ute hos 
någon kund eller så, så att man också gör kontoret så attraktivt att man får medarbetarna att 
komma in.  

PH: Okej, man ska locka in folk till att samverka? 

KS: Ja 

PH: Jobba tillsammans? 

KS: Ja, co-create som vi säger på svenska.  

PH: Ja, svengelska är väl det vi alla pratar. 

KS: Ja det blir ytterst mycket. Och när vi pratar om, alla företag har ju sina värderingar, antingen 
collaborate, co-operate, empowered employees. Det är svårt att översätta. 

PH: Jag tror det kommer bli värre också, det är ju svårt att prata svenska när man, om jag ska prata 
om det vi pluggar. Vi har ju inte lärt oss vokabulären på svenska, det känns jättekonstigt, allting är 
ju på engelska. Så man använder engelska termer, jag e ju bekvämare att parat om det 
ämnesområdet på engelska.  

KS: Det är som vi säger, vi pratar till exempel till att ta, ja, här ska vi ställ om arbetssätten och då 
ska vi fundera på vad vi behöver i den fysiska miljön för att supportera det nya arbetssättet, och 
vad är det för jävla ord, supportera, haha! 
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PH: Svengeslka, ja… Okej, det är en ganska bra inledning vart vi är på väg. Vad är det man mäter, 
key performance indicatiors? Hur definierar man användningen av ett kontor? Det är första frågan 
jag skickade. 

KS: Ehm, precis. Eh, om vi använder ett vanligt svensk ord så är ju beläggning, som 
beläggningsmätning, vi gör ju sådana här occupancy studies, alltså tittar på vad är det för 
arbetsmiljöer som medarbetarna använder och hur mycket använder dom? Så det är en 
grundläggande [kopi] för det. Vi tittar ju också givetvis på, det här med kvadratmetrar hänger ju 
kvar, det kommer vi inte ifrån, men då pratar vi ofta, förut sa vi ofta skrivbord per kvadratmeter, 
nu säger vi aldrig det utan nu säger vi medarbetare per kvadratmeter, samtidigt kommer vi ju fram 
till att då måste vi ju också tala om, för det är ju skillnad på en medarbetare och en medarbetare, 
för man kan ju ha olika slags befattning och man har ju olika rörlighet och man har ju olika personas 
på det, så det är ett steg som vi håller på och för in, att inte bara säga okej, tusen medarbetare, 
eh, 10 000 kvm, utan att hitta en, förklara vad gör den här medarbetaren om dagarna för att förstå 
hur pass mycket den är i lokalerna.  

PH: Okej. Så då är det, man skulle kunna säga att man har area per… kategori. 

KS: Ja, precis, det kan man ju… ja, det är det,  grundarean är ju  per anställd och då pratar man ju… 
Å ena sidan kan man ju prata om FTE, full time employees, man kan ju också prata om antal 
huvuden,  att räkna alla anställda som en person, oavsett om dom har hel eller deltid, för det är 
ofta  att kvadratmeter per person, och sen tittar man ju på hur många är  fulltidsanställda, så man 
inte får för mycket yta på det. Men också sen att bryta ned, och där är vi inte lika duktiga, men det 
kommer att komma. Eh, och då skulle vi kunna … Persona är det osvenska ordet för det, säg att vi 
har fem olika typer, en projektör som alltid sitter inne kan vara en persona, en säljare som är ute 
tre dagar i veckan, inne på kontoret två dagar kan vara en annan typ av persona, typen man tittar 
på. Rörlighetsmönstret. 

PH: Okej. Den, det är väl en… det känns… det är en återkommande enhet känns det som, den är 
ganska standard. Men då kan man försöka anpassa den till kategorier. 

KS: Yes. 

PH: Det blir intressant att få in det i IDA, hur man löser det. Men det är ett senare problem. Vad 
mäter man mer? Är det…  

KS: Ja, vad mäter man mer? Man mäter kaffekoppar per person, vet inte… nämen det kanske inte 
är relevant här. Vad har vi , vad mäter vi för nånting… Vi mäter ju… Har andra sagt att de mäter 
någonting eller? 

PH: Det jag har tittat på, jag har kollat lite vilka parametrar som finns i… i IDA och vad som finns i 
litteraturen, och hur många timmar medarbetare spenderar på arbetsplatsen… 

KS: Ja, men det är helt rätt. Det är helt rätt, det är  en slags närvarotid.  Eh, förutsatt att man har 
rätt slags in och utpasseringssystem så man kan hålla koll på det också, om det är mycket folk så 
är det svårt att… 

PH: Ja, jag kan tänka mig att det är svårt på ÅF, man checkar in, men man checkar inte ut, så då 
vet man inte när [folk går ut]. Dom har mätt beläggningen där […]. HÖRS EJ 

KS: Vad kom dom fram till då? 
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PH: 40%, upp till 55. Då är det när det är så mycket folk, ja maximalt. Och det är 55%. Och sen är 
ÅF kanske ett extremt företag eftersom det bara är konsulter.  

KS: Ja, det är det ju. Men där finns det ju också väldigt tydligt, mellan de olika affärsenheter är det 
ju väldigt tydligt  var man… man… antingen är inne men sen har dom ju dom som i princip alltid är 
ute, skulle man ju kanske inte ha med på samma sätt, dom kanske har… 

PH: Ja, det är ju frågan om, dom som är stationerade på Scania, är dom med eller inte. 

KS: Det kan dom ju inte va. 

PH: Nej, dom sitter väl på Scania i tio år, sen står det ÅF på lönekuvertet. 

KS: Ja, så är det. 

PH: Tid på arbetsplatsen per person. Sen eh, hur mycket folk kommer och går, är det någonting 
man mäter? Det nämnde du ju faktiskt. Hur mycket man passerar in och ut.  

KS: Ja. Och önskedrömmen är ju att ha så smidigt passagesystem att man  läser in var och en och 
likaså läser ut var och en också, och det är ju om vi pratar om dom här moderna organisationerna 
som vill öppna dörrarna, och man vill ju ha … vissa delar kan va näst intill publika områden, och 
hur man rör sig i huset. Det kommer bli mer och mer att titta på hur… hur tar vi reda på vilka som 
är i byggnaden om någonting händer. Alltså försöka få en, ett tal på det.  

PH: Okej. Då… inpasseringstullar, då kanske man kan köra statistik på det i alla fall, så har man ett 
hum om hur många som är inne i huset. Men när jag kollar på aktivitetsnivåer, går det mot att folk 
står upp på arbetsplatsen till exempel, istället för att sitta ner? 

KS: Ja, om man säger så här. Trotts den medvetenhet vi har om hur bra det är för våra kroppar att 
vara rörliga så sitter vi mer och mer. Det är läskigt. Eh, så det vet vi. Vi vet att vi sitter mer och 
mer, och här är ju, eh… det man kan göra, vissa företag har ju gjort försök att mäta beläggning i 
princip i realtid på specifika arbetsplatser. Det här vore intressant att titta på. Jag vet att Core 
Service Management har gjort en sådan mätning på sitt kontor i Kista, där dom kan gå in och 
tillochmed på stol och platsnivå, där vet ju dom många gånger om det är stå eller sittmöjligheter. 
Den var jätteintressant, den ska jag, den skulle vi nästan kunna kolla upp. Det vore jätteintressanta 
data.  

PH: Ja, jag är inte säker på hur stort utfall det kommer få, men det är ju… man producerar ju fler 
watt om man står upp, eller om man sitter på en yogaboll… 

KS: Är jag som en 100 wattare annars, hur är jag som människa. Hur mycket producerar jag? 

PH: Ja, det är väl det man räknar på, en METs är väll 100 watt, och sen… och då… 

KS: Och om jag står då? 

PH: Det ökar till 100… 

KS: Vad intressant, det här måste jag kunna använda i mitt arbete.  

PH: Det finns i… 
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KS: Vad säger du, en METs. Kallar du det för det? 100 watt, ja, jag är ju inte fysiker. Jag kan ju inte… 
Är lika med en människa. 

PH: Då ska vi se vad dom säger.  

KS: Nu ringer Christer till dig, vill du prata med honom? 

PH: Jag kan ta det senare.  

KS: Mm. 

PH: Vi pratade tidigare idag, men 

KS: Ja, han får inte ringa så här ofta. Du får säga åt honom, han kan inte ringa och störa här. Är det 
honom du ska träna med? 

PH: Nej, det är min chefs chef. Inte på ÅF, men på lite sidoverksamhet.  

KS: Okej, vad gör du när du inte… Vad gör du som sidoverksamhet då? 

PH: Det är min kompanichef faktiskt, i Försvarsmakten. Jag är med i hemvärnet i Uppsala som 
gruppchef. Så vi hade lite diskussion om nästa övning, hur… 

KS: Vi behöver ett starkt hemvärn,  

PH: Ja, det behöver vi. Mer resurser… 

KS: Jag, verkligen, sånt måste va kul. 

PH: Ja, det är… Nu börjar det bli lite obehagligt, när man börjar känna… Nu kanske det behövs på 
riktigt. 

KS: Ja, verkligen.  

PH: Jag tror jag hittade… 

KS: Du behöver inte ta det nu, men om du vill ge mig det sen så är jag jätteglad, det är jag 
jättenyfiken på. 

PH: Det finns i handboken till IDA vet jag, men det e… det e… Det e ju faktiskt standardiserade 
värden. Så, jag kan kolla på… 

KS: Bra. Om vi har kallt inomhus så ska vi be folk å ställa sig upp så blir det lite varmare. 

PH: Mm. Jag har för mig att det är från 100 till 120, 110 sådär. 

KS: Det är ju superbra, 10-20 %. Det är ju super, den ska jag använda, tack. 

PH: Men då får man ha tunna jackor på sig också, annars kommer ju värmen inne i kläderna. 

KS: Om inte annat så blir man ju varmare själv. Dom här som sitter fryser å gnäller på att det är 
kallt inne. 
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PH: Mm, istället för att dra upp värmen så får man stå upp. ”Ställ dig upp då”. 

KS: Vad mäter vi mer för någonting då? Folk som kommer och går, folk som… Vi mäter ju, men det 
är ju inte skillnad folk som folk. Medarbetare, besökare, det är ju antal människor, antal timmar 
man är där. Hur timmarna är över dagen. Mm… det vete tusan om man mäter så mycket mer. 

PH: Det jag funderar på är hur många timmar om dagen som kontoret används. Se om 
globalisering kanske gör att man kommer in klockan fyra på morgonen för att ringa till Kina, eller 
man stannar sent på kvällen för att ringa till USA. Är det någonting som har märkts? Att människor, 
ja, det är människor på kontoret större delen av dygnet? 

KS: Jag har inte stött på så mycket, det vi har är ju mer… för mycket av den typen av arbete, med 
uppkopplingar, om det är ett Lync samtal eller nånting, en annan konferens. Det sköter man nog 
på många andra sätt, det behöver inte va från kontoret. Jag har inte stött på det så mycket faktiskt. 
Nej, jag kan inte säga det. Men, per definition så borde det ju kunna va sådana som har… och det 
finns ju speciella branscher som jobbar runt hela, hela jorden, men då lämnar man ju över och så 
är det ju  nästa tidszon som fortsätter att ta vid jobbet och sen när man själv kommer till jobbet 
på morgonen då pågår ju flera kollegor runt jorden som har jobbat med det här. Det som är mycket 
tydligare, det är ju  det här distribuerat över dan, det är ju det här med att hämta lämna barn, att 
få till det. Så det är ju alla typer av arbetsplatser mer eller mindre, det finns ju folk som kommer 
in klockan sex på morgonen så går man klockan 20 på kvällen. Men oftast är det ju inte dom som 
kommer sex som sitter till 20, utan då gör dom sina timmar där och sen sådana som kommer in 
senare och stannar längre.  

