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A Working Lab

AWL Co-working
Learning Lab
Makerspace

Restaurang Waste
Samverkanshus Johanneberg 

Science Park
Testbädd/innovationsarena

Kontor
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Vi bygger en kreativ 
och värdeskapande mötesplats!

Innovationsarena och kontorsbyggnad

Färdigställande: Augusti 2019
Arbetsplatser: Cirka 400 på sju våningar
Yta: Nybyggnad på 9 585 kvm lokalarea

Certifiering: Miljöbyggnad Guld
Energiförbrukning: < 35 kWh/kvm/år

Arkitekt: Tengbom Arkitekter



Akademiska Hus kontor, AWL
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• Ett våningsplan - ca 1600 kvm
• Ca 135 anställda, blandad personalgrupp
• Ca 12 kvm per person i egen lokal
• Delade utrymmen i byggnaden

• Pentry
• Omklädningsrum
• Stora mötesrum

• Total förändring LOA
• Från ca 4200 kvm till ca 2400 kvm

Nyckeltal Akademiska Hus kontor

Övergripande mål:

Bättre samverkan

Effektivare och flexiblare 
lokaler som ej får vara dyrare 
än de befintliga
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Dynamiska 
arbetssätt

Utvecklings-
orienterad kultur

AKADEMISKA HUS ARBETSPLATSKONCEPT

samverkan

Kunskapsmiljö

Aktivititetsbaserat
kontor

Vi vill lära oss
Vi vill testa

Vi vill utveckla lokaler
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Involvering

Projektprocess

• Arbetet leds av egen personal

• Styrgrupp med hög andel ledningsrepresentanter

• Projektgrupp – representativ sammansättning

• Chefer – ansvar att leda

• Avdelningsrepresentanter

• Återkommande Intervjuer

• Workshops

• Alla 

• Enkät (Leesman)

• Informationsträffar + workshops

Förvaltningsprocess

• Processgrupp ”Vi är kontoret”

• Månadsträffar med alla chefer

Hur får vi till en 
utvecklingsorienterad 

kultur?

Vad är 
uppdraget?

Vad har jag/vi 
för mål?



Mål för arbetsplatskonceptet

Mål på individnivå

• Jag trivs på kontoret och det är där jag föredrar att 
arbeta

• Jag har tillgång till och arbetar vid de platser som bäst 
stöder de arbetsuppgifter jag i stunden ska utföra.
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Mål för våra kontor

• Vårt kontor är utformat så att miljön på bästa sätt 
stöder de arbetsuppgifter som ska utföras 

• Kontoret är den plats dit vi vill gå när vi arbetar.
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• Flexibel möblering
• Flexibel rumsstorlek
• Flexibel användning

• Ny mötesteknik

Samverkansytor
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TANKERUM

Platser för fokus,
reflektion & återhämtning



Var är vi nu?
- Har vi nått våra mål?
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Arbetssätt –
tvärfunktionellt, 
digitalt

Utvärderingsfas under våren
Intervjuer & enkät 

Vi är kontoret!
Hur fortsätter vi att utveckla våra 
arbetssätt och vårt kontor?

Samverkan & trivsel!
Framgångsfaktor att satsa på detta

Utmaningar just nu
• Ljud/akustik & fokus
• Hitta metod för att fortsätta 

utveckla kontoret löpande 
över tid


