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§Det hållbara kontoret som är både energi-
/resurssnålt och en god arbetsmiljö med 
välmående medarbetare

§ Syfte: undersöka synergier och krockar 
mellan energieffektivitet och trivsel på 
aktivitetsbaserade kontor
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Hänsyn till flera dimensioner av 
hållbarhet samtidigt



Minskad kontorsyta, genom:
§ Zoner i stället för fasta platser (t ex 

tyst, lugn, samarbets-) 
§Olika typer av mötesrum och andra 

delade ytor, t ex lunchmatsal
§Dimensionerat utifrån att inte alla 

medarbetare är inne på kontoret 
varje dag
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Aktivitetsbaserat kontor?



Aktivitetsbaserat arbetssätt
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Ett nytt sätt att arbeta:
§Medarbetare väljer plats/zon efter aktiviteten för 

stunden 
§ ”Cirkulerande” - byte av plats under dagen

§Digitalt och papperslöst, ”clean desk”
§Flexibel organisation



Projektets upplägg
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§ Litteraturöversikt och omvärldsbevakning

§ Två fallstudier – Akademiska Hus och 
Swedbank

§ Intervjuer för att kartlägga sociala och 
miljömässiga faktorer 

§ Kartläggning av teknisk data om arbetsplatsen, t ex 
närvarodata

§ Deltagare
§ RISE, KTH, Akademiska Hus (fallstudie), Swedbank 

(fallstudie)

§ Projektperiod 1 september 2018 – 29 februari 
2020
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Genomförande



§ Har byggt ny kontorsfastighet ”A Working Lab” 
(AWL) i Göteborg, som man flyttade in under 
hösten 2019

§ Akademiska Hus: totalt 130 personer (f.d. 
huvudkontor, regionkontor & lokalkontor slås 
samman), sitter nu på samma våningsplan med 
delade gemensamma ytor på bottenplan

§ Intervjuer med 8 anställda + nyckeldeltagare om 
nuvarande kontorsmiljö och tankar inför flytten
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Fallstudie 1: Akademiska Hus, AWL, Göteborg

Bild från: 
https://www.akademiskahus.se/vara-
kunskapsmiljoer/byggprojekt/vara-
byggprojekt/goteborg/jsp2-johanneberg-
science-park-etapp-2/
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Fallstudie 2: Swedbanks huvudkontor, Sundbyberg

Bild från: 
https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/swedbank-
visade-nya-huvudkontoret/, Fotograf Adam Mörk

§ Har suttit i huset sen 2014

§ Ca 3500 anställda

§ Pga sekretess fick vi inte göra s.k. gå-turer, 
utan vi fick gå på en guidad rundtur

§ Intervjuer med 7 anställda (olika roller, 
åldrar) + nyckeldeltagare (t ex HR) om 
nuvarande aktivitetsbaserade kontor



Resultat –
Ambitiösa miljömål på kontoret kan få 
både positiva och negativa sociala 
konsekvenser
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§ Smartare/automatiska system i byggnad 
§ Minskad energi
§ Skapar ett inomhusklimat som främjar hälsosamma och produktiva 

medarbetare

§ Energi och uppvärmning finns i bakgrunden
§ Men…

§ Automatiska inställningar kan krocka med anställdas 
önskemål/välbefinnande

§ Störande ljud från automatiska system
§ System (t ex ventilation) kan vara tröga
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Energi- och miljövänlig byggnad 
självklart hos en bra arbetsgivare



§ Miljövinst tack vare minskad yta

§ Ökade kontaktytor mellan fler människor är positivt 

§ Men…
§ Alla vill/kan/orkar inte alltid vara sociala och redo för nätverkande
§ Ökat ansvar socialt ledarskap
§ Förväntningar att vara ”hurtig” och social kan sätta press
§ Svårt att prata förtroligt i en öppen miljö
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Minskad fysisk yta ökar kontaktyta 
mellan medarbetare



§Miljövinst tack vare minskad yta
§ Större frihet hos individer att välja arbetsplats
§Men…

§ Organisationsförändring som i sig ställer krav
§ Att vara en självledande medarbetare är krävande
§ Gemensamma rutiner kan försvinna
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Påverkar fysisk utformning 
företagskultur?