PH: Mm, okej. Så, vad mer…. Det jag har skrivit upp då, det är kvadratmeter per person, sen 
diskuterade vi skrivbord per kvadratmeter som har gått mot medarbetare per kvadratmeter. Tid 
på arbetsplatsen per person, in och utpassage per person och dag, aktivitetsnivå, och sen att folk 
hämtar och lämnar barn. Vad skulle man kunna mäta mer? Sånt som påverkar… egentligen vill 
man ju se hur aktiva folk är, hur mycket dom är på arbetsplatsen, och, ja det är väl egentligen dom 
två som användarbeteendet landar på. Sen fönster och hur man öppnar och stänger dörrar.  

KS: Ja, och många av dom här moderna kontoren… man är förvånade om det ens går att öppna 
ett fönster någonstans, så det är egentligen något som man van bort sig, det beteendet. Det jag 
skulle vilja mäta är egentligen användning av olika upplysta zoner. Nu ju jag dig att sätta dig här i 
den här skumma zonen, men jag kunde lika gärna valt att ta med dig till en väldigt ljus zon. För det 
här är ju någonting som vi ser förändras snabbt i kontorsbyggnaderna, en variation i 
ljussättningen. Och det måste ju vara en påverkande faktor. 

PH: Ja, det lär det ju göra. Dels, om man har svagare belysning drar det väl mindre el. 

KS: Ja, och det kanske alstrar mindre… iofs kanske de flesta armaturer kanske inte avger så mycket 
värme idag, men… Eller så gör dom det. Jag vet inte. 

PH: Vi kan ju känna om den här är… 

KS: Ja, det där ser ju ut som en halogen, så den borde kanske va lite varm. 

PH: Ja, glödlamporna är ju borta. Så det är… 

KS: Ja, så vi ser ju en stor variation i ljussättning. Frågan är vad det får för effekter, nä. 
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PH: Går det mot indirekt belysning, direkt belysning, eller … 

KS: Det går mot en större variation mot både och, att både jobba med sånt som,  att lysa upp men 
det är till exempel om man har, som Ronny sa på Arcona, här har vi det svarta under taket, det är 
ju ingen ide att belysa det, utan då distribuerar vi ljuset på något annat sätt. Så vi går mot  en 
accentuerad punktbelysning, som iofs då kan va både direkt och indirekt.  

PH: Mm. Det är mer, man vill jobba med belysningen för att skapa en viss miljö? 

KS: Ja, miljöer och rum i rummen.  

PH: Vi kan gå vidare, så kanske vi kommer fram till flera. Så vi inte sitter här hela natten. 

KS: Du tänkte så. 

PH: Vilka drivkrafter är det som driver på förändringen? 

KS: Globala ekonomin, att man ska va konkurrenskraftig och kapa… man ser gott resultat i 
företagen. Hur gör man gott resultat, ja det är genom att attrahera och behålla de bästa 
medarbetarna, att attrahera och behålla de bästa kunderna. Och involvera och utveckla de bästa 
produkterna eller tjänsterna, så det är mot att de… Framgångsrika som företag. Sen är det alltid 
någon som blir påverkad av någon cool granne på grillfesten hemma på sommaren som har 
berättat att vi gjorde det här med vårt kontor och då vill den andra grannen också testa det på sitt 
kontor. 

PH: Mm, okej. 

KS: Och sen är det ju , det är ju alltid en trendspaning,  vad händer i andra länder? Hälsoaspekten 
icke att försumma, att se till att medarbetarna mår bra. Så det är ju  både att bygga bort 
stressfaktorer, både fysiska och psykosociala stressfaktorer. Och sen, som Arcona, vill ju bli 
Sveriges snyggaste kontor, även om dom inte hade det på agendan när dom drog igång, så satte 
dom ju upp det som ett mål.  

PH: Ja, där landade dom ju också. Det är ju skönt att komma dit man vill. 

KS: Ja, precis 

PH: Ja, hur påverkar energikostnader och transportkostnader. 

KS: Ja, man säger just själva kostnaden som sådan, jag hamnar aldrig i någon diskussion där vi 
pratar om energi och transport som en kostnad, men vi pratar ju om det som är vårt footprint, så 
det är ju en drivkraft, att… Det finns ju vissa företag som har policys, vi ska bara hyra lokaler i LEED 
och Platinumbyggnader, kan , eller det är i alla fall LEED certifierade byggnader, andra… Så det här 
att få en mer hållbar lokalprodukt är ju också en drivkraft och då kommer ju det här in med det 
geografiska läget. Och ska det då va ett hållbart arbetsresande kan ju också vara en del av det hela.  

PH: Så det, att vara miljövänlig på riktigt. Det är en drivkraft för många företag? 

KS: Ja, sen finns det vissa som struntar i det, som bara… Som hänger med, men det finns ju alltid 
på allas agendor, men sen är det, någonstans kan det ju bli en prislapp. Okej, vi fick bara den här 
certifiering, då får det vara okej. Vi hade inte råd att pynta extra för att komma upp till nästa nivå. 
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Men det är ju helt klart en drivkraft, sen är ju inte alla fastighetsägare likadana, nu tänker jag 
utifrån brukarperspektiv, sen finns det ju vissa fastighetsägare som har, som till exempel har en 
kåk på virsan någonstans, så säger man att jag kan ju  inte uppgradera till GREEN building, så tror 
hyresgästen att det är bra . Och så, så har dom inte råd att göra något annat. Dom kan inte få ut , 
omsätta värdet i den, tror man i alla fall.  

PH: Mm, okej, men… Så många företag får… Om man kan välja till samma pris, så väljer man en 
grön lösning. Är dom beredda att betala extra för en grönare lösning? 

KS: Ja, det är dom, inte alla, men alla vet att det är en option, den möjligheten finns. Till exempel, 
en förhyrning som jag har nu, en kund som ska flytta in i en BREEAM Very good byggnad, dom 
utredde länge tillsammans med fastighetsägaren, dom ville komma upp till excellent, men så brev 
prislappen för dyr så då sa dom ”Nä, men vi har inte råd att göra det, men vi har gjort så pass vi 
har kunnat” så då fick dom nöja  sig med det här Very good som ändå var, det var okej för dom. 
Det var… Men sen finns det andra företag som betalar extra för att få ned det på nivå.. komma 
in… Men då tänker jag hyresgästerna, men sen vet jag att fastighetsägarna får också göra det, att 
dom ser ett högre försäljningsvärde i slutändan. 

PH: Vilken standard är populärast? Vad är det folk går efter helst? 

KS: Ja, det är ju… Vi stöter ju på i princip lika mycket LEED som BREEAM som miljöbyggnad, och 
det är ju, det är sällan man hamnar i ett projekt , med platinum eller outstanding, eller 
miljöbyggnad guld. Det är ju sällan, så oftast försöker man ju någonstans på den skalan. Och det 
styrs ju egentligen av, det är egentligen fastighetsägarna som styr klassificeringen, för det är ju 
dom som utifrån sitt bestånd  vill ha sina metoder och sin teknik och jobba med det här då. De 
konsulter man är vana med, de entreprenörer… så det är ju inte så mycket. Sen kan det ju va som 
till exempel en kund som har som uttalad strategi att bara förhyra i LEED, och då ska det helst va, 
ja, platinum, men  någonstans i högspannet där, och då väljer dom ju att bara titta på den typen 
av lokaler där dom vet att dom kan få en LEED förhyrning. 

PH: Okej, det är intressant att höra att standarderna är efterfrågade. Då kan man ju, dom här 
casen, då kan man utveckla, ja. Om man tar den här byggnaden vi ska kolla på. Det är _____ 
huvudkontor verkar det som. Sedan blev vi bara, det var inte det jag tänkte på… Men man ser 
vilken nivå dom hamnar på, den är ju klar. Sen, hur skulle den se ut om man höjde den hit till 
exempel. Vad har dom inte klarat för att komma till den här nivån. Men nu, den kanske är. 

KS: Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg…  

PH: Den är väl Deep, eller den har väl varit med i deras Deep Green projekt i alla fall gissar jag. Mer 
driving forces. 

KS: Spännande. 

PH: Ja, det är väldigt kul att höra att det finns  en vilja, man kanske inte, det låter som att företagen 
inte kan kvantifiera vad dom vill betala för, men dom vill fortfarande ha miljöbyggnader, klara 
hårdare krav.  

KS: Ja, och det är… Frågan är hur vi ser på det här i framtiden och vad som händer. För det är  ett 
tag när certifieringarna började komma, då fanns det ju projektutvecklare, som sa ”Men vi kan 
inte hålla på med det där”. Det var som Ines Uusmann, när hon var kommunikationsminister, vad 
kan det ha varit? 1991? Hon sa att internet var en fluga , det kan vi inte… Så sa ju många byggherrar 
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och entreprenörer när LEED och BREEAM började komma in, men där är vi inte utan det är ju som 
hyresgäst egentligen, så… Är man okunnig och inte frågar, då är det ju för att man nästan 
förutsätter att det finns någon form av certifiering i botten. Och sen förväntar man sig att man får 
en fråga och, vart ska vi landa nu någonstans, vad ska vi sikta på för någonting. Vad vill ni som 
hyresgäst och kund i den här byggnaden? 

PH: Okej, bra utgångspunkt. 

KS: Ja men Christer, nu får han skärpa sig.   

PH: Sådär, han stod ute på en skjutbana när vi pratade tidigare idag, så bröts det. Jag antar att han 
vill avhandla klart det vi pratade om. Nu har vi lite drivkrafter och att standarderna är drivkrafter, 
den bilden har man inte fått när man har läst. Det är mer, det finns dom här standarderna och 
dom, vissa strävar mot dom. Men nu har det blivit, alltså, det ska finnas.  

KS: Mm. 

PH: Det är bra att veta, då kan man utveckla case utifrån, som sagt… Om vi går till trean, så är det 
probable cases. Vilka case är troliga för framtida byggnader, om man säger… Man kan ju tänka sig 
att man landar på lite olika typer av arbetslokaler.  

KS: Mm, eh. Hjälp mig med frågeställningen. 

PH: Hur kommer ett aktivitetsbasserat kontor, vad kommer dom ha för, vad ska man säga, 
prestanda, om man tar dom här indikatorerna vi diskuterade till att börja med, som hur hög 
beläggning kommer dom ha och… Hur mycket kommer folk vara på kontoret, kommer man 
komma och gå mycket på dagarna eller är man på kontoret när man har kommit dit? 

KS: Det finns en tanke att vi kommer att va mer på kontoret när man kommer dit, att man kommer 
att  över tid vara mer på kontoret än man är idag bara för att där finns alla typer av arbetsmiljöer, 
du kan utföra alla arbetsuppgifter som du behöver. Så en, om vi idag säger, om ÅF har 40% eller 
toppar på 55 så, i många scenarier som vi sitter och räknar så räknar vi på 70% närvaro för att ha 
någon slags framtidssäkring, vilket iofs är… Det här är den stora, svåra pucken, det är här alla vi 
konsulter känner att är det någonstans vi kommer att räkna fel är det dimensioneringen, för att 
hitta rätt dimensionering så det inte ska bli ödsligt heller. För om man vet att man har 40% närvaro 
idag, och så sitter vi å räknar på 70, men då får man ju ändå få till den här  förzoning, när vi pratar 
om zoning, inte ifrån, vi har ju pratat zoning när det gäller typ hur vi ska distribuera belysning och 
luft och kyla och såna där saker. Det har vi ju alla pratat om i alla år, men vi pratar nu om zoning 
utifrån hur vi ska distribuera människorna i lokalen. Att  styra dom till tysta zoner, aktiva zoner, 
mellanzoner, och olika funktioner. Ytterst intressant frågeställning. 

PH: Men ni räknar alltså på en beläggning på 70%?  

KS: Ja, i alla fall 70% närvaro, sen vad det innebär, för det är ju  närvaron idag, när vi går runt och 
gör beläggningsmätningen, då tittar vi på skrivbordsarbetsplatser och mötesrum. Det är där ofta, 
så därför blir det ju lite missvisande, för när vi säger 40 eller 55% då, och sen när vi pratar om 
närvaro, så är det egentligen dom som har passerat in, dom som har läst in sig i huset. 30% skulle 
ju kunna sitta på toa egentligen om man har tillräckligt många toaletter. Och då räknar vi ju inte 
dom idag när vi går runt. Så det kanske inte, men vi tror ändå att det blir en högre närvaro i 
kontoret, en högre beläggning.  
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PH: Och det är generellt för alla arbetsplatser? 

KS: Ja. 

PH: Vad räknar ni med som minst, om man ska sätta ett intervall? Är det… 

KS: Ja, jag skulle säga mellan 30-70. Vi pratar sällan om minimum, samtidigt som det är det vi borde 
prata om också eftersom vi är rädda att överdimensionera den fysiska lokalen.  

PH: Mm. 30-70%, intressant. Och det är inte för aktivitetsbasserat eller cellkontor, man tror att 
det kommer gå uppåt för alla? 

KS: Ja, samtidigt så tittar vi ju på… Det aktivitetsbaserade, det är ju där vi har en möjlighet att 
peaka på dom där 70 i sånt fall, tittar vi om vi skulle sitta kvar som ÅF gör nu då så tror jag  där, 
där kan vi inte komma upp i mer än dom här 55%. Vad är det som säger att om vi ändå får räkna 
med en högre närvaro så kanske det som inte är aktivitetsbasserat ska toppa på 60%, och 
aktivitetsbasserat på 70, just eftersom man väljer att periodvis vara någon annan stans, efter som 
det inte finns tillräckligt många stödjande arbetskollegor. 

PH: Så ett vanligt kontor kanske toppar på 60. Sen när man har, man har alla resurser. Man 
behöver inte gå någon annan stans, man har tillgång till det man behöver. Så 30-60, mm 

KS: Det vore sjyst om man kunde ha sån där smart inläsning, och så koppla det till någon smart 
utläsning. Jag skulle vilja att, på ett ofarligt sätt, att hela människan bara utstrålar någonting, och 
så passerar man dom här spärrarna, både på in och utvägen och så blir man  reggad in och ut, och 
så är det klart. Då har vi ju full koll på det här, eller hur? Det är ju bara något tekniskt. 

PH: Ja, det är ju inte så svårt. Det går ju att ha någonting i telefonen. 

KS: Eller en sån här transponder som man har när man springer lopp. 

PH: Ja, som vasaloppet, man får ha en rem runt benet när man kommer till jobbet. 

KS: Jaha, du har fotboja du också då.  

PH: Ja, det skulle dom väll få heta kan man tänka sig, fotbojan. Att dom vet när du kommer och 
går. 

KS: Skulle vi inte kunna göra ett testprojekt med det där, det skulle väl vara kul? 

PH: Det skulle vara jätteintressant, det är ju någonting man skulle kunna ge sig på efter det här 
exjobbet.  

KS: Ja, precis, och sen verifiera om det alla dom här intervjupersonerna sagt stämmer så kör vi … 

PH: Mm, ja det är ju… Att verifiera resultat är ju faktiskt, då blir det ju värt mer än dom här , man 
har antagit. Så, ABW, där är… Om man säger kvadratmeter per person då, vad går man emot där?  

KS: Ja där har vi, det är ju också lite beroende på vilken typ av persona då, eller vilket 
aktivitetsmönster den individen har. I snitt nu, om man tittar på vad som händer runtom, både i 
Sverige och i andra länder så ligger ju snittet i dagsläget på 15 kvm per huvud. Men det kan ju 
variera en dag som, men ju större organisationen är, desto lättare är det ju att sänka kvadraten. 
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Det lägsta jag har sett nu i nutida är 8,6 eller någonting sånt, nu finns det dom som har uppåt strax 
över 20-21-22 säkert till och med. Det är intressant att snitt ändå ligger på 15, för det är, det är ju 
mycket prat… Du vet ju själv när man gör inplasseringsskisser, den här kåken klarar ner till 10,8 
sådär, och det är, ja, och det är ju inte den typen av sittningar vi vill ha, det är inte så vi vill använda 
miljöerna. Sen är det lite olika, vad finns mer än just arbetsmiljön, i den här miljön så skulle det ju 
kunna, nu råkar ju det här vara ett showroom men vi skulle kunna tänk oss att hela den här 
bottenvåningen var socialiseringsyta där man kan sitta å snacka å samtala å samarbeta å 
kollaborera, både i små grupper och stora grupper. Och vi räknar vi alla sådana utrymmen, om 
man har ett gym å vissa har restauranger. Det är sen sån här tydlig trend, men beror också på det 
geografiska läget, att man vill ha lite… 90-talet pratade ju mycket om dom här campusarna, man 
kan titta på dom här Google filmerna. Man börjar jobba på Google campus och man behöver 
egentligen aldrig gå därifrån för man har ju allting på tomten. Så det är ju beroende också på vad 
man väljer att förlägga för stödjande funktioner, förutom en sjyst arbetsmiljö.  

PH: Vad, om man säger, dom här värdena. Vad är det som ingår? Ingår entrén till exempel? 

KS: Ja, egenlitgen ingår… i dom här värdena ingår allt. För, om man säger, LOAn, den förhyrda ytan 
som hyresgästen har. Och då kan det ju va att det till exempel, det kan ju va, ja, konferensvåning, 
hela entrédelarna, det kan va en restaurang, eget bibliotek, eller någon penthouse tillsammans 
med alla, vad man i vanliga fall kan säga med kontorsarbetsplatser. Men i en variation. 

PH: Sådär, det… snittet är på 15, sen från 8,6 till 22 någonstans. Åt vilket håll går trenden där? 

KS: Trenden går ju åt, jag höll på att säga att den här, det börjar normaliseras. Sen är ju frågan om 
det kommer normaliseras runt 15 eller vad det är, men att det blir, om man ska säga att man suttit 
väldigt tätt då på dom här 10,6 kvm utspritt packade som sillar i ett kontorslandskap. Dom går ju 
mot att få lite mer space, och dom som kanske har suttit i väldigt spatiösa rum, eller haft mycket 
annat, går ju också mot att samla, så det kanske blir en mer homogen uppsättning. Usch, det lät 
ju trist. Det låter ju likriktande. Det här måste vi ju fundera på. Det var ju ingen stor variation, om 
allting ska kännas likadant.  

PH: Nej, men det e… Man kanske får plats med allt man behöver, och ska det bli mer 
energieffektivt vill man ju trycka ihop folk. Då sparar man ju pengar. Så 8,6 till 22, trenden går mot 
en normalisering. Det är intressant faktiskt, det skulle man vilja se kurvan på, den där 
normaliseringen, vart den tar vägen. 

KS: Ja verkligen.  

PH: Det är bra. 

KS: Spännande. 

PH: Då har vi ett intervall på den också, både på beläggning, och på kvadratmeter per person. Hur 
mycket tid folk spenderar på arbetsplatsen diskuterade vi. 

KS: Ja, och det kommer ju egentligen, om vi säger nu att vi lyckas få in fler människor till kontoret 
kan man väl säga att det blir, jag tror inte att den kommer att spås att arbetsdagarna blir längre 
utan ska vi ha en trend här i sånt fall så är det att arbetsdagarna på kontoret egentligen blir kortare 
för att vi får en, så att säga. Vi har ju jättehög acceptans i Sverige redan idag på det här med att 
komma och gå lite som man vill, hantverkare hemma, hämta å lämna, å så. Men vi ser ju helt klart 
att det kommer va fler och fler som varje dag kommer in till kontor, istället för att du ska välja att 
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sitta hemma den här dan när du ska sitta och skriva dina rapporter, för du kan lika gärna göra det 
på jobbet. Sen skulle man ju vilja tro, men det har jag inga belägg för, att en ökad globalisering  gör 
att det kommer dom här skiftningarna över dygnet som du själv var inne på, borde ju komma. Jag 
har inga belägg för det.  

PH: Okej. Det är ju bra att veta.  

KS: Då får vi ju se till att det blir en sanning, om vi säger det tillräckligt många gånger så kommer 
det bli så, eller hur? 

PH: Ja, det e ju klart det är så. Du kommer sitta på jobbet på kvällar och morgnar för att ringa till 
Kina och USA. Jaha. Har man sagt det 10 gånger så… 

KS: I början på 00-talet, för länge sedan då, då hade vi en tes, vi branschnördar som testade 
mycket, det var ju att: okej, vad händer  kontorslokalerna , mellan 8 och 17 är det fullt ös och 
massor av människor, så då fanns det idéer om att man, resten av… och det här finns ju på vissa 
ställen, men att man under resten av dygnet skulle hyra ut till exempel så här till ett marketing 
företag eller annat, som skulle komma in och jobba i lokalerna under andra udda tider. Men det 
vete tusan om det har… Det finns säkert något udda ställe där man har använt det, men… Iom att 
det är svårt att… Kontoren är ju ofta ganska personalliserade. Om man har en egen plats så är det 
ju svårt att upplåta den till någon annan andra tider.  

PH: Så det är något man har funderat på som inte har tagit fart? 

KS: Mm, och jag skulle inte tro att det kommer heller. Känns ju rätt trist. 

PH: Om man säger aktivitetsbaserade kontor, där man inte har, man har ingen arbetsplats. Ett 
sånt kontor är ju lättare att hyra ut till någon annan, men det är ingenting man har sett? 

KS: Nej, och jag tror att det  fortfarande är det aktivitetsbaserade så pass nytt så att vi har inte  
den dimensionen har inte adderats på. Det som vi däremot ser som är, och det är ju en också en 
spinoff av det här, att dom traditionella kontorshotellen får ju mer ett uttryck av att vara en 
sammarbetshubb istället, som är mer utformade som ett aktivitetsbasserat kontor. Så det kan jag 
tänka mig att den typen av collaboration hubbs är… Kan säkert… Dom skulle kunna få en högre 
beläggning, utifrån att då kan ju dom va mer tillgängliga dygnet runt. På det viset svälja mer 
personer.  

PH: Det är… Ser man att det går mot… mot kontorshotell. Att man kanske inte åker över hela stan, 
utan man har ett kontorshotell nära, där man sitter och jobbar? 

KS: Det är… Det vore ju intressant att kolla upp. Dom som har… Än så länge, även om vi har en 
grym trafiksituation, så har det där inte slagit igenom i Stockholm. Det finns ju i andra städer, i 
andra länder. Atrium Ljungberg invigde ju för, kan det va ett år sen eller när invigde dom? [Nod], 
eller vad kallar dom det för, ligger i Ärvinge va? Nod, heter det… Det heter Nod, ja, deras 
kontorshus, som är tanken att bli någon slags hubb som jag har förstått det. Jag har inte ens varit 
där och hälsat på. Så dom har ju, dom funderar ju på det. Men det är, nej, jag tror inte vi är där. 
Sen ökar ju dom här collaboration hubbs, men det är ju för att det finns, ja, lite mer… Vi går ju mot 
, tidigare var det mycket så här fast anställning. Nu blir det mer projektanställning, tidigare alltid 
anställd, nu mer driva eget företag, kanske riska lite, ut å resa, jobba. Vi har ju ett annat arbet… 
Arbetslivet ser ju annorlunda ut, vilket är grogrunden till ett ökat behov av dom här hubbarna, att 
träffas och jobba på ett annat sätt. 
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PH: Okej, så man skulle kunna säga att om ABW är ett case, så skulle en sån här hubb kunna vara 
ett annat. Att faktiskt anpassa en lokal efter hur dom fungerar. Är det samma beläggning, samma 
yta och sådär på en sån verksamhet? 

KS: Jag skulle ju tro att ytan är  i… jag skulle egentligen tro att det är en lägre beläggning för där 
har du ju… Eller högre, det här måste jag ta reda på, det har jag inte ens tänkt på. Mycket bra 
fråga. 

PH: Ja, det är ju intressant att se var det landar, det är ju lite… Det är någonting jag har funderat 
på, det borde växa fram så människor slipper sitta på Essingeleden och åka fram och tillbaka 
mellan jobbet och hemma. Istället går man till, till något som faktiskt ligger nära. 

KS: Den här konferensen borde ju säkert ha något slags studentpris. Det kommer…. Det är två 
dagar i maj, och då kommer det en snubbe från Berlin, från Betahouse, som är ett sån här hot co-
working place, som skulle… Som säkert har idéer. Jag måste börja prata med honom, sätta mig in 
i vad talare ska prata om för någonting.   

PH: Ja, det är väl bra att veta vad folk kommer prata om man ska försöka styra dom.  

KS: Ja, men jag menar det. Jag har ju bara intelligenta samtal med dom också. En sak som jag inte 
har sagt över huvud taget, som kanske… Det är det här, och jag vet inte var det passar in i ditt. Det 
är det här att kunna ställa av ytor i en fastighet under lågsäsong, kunna  stänga ner.  

PH: Okej, att man stänger dörrarna och stänger av ventilationen? 

KS: Till just den delen. Och jag vet inte ens om det är… I praktiken, jag kan ju tänka, jag som inte 
är ingenjör skulle kunna tänka, ja men det är hur enkelt som helst, det borde man ju kunna göra i 
vartenda nytt hus. Men samtidigt är det en parameter som måste in från början. För det har ju 
med systemen och hur man  planerar allting. Eh, Microsoft Schiphol, deras kontor där, det säger 
dom, jag tror dom först, jag kommer inte ihåg hur många procent, det borde jag faktiskt läsa på, 
men dom kan ju stänga av sina våningsplan, så dom gör ju det. Under sommartid så stänger dom 
av ett eller två våningsplan om det är lite folk inne. 

PH: Det är faktiskt väldigt intressant. Då kan man isolera byggnaden för att klara vintern, sen när 
det är som varmast, då stänger man av, kanske södra delen av byggnaden, så kommer man slippa 
kyla lika mycket.  

KS: Ja precis, det är ju frågan. I vanliga fall tänker man, ja men det är våningsvis så, men det kanske 
är så. För tittar vi också trendmässigt vad som händer, man vill ju ha, eller rättare sagt, vad man 
inte vill ha. Man vill ju inte ha dom här homogena lösningarna, man vill inte ha bara en enda stor, 
avlång, kontorsvåning, och  samma undertakshöjd, man vill ha uppbrutet, det ska ju va volymen, 
man ska bygga rummen på höjden, man ska kunna ha genomsikt, man ska kunna ha… Och inte  ett 
kvadratiskt atrium med 90 graders vinklar, utan det ska hända saker, vilket gör då att, hur funkar 
det här då? Med massor av håligheter mellan våningsplanen? Hur är det då den här 
avstängningsbarheten, och hur… Ja, det är ytterst intressant. Vi har ett stort projekt vi jobbar med 
nu i ett jättetidigt skede med 19000 kvm LOA och 12000 medarbetare och plötsligt, innan huset 
ens finns på pappret är det 11 våningar högt och massor av håligheter. Och det är jättebra, vi bara 
älskar det, men samtidigt vill vi ju kunna stänga av också så att vi minskar carbon footprint där det 
går.  

PH: Ja, det blir ju knepigt. Då får man en stor skorsten . 
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KS: Ja, men det är jätteintressant. Men du gav mig ett litet tips här när du sa att då kanske man 
kan stänga av sydfasaden, jag har faktiskt inte ens tänkt tanken. 

PH: Ja, gör det. Vad kul. Då får man se sen om det blir implementerat. 

KS: Jag ska faktiskt ta med mig den, jag har tillochmed skrivit ned den här.  

PH: Det här med att stänga av byggnaden, det måste jag faktiskt också ta in. Som sagt, det kan 
påverka väldigt mycket. Om man slipper köra AC:n mitt i sommaren för att tusen personer. 

KS: Ja, här vet du. Det enda stället jag har varit på där dom sagt att dom gör det, det är Microsoft 
Amsterdam, Schiphol, deras kontor där. Dom säger att dom gör det och typ första sommaren 
sparade 40% koldioxid eller nånting sånt. Och sånt resonemang skulle jag vilja höra mer av här 
hemma också.  

PH: Hänger det ihop med aktivitetsbasserat, att… Man kan ju inte stänga av ett kontor om hälften 
av arbetarna sitter… 

KS: Nej, jag är ledsen Philip nu kan inte du gå till jobbet för nu har vi stängt av, nu har inte du någon 
kontorsplats. Nej givetvis hänger det ihop med det. Det är för att det… Gud vilken bra idé.  

PH: Ja, det var faktiskt en riktigt… En ny tanke för mig, och den blir jätteintressant att ta med, då 
om man slipper dom här… Då kan man stänga av under dom här peak lasterna. Det borde inte 
vara jättesvårt att modellera heller, man får sätta ett schema på vissa kontorslokaler bara. Så då 
har jag tre case, ABW, sen har vi collaboration hubbs, sen att man stänger av byggnaden under 
lågsäsong. Finns det något mer? Om man ska ta normalfallet, kommer man, om man säger, 10 år. 
Kommer en vanlig kontorslokal, om det är ett företag som inte vill innovera och hitta nya 
arbetssätt. Kommer det se ut som idag, eller finns det någonting som ändras där också? 

KS: Det finns ju i sånt fall en trend att vissa företag kommer säkert att gå tillbaka till mer cellkontor. 
Det är en utveckling vi kan se. Och det är ju, kan man ju undra, okej varför gör dom det då. Dom 
tycker nog att dom är tillräckligt smarta så dom behöver inte va så uppfinningsrika, nämen dom… 
Dom har kanske viss typ av verksamhet och viss typ av personligheter. Det vi har också är ju även 
det som idag är  vanliga kontor, men det är ju kruxet det här, om man nu hyr mycket dyr 
kontorsyta, så väljer man att förvara tomma skrivbord på den ytan. Då får man ju inte in så mycket 
mer. För att få in dom här alternativa miljöerna så behöver man göra sig av med lite skrivbord, 
annars behöver man mer yta. Jag ser inte att det som idag är traditionella landskap, 
kontorslandskap, kommer säkert att finnas kvar, men jag hoppas att man inte aktivt behöver bidra 
till att skapa så många nya. Men dom som finns kommer säkert inte se så annorlunda ut, för man 
har inte… Ska alla ha en egen plats så har man inte utrymmer för så mycket mer. Det är… En trend, 
här har jag inte några goda exempel, men som också kommer att komma, det är att man mer 
öppnar upp, att man ja, då sitter det här storföretaget, GoToWork som har blivit mycket större då 
och vi har… Egentligen är det här vårt hem, men det blir samtidigt en collaboration hubb, att man 
öppnar upp det på något vis. Är mycket mer öppen med universitet och högskolor, studenter, 
andra som kommer, forskare,  hitta kluster för det här. Men det är ju, det vet vi inte så mycket om 
än vad det kommer landa i. Men man kan se den utvecklingen, att… Man ser mer tom yta på en 
vanlig lokal, ligger den högre, eller vad ska man säga, den har lägre beläggning. Ner mot dom här 
30 procenten kanske. 

PH: Mm, precis. Vad kan man kolla på mer? Kommer folk va mer eller mindre, ja men det är det 
där mindre där. Men kvadratmeter per person, det ligger på… Vart hamnar man där ungefär?  
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KS: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det kanske går mot normen också. 

PH: Mm, mot 15 någonstans. 

KS: Fast vi ser dom som då satsar på egna cellkontor, egna rum, som vissa kommer göra. Dom 
kommer ligga högre, dom kommer säkert ligga 22-24, dom kommer inte komma ned lägre i 
kvadrat, det tror jag inte. 

PH: Okej, det kanske beror på hur man, vad det är man gör, och inte bara att man har gammal, 
eller  ett äldre kontor. Mm, här har jag lite att bearbeta. Om man säger, vad skulle kunna hända 
som är ganska otroligt, men om det kom en stor, en lite större förändring, vad skulle det kunna 
va? 

KS: Tänk om internet skulle krascha, tänk om det inte skulle funka med internet. Tänk om det 
skulle bli krig, men det är… Så ska vi inte tänka. Eller om… Det är mer sådana här omvärlds 

PH: Jag har ju med den som wildcards. 

KS: Och sen är det ju nästa det här som pandemier och sådana saker, om det är något sånt som 
kommer, eller om det kommer ett nytt september 11, som gör att det blir något helt annat 
scenario. Om fler flygplan från German Wings inte uppför sig så kanske det blir…  

PH: Skulle kunna va att folk slutar, eller reser mindre. 

KS: Precis 

PH: Man kanske inte vill gå hemifrån. 

KS: Nej, och där kan det ju i sånt fall va att man får en sån trafiksituation så att det här med dom 
här noderna eller hubbarna utanför stan som vi var inne på tidigare, som jag sa att det här har inte 
slagit igenom. Även om vi har en tuff trafiksituation så är vi ju inte där, men det skulle ju va att 
någonting sånt inträffar, att det bara blir för tokigt eller … Ja, att man sitter kvar med sina bensin 
eller dieselbilar, och plötsligt bensinen, eller vad man säger, bränslepriserna sticker i höjden ,eller 
att det är för dyrt att ladda elbilarna. Att man bara känner att jag kan cykla till jobbet. Ska vi göra 
en film om det här kanske, det här lät ju som en spelfilm nästan. 

PH: Ja, att elen är för dyr, och att dieseln är för dyr och att vägarna är helt igensatta av bilar. Då 
går vi till det här bike city, kanske vi går mot, eller det . Avmobiliserade samhället. Man sitter 
hemma med 3d glasögon istället.  

KS: En kund jag jobbar med nu, dom har såhär veckan efter påsklovet, då ska dom ha sån här 
cykelvecka, sån här bike week. Då kan man ta med sig cykeln och få den servad, man får tips och 
råd och hjälp med utrustning och låna cykel om man inte har någon och sådär. Och dom sitter ju 
ändå typ som ÅF sitter ungefär, den typen av lokalisering. Spännande. 

PH: Ja, det är… Det är ett sånt scenario vi har diskuterat i skolan, att man tar bort bilarna och folk 
får åka kommunalt istället, eller… Förlita sig på infrastrukturen som är byggd, och framför allt sin 
cykel. Och det skulle ju underlätta om man kunde ta cykeln på tåget på något smidigt sätt. Då 
skulle man ju bli väldigt mobil, om man åker pendeltåg, sen cyklar man istället för att ta bussen. 
Då är man ju inte fast i kommunaltrafiken, som det kanske känns när man ska ta den bussen och 
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åka till den bussen och ta det tåget. Men om man säger, det som de flesta wildcards vi har 
diskuterat nu skulle innebära, det är att man inte kan ta sig till jobbet.  

KS: Ja. Och vad skulle andra wildcards kunna va? Det skulle ju kunna vara iofs, det är väll inget 
wildcard, men det är någon sån här global ekonomikrasch som slår undan benen på… Att vi får… 
Jaa… Frågan är vad det skulle få för impact, mängdvarsel, ja jag vet inte. Det är ju inte osannolikt, 
men det får vi ju hoppas att det inte… Vi får inte säga så, du får inte skriva det, för då kanske det 
blir så.  

PH: Ja, det finns ju inspelat. 

KS: Men vi deletar det. 

PH: Ja vi får göra det. 

KS: Herre gud. 

PH: Det skulle ju, då skulle man ju gå till en annan… Alltså, alla resurser finns ju kvar, det är bara 
det att ekonomisystemet inte funkar. Det skulle ju bli något annat, vi skulle säkert gå via 
byteshandels och så tillbaka till något nytt system, kan man ju hoppas på. 

KS: Ja det tycker jag, det röstar vi för. Med lite tur så fixar vi det. 

PH: Med lite kaos där emellan. 

KS: Ja, herre gud. 

PH: Om man säger, om folk inte kunde ta sig till jobbet, hur tror du det skulle påverka kontoren? 
Vad skulle hända med alla kontor som är byggda överallt? Skulle man  finnas kvar i dom, men 
barrikadera sig. Förminska, skippa våningar.  

KS: Ja, det är ju ett första… Det är ju så företagsledare tänker. Det är ju det. Sen, sen är ju frågan… 
Jag skulle ju vilja ha en tilltro till att även företagsledarna blir modernare och försöker hitta nya 
sätt att tänka. Vad nu det skulle vara. Därför det, det mest sannolika är ju som du säger att man 
slimmar ner, säger upp halva ytan. Men det skulle ju… Man bör ju istället kanske  kliva ut , bli helt 
molnbasserat företag. Samtidigt som man, folket inte kan ta sig till jobbet så tappar vi 
innovationstakten, och då är frågan … Då pratar vi om företag som inte kommer att gå så bra, det 
blir… Vi är inte supersmarta när vi är hemma och jobbar, utan då får vi hitta… Då får vi hitta andra 
noder, andra samarbeten. Då får vi bli som, vi som bor på söder, vi får hålla oss här, så får vi 
samarbeta med varandra, alltså inte samma anställning. Hitta på nya sätt att co-creata. Så inte 
bara närodlat, utan det är närjobbat också. Kanske någon ny sådan här väg och trend vi skulle 
kunna lansera, vad tror du? 

PH: Ja, jag har ju funderat på det. Varför ska man sitta och åka till jobbet egentligen, om det inte 
behövs. Då är det väl, ja, då är det väl… om den här kompetensen behövs där, då behöver man 
flytta på den, på något sätt. Men… 

KS: Sen är det ju  det som är företagarnas stora utmaning idag, det är ju att vi vet ju att våra 
mänskliga hjärnor fungerar ju bättre om vi får jobba ihop. Det vet vi att om hade du och jag suttit  
på distans, vi hade haft ett bra samtal, men det hade ju inte varit som det här. Och likaså när vi 
ska co-creata någonting och jobba ihop. Visst kan man  sitta och programmera simultant med 
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någon i en annan världsdel, tror jag ju definitivt, men dom kanske är extra duktiga på det. Men att 
skapa mervärde i ett företag, det bygger ju på att individer träffas.  

PH: Mm. Ja, det… Det känner man ju när man skickar mail och så där, det är lätt att man 
missuppfattar varandra, sen tar man det på telefon. Man sitter ju oftast inte och pratar i en timme 
på telefon.  

KS: Nej, ofta kan det vara att man drar ett mail, ett mess till någon och frågar ”Är det okej att jag 
ringer”, så man inte stör. Det har ju blivit… det har jag sett bara sista åren. Jag som har jobbat så 
pass längde, det är en helt annan telefonkultur. Det finns organisationer, det finns kunder jag 
jobbar med, det är , oj nu ringer någon. Det är per default inte det vanliga sättet att kontakta 
någon, utan det är, telefonringandet blir ju mindre och mindre. 

PH: Och så bokar man ett möte istället om man behöver diskutera? 

KS: Mm, precis. Och samtidigt så ser vi, det är ju också en intressant aspekt, men det har ju med 
själva uppbyggnaden av, hela det här, om vi tar det här… En konsekvens av det aktivitetsbaserade, 
det är ju att vi ser att mängden planerade och bokade möten blir mindre, till förmån för fler och 
oftare spontana och informella möten, vilket har en påverkan på den byggda miljön, givetvis. Vi 
säger ändå, det är ju ett bra nyckeltal också, om vi fastnar i det aktivitetsbaserade. 30% av golvytan 
på ett kontor kommer bestå av någon slags rumsbildning. Det kommer att bli, det här stora caset 
vi kör nu med dom här 19000 kvm LOA kommer bli jätteintressant att se nu när vi landar i 
fördelning av rumsbilder där, om det stämmer. Men vi i branschen slänger oss med det nyckeltalet, 
att 30% av den ytan är rum. Då i varierande storlek och jag vet faktiskt inte om det är mer eller 
mindre än vad nyckeltalen säger idag. 

PH: Men då är 70% av ytan gemensamma ytor? 

KS: Ja, gemensam yta eller kan också va, egentligen all yta är ju gemensam, för rummen i sig är ju 
också gemensamma, men att det används…. Det som är rum används för högfokusjobb, antingen 
ensam, i par, eller i större eller mindre grupper. Medans den öppna ytan används för ett medium, 
fokus eller lågfokus, som där också kan va individuellt eller tillsammans med andra. Men vi pratar 
om att hög fokus kan vi bara åstadkomma när det finns en dörr vi kan stänga, per definition.  

PH: Det här var, det var för aktivitetsbasserat, som det var 30%. Och hur det ligger med vanliga… 
En vanlig arbetslokal, det visste du inte? 

KS: Nej, det skulle vara jättekul att höra hur det ser ut på ÅF till exempel, som är en ganska 
traditionell uppsättning med dom här  fyra kontorshörnorna som  ser ganska likadan ut, och 
mycket skrivbord och… det skulle vara intressant att veta vad det är för nyckeltal i ett sånt hus. 

PH: Ja, det är ju… när jag kom dit hade jag en bild av att det var ganska lättrörligt, men det verkar 
vara mer att man har sin arbetsplats, förutom om man jobbar mycket på distans, för då har man 
ett flexskrivbord. Men det är inte så att man… Alla sitter vid ett skrivbord när man är där. 

KS: För det är den arbetsmiljö som erbjuds, i princip. Sen finns ju lite andra miljöer, jag vet inte om 
dom fortfarande är lika tråkiga, dom här paushörnorna där ute på, vid hissarna på respektive 
våningsplan, så finns det lite rum som alldeles för få… 

PH: Mm. Ja, dom har ju, om man säger, den mest kreativa ytan är väll ljusgården nere i mitten, 
och där känns det ju som att man har försökt komma till nästa nivå. Det är lite sköna seglingsbilder 
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och bekväma fåtöljer och det finns en bar nere i hörnet och sådär. Och det är ganska ljust. Men 
resten av kontoret är ju, känns ganska traditionellt.  

KS: Du kan få komma till NCC och hälsa på sen i maj, för då har vi ställt om i deras ljusgård. Dom 
sitter ute vid Järva krog. Så vi har ställt om deras ljusgård till en arbetslounge. Det kommer bli 
jätteintressant att se hur den blir. Att se hur den används. 

PH: Ja, det skulle vara jätteintressant att se faktiskt. Då kanske, där i maj, då har man gjort några 
case. Då kanske man kan ta och utvärdera hur dom har blivit och så tar man och kör ett varv till. 
Och när jag bearbetat den här datan också, och se vart det landar. För det… Man får ju alltid fler 
frågor när man börjar gräva i någonting. Så det skulle ju kunna vara värt ganska mycket. 

KS: Ja, men jättegärna. Du får gärna använda mig. Bra, vad har jag skrivit mer? Det är ju dom här 
wildcardcasen, sen, det här var lite wildcardparametrar. 

PH: Less likely, där har vi ju… [ohörbart] Jag har ju skrivit ned några olika case i, ja  probable cases 
rubriken. Och sen… Och det är ju faktiskt dom frågorna jag har skrivit ned. Om jag bearbetar det 
här så kan jag skicka det till dig sen. Och så ser vi bara, vad säger… Vi tar det med Ulf och Lennart 
också, och ser om dom… Vad tror dom om det här, så man… man utarbetar några konkreta fall.  

KS: Vad tror du om att slopa komfortkylan på kontor? Vad skulle hända? 

PH: Jag tror inte det går, som kontor är designade nu. Det… 

KS: Vad skulle krävas? Vore inte det coolt?  

PH: Jo, det skulle man ju vilja komma fram till. Dels skulle det nog krävas tunga fasader, mindre 
fönster. Det skulle nog krävas mindre isolering, så det är att man har en tung… Man har tunga 
ytterväggar, men dom är inte jätteväl isolerad så dom får samla upp energi över dagen och sen får 
dom avge den istället för att ha en tunn vägg som släpper in jättemycket ljus genom stora fönster 
och så får man ett växthus i princip. Så det är… Framför allt glasytan, den får man ju dra ned. Då 
blir… Den lär ju gå ganska hårt, kylan här uppe. Den ligger överst, takfönster och… 

KS: Ja, den är… Och den är ju ändå ganska… Det är inte superdimensionerat… Nu drog dom om lite 
vent, vi har ju som ett loft där uppe också, så det är ju ändå  kan jag tänka underdimensionerat… 
Det är väl tur att det är ett showroom här, för var det här packat med folk så skulle man inte kunna 
andas. Så det är väl för att det är så glest befolkat som det funkar. Så det vore… Det är någon sådan 
här vision som jag har på sikt, om jag hinner innan jag pensionerar mig eller flyttar till varmare 
breddgrader , få va med… Tänk att få utveckla ett toppmodernt kontorshus där vi slipper 
komfortkylan. Det vore grymt häftigt. 

PH: Ja, och det är… Jag tror det går.  

KS: Så vi kan jobba ihop med det sen, när du får sätta tänderna i ett sånt projekt då. 

PH: Ja, det kan vi göra. Det är lite det jag tittar på faktiskt. Det är ju… Framför allt Ulf är väldigt på 
det här, det är för mycket isolering, man behöver dra ned … Nu bygger man hus för att slippa 
värma dom, men det går ju åt mer energi att köra en kylanläggning. Så det är ju… Reglerna missar 
lite där. Det är, ja, fokus ligger lite fel. Så det är det… Det är det resultatet vi hoppas på, om man 
nu får hoppas på någonting när man gör vetenskapliga studier, men… Jag tror vi kan landa där 



68 

 

också, speciellt om man har hög beläggning. Har man låg beläggning så, ja… Då blir det en annan 
grej. 

KS: Ja, men det är bara att åka till Köpenhamn. Det är iofs har det ju varit en utveckling där på 
senare år med dom här nya kontorshusen som har poppat upp, men det är ju, det finns ju 
byggnader där som inte är kylda, man får… Då får man faktiskt öppna fönstret när det är för varmt, 
och folk är ju i dom lokalerna också. Och varför Köpenhamnsborna, är dom tåligare än vad vi är 
eller?  

PH: Nej, dom har väl varmare klimat än vad vi har också, så det är ju lite konstigt. Men det är ju, 
då får man bygga en byggnad som är anpassad, å sen kanske man får räkna med högre 
uppvärmningskostnader på vintern. Men, ÅF kyler i princip alltid, det är ju inge effektivt. 

KS: Nej, och sen också när man har haft sådana här system som har motverkat varandra, det är ju 
inte ovanligt att man  har stött på det i byggnader där både kylan och radiatorerna står på och 
blåser på för fullt samtidigt.  

PH: Ja, då blir det ju dyrt, då blir det väldigt dyrt. 

KS: Dyrt, negativt, dålig stämning.  

PH: Ja, när man upptäcker varför elkostnaden blir så hög, varför det går jättemycket energi av alla 
sorter. 

KS: Det som finns om man åker ned till Europa, man kanske åker till Berlin på studiebesök och 
tittar, då finns det ju  sådana här alger på fasad som producerar så man kan  ladda sina elbilar från 
dom här algfasaderna, och… Jag vet vi tittade på någon sådan här technofasad som bestod av 
fladdrande plåtbitar som genererade energi, och det finns så mycket spännande saker. Sen kanske 
allt det där bara är på labbstadiet, men… 

PH: Det är en trend man kan se? 

KS: Ja, sen hur det kommer att slå igenom, men helt klart så, och här är ju inte… Jag som mest 
jobbar med hyresgästerna, vi är ju ganska okunniga i det här, så vi blir ju lite impade varje gång vi 
springer över något sådant här. Men det låter ju häftigt. 

PH: Mm. Distribuerad energiproduktion är en trend. Och det är, om man kunde kombinera det 
med energilagring i ett hus, då skulle man ju kunna koppla bort det från griden i princip. 

KS: Ja, det vore häftigt. 

PH: Ja, och det är väl dit alla  vill komma. Ett stort problem är ju att skicka ut den energin på nätet, 
för att det blir… Man får fasproblem och det blir ostabilt. Men det är… Distribuerad 
energiproduktion, kan man ju fundera lite på vad som händer. Då blir det ju mindre viktigt att ha 
ett energieffektivt hus om man gör energin själv. 

KS: Ja, och tänk dig nu, vi ska använda god energi och vi får se till, och det får inte vara några 
kolkraftverk, och sen iofs. Jag är ju så långt för kärnkraft tills någon annan kan överbevisa mig om 
någonting annat, men vi tittar då på om vi kommer ha en mindre energimängd att tillgå per… Iom 
att befolkningen växer så kan vi bara gissa att mängden tillgänglig energi per individ minskar. Då 
måste vi  tänka på… Pratar vi nu om att fastighetsbranschen står för 40%, om det fortfarande är 
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ett relevant tal. 40% av den energi som förbrukas, om man tänker produktionsskede och 
driftsskede. Jag vet inte, transporterna kanske också står för 40% eller vad är det. Ja, men 
fastigheterna enskilt är väl dom som står för mest va, är det inte det man brukar säga?  

PH: Vi ska se, jag har faktiskt. 

KS: Det var länge sedan jag var på någon sådan här grön föreläsning. Jag får spotta det. 

PH: Får se vad jag har skrivit, jag har med det där i någon inledning någonstans. 

KS: Tänk dig då att ta på sig den hatten och sen… Jag är ju ingen , miljökämpe på något sätt, på det 
viset. Men vi måste ju ändå, man måste ju verka för en hållbar värld. Kan vi alla på ett humant sätt 
dra vårt strå till stacken så vore det bra. 

PH: Ja, det är ju kul att företagen faktiskt vill det, och att det… Det är inte vinstsyfte i första hand, 
utan det är… 

KS: Det är, och sen profit finns ju också, men det man adderar på är ju också purpose, det är att 
man kommer inte kunna lura folk att bara jobba för profiten, utan det måste finnas ett högre mål, 
ett högre syfte. Det är den här amerikanien. Amerikanen, vad heter, Daniel Pink, han är väl 
författare, föreläsare, säkert forskare också. Det är han som pratar om det här med higher purpose 
och att man ska självbestämmande och självstyre. Ja, där finns det lite att hämta och lite att 
fundera på. Det här är ju sånt här som, som företagarna funderar på.  

PH: Ja, det gäller väll… Om man ligger i förhand och fattar vad som händer, då kan man väl tjäna 
pengar, istället för att vara i efterhand och blir nästa Nolia, eller ja, vad det nu kan va. Tappa 
branschen totalt. Bra. Det är mycket, nu blir det mycket att bearbeta, men det är bra att ha några 
intervall, och faktiskt inte för många variabler, då blir det ganska, man sätter min max, sen kan 
man göra ett case av varje och se , ja, det här hörde hemma här, och det här trodde vi var lite 
lägre, så får man fram några olika fall att räkna på. Sen kanske man sätter några extremer, ta ett 
jättekonstigt fall, bara för att… Hur påverkar det? Sen måste det ju va på ett vetenskapligt sätt, 
men det är ju därför, när man spelar in, då kan man ju gå igenom efteråt och se… Det är mycket 
sånt här som kanske passerar och man kommer på efteråt att det där var, det där skulle… Men 
nu… 

KS: Ja nu, nu är dom ute efter dig. Är det fredagsmyset eller är det träningen, eller  
partykompisarna? Nu är dom ute efter dig här.  

PH: Det där sista, det var träningen. Det där innan det var lördagsfesten och ett möte i Uppsala i 
morgon.  

KS: Härligt. 

PH: Ja, det är ju kul att folk vill ha tag i en.  

KS: Det är ingen som ringer mig nu, för dom vet att den där kärringen vill inte bli störd så henne 
ringer vi inte.  

PH: Jag får ta och ringa dom där sen när vi är klara. Men jag har ju datan här som sagt, då stänger 
jag av den.  
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KS: Ja, och är det något sånt här kompletterande… 

1427477727238.wav 

PH: Internet of things, vi har pratat lite om vad händer med energiförbrukningen från alla maskiner 
man har, och troligtvis går det ju ner om man säger, dom… När man ersätter dom maskinerna som 
redan finns. Man har tunna klienter istället för en desktop dator. Men om man räknar in internet 
of things, då kommer ju skrivbordet också ha en elkabel och kylskåpet, och kaffemuggen, eller… 
Så då är det, allt kommer bli effektivare, men det kommer bli mer grejer som ska kopplas in.  

KS: Jo men det är ju det, och sen har vi visst en hel del där en del saker ska  distribueras ut, dom 
kommer ju få batterilösningar, ja men det är lugnt, det är två års batteritid… Går du nu Milla?  

[Background mumbeling, off topic] 

KS: Nej men precis, för att få det här med… Och samtidigt så ser vi  hur… 

[Background mumbeling, off topic] 

KS: Okej, om vi nu får… Om toarullshållaren kan tala om när vi ska gå och fylla på den, det kommer 
spara så mycket jobb runt det. Så jag tr… Jag har ingen aning, men det vet väll Core, dom är tydligen 
bäst på det här. Att vi egentligen tjänar på dag ett, bara vi får ut alla dom här sensorerna, allt det 
här som kommer. Vi har själva… Men det är olika konton det belastar, olika energikonton så att 
säga.  

PH: Ja, det är ju intressant. Men dom här batterierna, dom ska ju bytas, då kommer någon springa 
och byta batterier. 

KS: Ja, men då är det som två års livslängd på… Om man har sådana här flexlock skåp som man 
öppnar med taggen, då är det två år på dom. Och då ska dom säga till i förväg, då måste ju dom 
säga till… Nej, jag vet inte riktigt hur det där funkar, det kommer bli intressant att lära sig mer om. 

PH: Då kanske man byter med ett visst intervall? 

KS: Ja, man kanske kör alla då innan dom här två åren har gått. Man kan ju inte få ett larm, sen ska 
man springa runt och leta efter den.  

PH: Nej, ska man byta en och en… 

KS: Nej, det går ju inte. 

PH: Det ska bli intressant att se. Det är ju ett bra uppslag också för att försöka hitta den här, vad 
händer med energiförbrukningen? För det är ju ganska svårt… Om man söker på energiförbrukning 
för elmaskiner i snitt, det finns ju ingen som har sammanställt det som jag har lyckats hitta. Men 
om man tar internet of things, och så kanske man förutsätter att det är tunna klienter, då kanske 
man hittar någon medelväg. Har ni sett någonting där, om det går mot tunna klienter, eller? 

KS: Ja, det är ju både och, jag tror tunna klienter kommer få en renässans nu när det börjar bli så 
pass… Jag jobbade på tunna klienter mellan 2010 och 2012, genom någon sån här Citrix lösning, 
och det var totalt värdelöst kan jag tycka då, både inne på kontoret och VPN-tunneln. Och 
fortfarande idag, dom här VDI klienterna, nu vet inte jag om det är någon speciell typ av tunn 
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klient, eller dom det är  den som typ Vasakronan och Arcona jobbar med. Deras… Som jag förstår 
nu så funkar det superbra, det är jättebra.  

PH: Okej. 

KS: Ja, men jag vet inte. Jag skulle ju inte kunna tänka mig att leva utan min laptop, men den 
kommer ju att dö. Och det sa man ju för något år sedan, laptoppens död är snart här och jag börjar 
förstå att det är så. Börjar min penna bli dålig tycker du? 

PH: Ja, den är lite trött. Jag har lite… 

KS: Fan, jag har ju haft min penna i flera… Den är ju helt tom, här finns det ju ingenting. Jag kanske 
ska sluta bära runt på den, du ser, jag skriver ju aldrig med penna. Det gör inte du heller säkert. 

PH: Ja, fast det… Jag har faktiskt använt penna nu när man bara ska få ned saker på papper. Vart 
har vi… För det är ganska, det är ett enkelt sätt att arbeta, håller man på med en dator så blir det 
ofta… Då sitter jag och försöker optimera arbetsflödet istället för att arbeta. Där tjänar man på att 
ha papper och penna, då sitter man bara och kladdar. Det är bra för kreativiteten.  

KS: Den var ingen bättre. Eller om pappret eller om någon har spottat på ditt papper. 

PH: Ja, säkert. Får lämna in det på service. Jag diskuterade faktiskt klienter häromdan, dom som 
sitter på KS, dom kan ju inte göra vad dom vill med sina klienter. Dom kan inte installera den 
mjukvaran dom behöver, så då behöver dom… Det var någon som hade tre eller fyra olika datorer 
för att kunna använda all mjukvara. Sin egen klient, en desktop dator, sin egna klient som stod på 
hennes skrivbord, sen hade hon sin egen laptop, sen en laptop till tror jag. Det är väl för att 
mjukvaran, hon får inte installera den på den och den mjukvaran som ligger på klienten kan man 
inte installera där. 

KS: Ja, det brukar ju va så. Jag går runt med… Två av mina största kunder har utrustat mig med en 
laptop för jag måste jobba i deras system och jag kommer in i deras system från min dator, så jag 
har tre bärbara. Jag försöker minimera och bära runt två, ibland måste jag bära alla tre, för då ska 
jag jobba med alla tre projekten. Totalt värdelöst.  

PH: Ja, då skulle man hellre komma upp i molnet. 

KS: Mm, precis. Men då är deras moln, deras moln ligger innanför brandväggarna, dom har sina 
interna moln. 

PH: Så då måste du ha en VPN-tunnel på deras dator in på… 

KS: Japp. 

PH: Okej, ja det skulle man ju vilja bli av med. 

KS: Ja, jag menar det. Det ena företaget är rigoröst och det andra är paranoid. Så att, så det kan 
gå. 

PH: Så egentligen kan man säga, dom här tunna klienterna och massa olika lösningar gör att folk 
kanske har två datorer per person, eller tre.  
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KS: Ja, för  dom som jag känner som jobbar på Arcona som jobbar på tunna klienter. Jag tror alla 
har ju en laptop också, sen är ju inte klienten deras eftersom det är ett aktivitetsbasserat 
arbetssätt, så då har man ju en klient och där kan man ju logga in var som helst där det finns 
klienter, men att man har sin… Men om du, säg att du åker och går hemifrån, inte behöver din 
dator under transporten, kommer till kontoret, då räcker det ju, då kan du jobba på dom VDI 
lösningen där, och sen så kan du åka hem. Då behöver du inte släpa på din laptop. Det vore ju 
ganska skönt. Om man inte  som vi som springer mellan möten och på stan och måste kunna… 

PH: Jag har en dator på ÅF som jag, jag använde den här till att börja med, sen fick jag ett konto, 
då använde jag deras dator, och nu behöver jag mjukvara med en licens från KTH som jag inte får 
installera på ÅFs dator, så då sitter jag med två skärmar och en stor laptop som står och, eller en 
stor stationär dator som står och pumpar luft och den här. Och mobiltelefon och surfplatta. Så 
det, men det kanske… Det borde ju, om man ser det på sikt, borde det ju gå neråt igen. Det är 
jättebra. Det här är, det är lite… Man måste komma på vad man ska leta efter.  

KS: Du som, en annan… Några andra frågor. Jag vet som Uffe Gustavsson och jag pratade om, men 
det var massor av år sedan nu. Det var  vad kommer att hända med elen på kontoret, kommer vi 
ligga kvar på 230V eller kommer man  att gå ned på lågspänning i kontoret?  

PH: Ja, det har han också pratat om med mig. 

KS: Ja, ingen aning. En annan sån där fråga som dyker upp fler och fler gånger, det är ju det här 
med installationsgolv eller inte. Installationer uppe ovan under tak, eller ska det vara både och? 
Ska det vara installationer både där uppe och installationsgolvet? Och sen pratar vi om att ställa 
ut möbler överallt, och allting ska ju ha el, och hur får man det? Och så vill man inte ha, som det 
här är ju, fast det är ju inte riktig… Massor med sådana frågeställningar. 

PH: Mm. Det borde dom ju veta, jag sitter på VVS avdelningen. 

KS: Mm, precis. Och det här är ju sånt som… Det finns fördelar med det ena, nackdelar. Det finns 
fördelar med det andra, nackdelar hit och dit. Så det är, men det är ju intressant, men sen det är 
ju mycket svåra frågor som en hyresgäst får, ”Vill ni ha installationsgolv”, sen måste man själv 
försöka sätta sig in i det, varför, varför inte? Och vad skulle vara för och nackdelar och sanna saker. 

PH: Ja, egentligen finns det väl någonting som passar dom flesta. Det är ju sånt som… Det är ofta 
man får saker att välja på som egentligen hade varit bättre om någon annan valt åt en, ja. Det blir 
billigare i längden. Men, ja. Valfrihet. 

KS: Det är jättebra. 

PH: Installationer. Lågspänning. Det är intressant. Jag diskuterade med en kompis. Han var ganska 
säker på svaret till den frågan, det han sa var ”Vad händer när du har en storförbrukare?” Kör du 
mycket ström med låg spänning i en kabel, då blir det jättevarmt, så man måste ha ”dom” 
kablarna. Och det är, ja. Vilka förbrukare är det som behöver lågspänning då och vilka behöver 
högspänningen? 

KS: Jag kan ju tycka, jag som är en kontorsråtta, jag behöver ju inte så mycket liksom. 

PH: Nej, du har ju en transformator till den här, och man har ju en transformator till telefonen, 
och alla lampor har en transformator. Eller nja, nej, det har dom väl kanske inte. 



73 

 

KS: Nej, just den här råkar nog vara riktig 230V, det känns som den här lampan… Men annars, den 
här vet jag inte hur den här är. 

PH: Nej, det är ju frågan om. Men LED:ar går ju inte på 230V och det är ju det som kommer. Har 
man en diskmaskin vid skrivbordet behöver man väl 230V, men det har man ju inte. 

KS: Nej, inte så ofta kanske. 

PH: Det får man ta in i energiförbrukningsfråga. Och det är någonting som kommer? Är det … 
Märks det på trenderna att det kommer, eller är det någonting man pratar om? 

KS: Det pratas… Nej men det kommer helt klart, det gör det.  

PH: Okej. 

KS: Ja. 

PH: Och att allting snackar? 

KS: Ja, och sen i vilken omfattning, det vete tusan, men det kommer helt klart, för det är ju  att 
binda ihop det, att ha… Det är ju, allting är ju sömlöst redan nu , man har sitt Office 365, det visar 
sig plötsligt, man hoppar in på en device, sen hoppar man in på kundens Office 365 konto och då 
hittar jag mina privata anteckningsböcker. Allting hänger ihop, det är jätteläskigt. Till slut så… Vi 
satt ju jag och min kund igår och sa, okej, den här One Noten, var fan ska vi lägga upp den. Vi skulle 
spara ned den, vi fattade inte vilken miljö, var vi innanför deras brandvägg, var vi hos mig, eller var 
vi på hennes Windows live eller var vi på mitt eller vart var vi någonstans, så vi sket i att lägga upp 
någon One Note bok för vi fattade inte var vi var någonstans i miljöerna, det är ganska spännande. 
Så det här med internet of things, vi som jobbar med det vet än så länge för lite om det, men vi 
kommer lära oss, det kommer att gå så det är just också för att optimera framför allt också 
personella resurser. Det är bättre att ha folk som kan gå ut och serva och hjälpa till och ta hand 
om oss som jobbar än att ha folk som går runt och tittar om toapappret är slut.  

PH: Om man säger, alla service funktioner kommer… 

KS: Mm, och vi pratar ju inte om att göra oss av med folk , att rationalisera, att robotisera 
serviceyrket, utan vi kommer att behöva en högre servicegrad, det är en supertydlig trend. Och då 
måste vi ju bli smartare för att inte behöva anställa 20% mer människor, vilket iofs vore bra, men 
det kan man ju inte göra. Så man omfördelar arbetsuppgifterna och göra uppgifterna där vi skapar 
ett högre värde för brukaren. Men det kan bli en helt egen avhandling vet du. 

PH: Ja, det låter som… Det kanske är en PhD till och med. Så fort man kommer in i dom här 
utvärdera vad som kommer hända, då blir det stort. Men det är… Jag tror det här kommer 
komma… Om man säger kylskåp och sådär, den berättar vad den behöver, man har specat det här 
ska finnas, och så säger den det här finns inte. Så kommer det någon och fyller på. Eller, mjölken 
är gammal, då kan man ju… 

KS: Det finns ju till och med mjölktetror som har inbyggda fibrer som talar om att nu kan jag bara, 
du kan dricka mig ett dygn till, sen kommer jag börja surna. 

PH: Jaha, det skulle ju vara superbra.  
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KS: Ja, och det finns ju på labbstadiet, finns det redan ju. Det finns… Det finns hur mycket som 
helst, det är bara att innovera och bara bli ännu smartare.   

PH: Men det är så… Ja, då kan man ju förbättra sin resursförbrukning ganska mycket, om man 
säger, då slipper man det här bäst före datumet, den säger till när den är dålig istället. Som filmjölk, 
när blir det dåligt? Har man otur börjar det klumpa sig efter ett tag, men det är inte dåligt när det 
går ut. Nej, det blir ju riktigt intressant, då får man akta sig för att inkludera för mycket, då kommer 
man ha att göra sen.  

KS: Ja, då kommer du ju ingenstans med det här sen. 

PH: Ja, nu är det bara att sätta sig och bearbeta. 

KS: Vad kul, jag är riktigt avundsjuk. Jag har bara mina andra rapporter och sammanställningar 
som jag måste hålla på med, så att det är ju… 

PH: Men det är, det verkar vara ett roligt område. Det, bara att vara runt… Det är, om man tänker 
från början, kontorslokaler, hur mycket händer där? Hur mycket som helst. 

KS: Ja men det är också, tittar man  på arkitektkåren , att ja, rita ett kontor, det är… Hon forskaren 
Christina Bodin Danielsson, hon är den enda i Sverige med en filosofi doktor i Office design, så vi 
lutar oss jättemycket mot henne i argumentationen om hur vi mår och producerar i kontorslokaler. 
Och hon säger så att ”Ja, äntligen har det blivit sexigt med att jobba i kontor”. Också som arkitekt 
att jobba med kontoren. 

PH: Ja, men det är… Ser det ur så här, man vill ju vara på ett sånt här ställe. Och det är ju status 
också att inte sitta i ett vitt kontorslandskap. Det är, ja. Bara att visa, nej vi hade afterwork på 
kontoret, sen visar man lite flashiga bilder. Det är klart folk gillar det. Vad hette hon sa du? 

KS: Hon heter Christina Bodin Danielsson. 

PH: Jag känner igen det namnet. 

KS: Jag googlade upp henne, jag kan skicka länken till dig till hennes, det är bara 134 A4 sidor, 
hennes avhandling.  

PH: Okej. 

KS: Det skulle ju du läsa. Den… Den måste ju vara gjord på KTH också. 

PH: ”The Office”.  

KS: Jag kan bara skicka länken till dig när jag ändå har den, så kan jag… Ctrl-C. 

PH: Det är alltså där… Så fort man börjar plocka undan, då kommer dom här nya idéerna. Men det 
är, det har jag faktiskt, jag räknade med det. Så det är… Man funkar så av någon anledning, men 
det är väll när man släpper dom här ramarna man satt upp från början, då börjar man säga vad… 
Då börjar det komma fram vad man faktiskt tycker, inte vad man tänkte säga kanske. 

KS: Nej, men så är det ju. Christina är ju iväg, hon är ju och… Hon är i USA ett drygt halvår tror jag, 
håller på och jobbar med… Vet inte vilken stad och vilket… Du vill ha länken till ÅF adressen va? 
Går det bra, eller vill du ha den någon annan stans? 
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PH: Jag kan ta den på den. 

KS: Så.  

PH: Då får vi se om den här börjar prata nu då. Servern kanske har tagit helg. 

KS: Ja, precis. Vi får se om SJ har tagit helg, eller om det är Banverket, se om det går något tåg över 
huvud taget. Det känns ju lite skakigt med alla transporterna. Jag har inte fattat att det skulle vara 
så mycket banarbeten. Nej, det är ju ett konstigt tillfälle att lägga, i alla fall SJ:s banarbeten, för nu 
ska väl folk ut och åka.  

PH: Och dom hade någon intervju på nyheterna igår, det är väl bra tycker dom att 
affärsresenärerna då inte drabbas på det sättet, men man kanske vill åka någonstans ändå fast… 

KS: Mm. Ja, nej det är ju alltid något folk som blir störda i sina planer, sin logistik. Det är lite… 

PH: Bra, då provar jag att stänga av igen då. 
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Appendix IV. Interview analysis 
Arbetsplatser generellt 

 utvecklas mot mötesplatser och samarbetsplatser. 

 blir mer av en hubb man checkar in på.  

 är en plats där man kan jobba tillsammans eller enskilt. 

 efterfrågas som har mer varierande arbetsmiljöer med mer flexibilitet. 

 utvecklas mot att man kan komma och gå som man vill. 

 blir mer flexibla över dygnet. 

 blir mer lämpliga för olika typer av aktiviteter. 

 mer optimering av personella resurser. 

 mer servicefunktioner kring personalen. 

 kommer rationaliseras, utan att arbetstillfällen försvinner på grund av det ökade 

servicebehovet.  

 kommer gå mot mer robotisering av servicefunktioner 

 kommer gå mot en omfördelning av arbetsuppgifter för att skapa mer värde för 

brukaren. 

 kan komma att utvecklas mot kontorshotell för att undvika transporter, vilket dock än så 

länge inte slagit igenom i Stockholm.  

 Utvecklas mot collaboration hubbs. 

 Fasta anställningar går mot projektanställningar, egna företag och mer rörlighet. 

 Förändringar i arbetslivet har ökat behovet för collaboration hubbs för att kunna träffas 

och jobba på ett annat sätt. 

 Man vill inte ha homogena lösningar. 

 Undvika kontorslokaler med en enda stor, avlång, kontorsvåning med samma 

undertakshöjd, 90 graders vinklar.  

 Det ska hända saker i lokalerna. En uppbruten konstruktion med volym, rum byggda på 

höjden med genomsikt. 

 Kan bli svårt att ersätta personliga möten. Att arbeta på distans är inte som att sitta 

tillsammans. 

Geografisk placering 

 kan göra personalen mer eller mindre villig att komma till kontoret 

 kan innebära att personalen när dom väl är på arbetsplatsen jobbar mer fokuserat 

 påverkar valet mellan transportmedel till jobbet, så som cykel, bil eller kommunaltrafik 

Yteffektivitet 

 mäts vanligen i medarbetare per kvadratmeter 

 blir olika för olika medarbetare och befattningar, till exempel rörligheten påverkas av 

arbetsuppgifterna 

 blir mer rättvisande om man förklarar vad de olika medarbetarna gör 

 är olika för heltid och deltidsanställda. 

 kan bli missvisande om man räknar alla oavsett arbetstid 

 är ett mål, men har fått mindre fokus.  
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 blir ofta bättre vid förändringar i lokalbestånd, då lokalerna anpassas efter företaget. 

 Kan minska företagets footprint 

 Innebär också att man vill hitta möjligheter att dela alla olika slags resurser mer effektivt, 

så som inredning och utrustning. 

 man räknar vanligen på 70% närvaro för framtidssäkring 

 Dimensioneringen av lokalerna är svår, man vill inte ha för mycket yta då det riskerar att 

bli ödsligt 

 Då man gör yteffektivitetsmätningar tittar man på skrivbordsplatser och mötesrum 

 En felkälla är personal som befinner sig på andra platser i byggnaden, till exempel 

toaletter  

 Beläggningen är vanligen mellan 30-70% 

 Aktivitetsbaserade kontor har högre beläggning än gammaldags kontor, upp mot 70% 

 Gammaldags kontor har ofta en maximal beläggning på 60% 

 Den genomsnittliga ytan per person är 15 kvm/person 

 ju större organisationen är desto lättare är det att uppnå hög yteffektivitet 

 ytan per person varierar mellan 8,6 och 22 kvm/person eller högre 

 I den mätta ytan ingår hela lokalen, inklusive entré, restauranger, konferensrum, 

bibliotek, penthouse m.m. 

 En möjlighet som undersöks är att kunna stänga av delar av kontoret under perioder då 

belastningen är lägre. 

 Avstängning av delar av byggnaden är en parameter som måste beaktas från projektets 

start 

 Microsoft Amsterdam, Schiphol sparade ca 40% koldioxidutsläpp första sommaren 

 Avstängning av delar av byggnaden bygger på ett aktivitetsbasserat kontor 

 Aktivitetsbasserade kontor bygger på att skrivbord plockas bort för att ge plats för 

alternativa miljöer 

 Vanliga lokaler har lägre beläggning än aktivitetsbasserade lokaler 

 Det finns företag som går mot trenden och satsar på cellkontor och egna rum. Dessa 

kontor kan ligga uppemot 24 kvm/person 

 Ca 30% av golvytan i ett atkivitetsbasserat kontor kommer bestå av rumsbildning 

 Rum används för högfokusjobb, för enskilda medarbetare eller grupper 

 Öppen yta används för medium eller lågfokusjobb, för enskilda medarbetare eller 

grupper 

 Högfokusjobb förutsätter en stängbar dörr 

Arbetsmiljö 

 ska vara attraktiv för att locka medarbetarna till kontoret 

 moderna organisationer vill öppna upp sina arbetsplatser, vissa med näst intill publika 

områden 

 det är ovanligt att man kan öppna fönster på moderna arbetsplatser 

 Variation i ljussättningen är en tydlig trend på många nya arbetsplatser  

 Ljussättningen går mot en accentuerad belysning, med både direkt och indirekt ljus 

 Man jobbar med belysningen för att skapa miljöer i rummen 

 En målsättning är att skapa zoner i kontorsmiljön 
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 Man vill distribuera människor i lokalerna, till tysta, aktiva eller mellanzoner 

 fler ytor för andra aktiviteter än fokuserat arbete inkluderas i kontoren, till exempel gym, 

restauranger. Tydlig trend. 

 Kontorshotell utvecklas mot sammarbetshubbar, med utformning mer som 

aktivitetsbasserade kontor 

 Det finns en trend att företag går tillbaka till cellkontor 

 Viss verksamhet fungerar bättre med cellkontor 

 Man vill undvika att inreda med skrivbord som inte används, då är det bättre att 

disponera ytan till andra typer av miljöer 

 Alternativa miljöer kräver att man tar bort skrivbord för att göra plats. 

 Befintliga kontor kommer inte göras om till nya typer av kontor i större utsträckning, 

men det finns en ovilja i branschen mot att skapa nya gammaldags kontor 

 Man vill skapa collaboration hubbs, attraktiva och öppna för andra organisationer som 

högskolor och universitet, studenter, forksare m.m. 

 Aktivitetsbaserade kontor innebär färre planerade och längre möten, vilka ersätts av 

korta, spontana och informella möten 

Byggnaders system 

 Kontor utan aktiv kylning har börjat poppa upp. Istället för kylanläggningar får 

personalen öppna fönster 

 Alternativa energisystem börjar introduceras i kontorsbyggnader, till exempel alger som 

används för att producera energi på fasader och metoder för att producera elektricitet 

av vind kring fasaden. Sådana tekniker befinner sig på labbstadiet, men är en tydlig 

trend. 

 Hyresgästerna är okunniga i den nya tekniken 

 Internet of things är en tydlig trend. Vilken påverkan det kommer att få på 

energiförbrukning och lokaler är okänt, men troligt är att energiförbrukningen per enhet 

går ned, samtidigt som antalet enheter ökar 

 Batterilösningar kommer driva många distribuerade enheter 

 Uppkopplade enheter kommer spara mycket tid på kringaktiviteter 

 Energiförbrukningen kommer förskjutas mellan olika energikonton 

 enheter säger till då batterierna behöver bytas 

 Tunna klienter är på väg tilbaka. De har tidigare fungerat dåligt men tekniken har mognat 

 laptopens död är nära förestående 

 Många medarbetare har flera datorer och enheter för att klara av sitt dagliga arbete.  

 Företag använder egna molntjänster för att distribuera resurser och lagra data, låsta 

innanför företagens brandväggar 

 Molnbaserade tjänster och tunna klienter gör medarbetarna lättrörliga, men det har 

blivit svårare att hålla reda på vilken information som finns vart 

 Hyresgästerna får ofta välja mellan installationsgolv eller inte, alternativet är 

installationer i taket. Det är svårt för hyresgästerna att se för och nackdelar med de olika 

lösningarna. 

 Alla enheter ska ha el, och de kommer spridas i rummet. Eldistributionen på kontoret 

måste planeras. 
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 Lågspänning kan vara ett alternativ för viss utrustning på kontoret, många enheter kräver 

inte 230V 

 Lågenergi till förbrukare så som LED-belysning är en trend 

 Datorsystem är redan sömmlösa , allt hänger ihop. Det är svårt att hålla isär olika system 

och veta vart saker lagras. 

Drivkrafter 

 Människor vill inte arbeta enbart för att göra vinst för företaget, de anställda efterfrågar 

ett högre syfte 

 De anställda efterfrågar självbestämmande och självstyre. 

 Den globala ekonomin kräver att företag är konkurrenskraftiga och gör gott resultat. 

 Gott resultat åstadkoms genom att attrahera och behålla de bästa medarbetarna 

 Genom att involvera och utveckla de bästa produkterna och tjänsterna. 

 Andra faktorer än vinst, så som influenser från vänner på andra företag och dylikt, 

påverkar viljan att utveckla sin egen arbetsplats 

 Vad som händer i andra länder påverkar utvecklingen i Sverige, trendspaning.  

 Hälsoaspekter är viktiga, det är viktigt att medarbetarna mår bra. 

 Man vill bygga bort stressfaktorer, både fysiska och psykosociala. 

 Andra drivkrafter finns också, så som att bli Sveriges snyggaste kontor (Arcona) 

 energi och transport ses inte som en kostnad, diskussionen rör istället företagets 

footprint. 

 Vissa företag är mindre intresserade än andra av att ha ett miljövänligt kontor, men det 

är alltid en aspekt. 

 Certifieringar så som LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är drivkrafter 

 De högre nivåerna av certifiering efterfrågas, men kan förhindras av för höga kostnader 

 Hyresgästerna ser certifieringen som en del av sin miljöprofil, fastighetsägarna ser ett 

ökat värde i byggnaden vid en eventuell försäljning 

 Fördelningen mellan LEED, BREEAM och Miljöbyggnad är relativt jämn 

 fastighetsägarna styr klassificeringen, utifrån vilka byggnader de vill ha i sitt bestånd och 

vilka konsulter, entreprenörer och metoder de är vana att arbeta med 

 Vissa kunder har uttalade strategier som styr vilka certifieringar deras lokaler ska ha, 

vilket styr vilka lokaler de tittar på 

 Då hyresgäster inte efterfrågar certifiering av en byggnad beror detta oftast på att man 

förutsätter att certifieringen finns. 

Arbetstid 

 arbetsdagarna spås bli kortare. 

 I Sverige finns en hög acceptans för att komma och gå på ett fritt sätt, till exempel för att 

hämta och lämna barn på dagis 

 Det är troligt att fler kommer komma in till kontoret för att arbeta, då kontoren bistår 

med alla typer av resurser som medarbetarna behöver.  

 Ökad globalisering kan göra att arbetstiden fördelas över en större del av dygnet, dock 

ingen tydlig trend 
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 Det har funnits en trend mot att hyra ut lokaler till annan verksamhet då dessa inte 

används av den ordinarie verksamheten. Trenden har dock avtagit då det innebär 

problem att upplåta sina personliga arbetsplatser till andra personer. 

Personal 

 Personal kan definieras som olika persona, vilka har olika aktivitetsmönster. En persona 

kan vara en säljare som är väldigt rörlig och enbart befinner sig på kontoret två dagar i 

veckan, en annan kan vara en projektör som alltid sitter vid samma arbetsplats. 

 Trots medvetenheten om hur skadligt det är att sitta längre tider sitter vi mer och mer på 

arbetsplatsen. 

 Rörligheten och antalet timmar spenderade på arbetsplatsen varierar mellan individer.  

 De anställda gör sina timmar på arbetsplatsen, men olika individer har olika rutiner vilket 

påverkar vilken tid man kommer och vilken tid man lämnar kontoret. 

 Det finns en trend mot att personal kommer vara mer tid på kontoret då kontoret 

erbjuder alla typer av arbetsmiljöer. 

Wildcards 

 Internet slutar fungera 

 Krig 

 Pandemier 

 Osäkrare flygresor minskar rörligheten 

 Förvärrad trafiksituation gör det tidskrävande att använda bilen för att ta sig till jobbet 

 Dyrare drivmedel gör det oekonomiskt att åka till jobbet 

 Försämrad rörlighet kan leda till att collaboration hubbs utvecklas 

 Mer resurskrävande transporter kan innebära att anställda väljer att ta cykeln till jobbet 

 En global ekonomikrasch kan innebära mängdvarsel 

Resultat av wildcards: 

 Personalen får försämrad rörlighet 

 Personal sägs upp 

 Delar av kontorsytan sägs upp 

 Personalen jobbar på andra platser än kontoret, närmare hemmet 

 Försvårade samarbetsförhållanden innebär minskad produktivitet för personalen 

Övrigt 

Bra källa angående arbetsmiljö; Christina Bodin Danielsson. 