§ Stor motionsanläggning i byggnaden för att 
främja de anställdas välbefinnande, hälsa
och social interaktion (sociala mål)

§ Men påverkar energiförbrukning och innebär 
minskad yta för verksamheten (miljömål) 

§Vem fattar besluten och värderar?
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Avvägning välmående – yteffektivitet på arbetsplatsen



Miljö Social

Krav på självledarskap

Brist på mötesrum, brist ergonomi

Ljud 
Syn, Rörelse

Mer samverkan

Stödjer miljövänliga praktiker

Automatiska system

Delad yta
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Slutsatser - miljö och sociala dimensioner i balans?
§ Det finns både synergier och krockar mellan miljömässiga 

och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret

§ Det som är en fördel kan också vara en nackdel, beroende 
på vems perspektiv man tar

§ Förändring av fysisk miljö innebär också 
organisationsförändring – komplext att hålla isär vad som 
påverkar vad

§ Oklart när välbefinnande är viktigare än yt-effektivitet och 
vice versa

§ Lättare att reflektera kring trivsel och hälsa än att 
reflektera kring det som finns i bakgrunden (t ex 
energieffektivitet och miljövänlig byggnad) – olika nivåer 
och storheter!



§ Stödjer tidigare forskning om aktivitetsbaserade kontor, bl a
§ Vikten av att förstå verksamheten och anställdas behov på djupet i design av 

kontoret
§ Vikten av att som medarbetare kunna jobba avskilt vid behov
§ Luft, ljus och ljud påverkar hur folk mår, 

§ t ex ljud stressande för en överbelastad medarbetare
§ Roll påverkar hur väl man stöds av det aktivitetsbaserade arbetssättet

§ snarare än t ex ålder och kön

§ Vikten av (nytt) ledarskap
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Slutsatser, forts



§ Tidigare forskning pekar på flera rekommendationer som den här studien stödjer, t ex att göra 
en ordentlig behovsanalys av verksamheten och att involvera medarbetare både långt före och 
efter flytten! 
§ Att inte tappa frågorna när man väl är på plats, fortsätta involvera medarbetare i vad som fungerar och 

inte

§ Hitta former för experter inom energi/miljö och sociala frågor att jobba närmare varandra, både 
före och efter flytt – titta på det hållbara kontoret som en helhet
§ Husansvarig som viktig (ny) roll!

§ Stödja hållbarhetsarbete genom att öka delaktigheten hos de anställda
§ Kontinuerlig kommunikation som inte blir punktinsatser
§ Det är inte byggnaden i sig, utan det är de praktiker som människor håller på med i byggnaden. Därför 

viktigt med signalerna som arbetsplatsen kommunicerar (t ex cykelgarage är större än bilgarage)

§ Energieffektiviseringens legitimitet som argument för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen
§ Trovärdigheten ökar när företaget siktar på hållbarhet som helhet. Gäller inte bara energi/yta - även 

inom miljöområdet (energi, transporter, flyg, materialval): inte enbart social vs miljö.
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Rekommendationer – hur kan man främja båda?



§ Kommande slutrapport om projektet till E2B2

§ Litteraturöversikt
§ Boork, M. and Katzeff, C. 2019. Activity-based offices: synergies and trade-offs between energy 

efficiency and employees’ work environment. In ECEEE 2019 Summer Study Proceedings, 1499-1504.

Forskning om aktivitetsbaserade kontor/arbetssätt – bra översikter ger bl a:
§ Seminariet ”Aktivitetsbaserade kontor - bra eller dålig arbetsmiljö” som arrangerades av Göteborgs 

universitet i september 2019: https://www.youtube.com/watch?v=zuVThgMkzvg&feature=youtu.be
§ Hultberg, A. 2019. Sammanfattning av forskningsläget avseende på aktivitetsbaserade kontor (ABW)

Forskning om gröna byggnader
§ Martinac, Ivo. 2017. Brukaranpassad, Hållbar Byggnadsdrift Med Fokus På Inneklimat Och 

Energiprestanda i Kontorsbyggnader - En Kunskapssyntes, Energimyndigheten. Stockholm.
§ Thatcher, A., & Milner, K., 2016. Is a green building really better for building occupants? A 

longitudinal evaluation. Building and Environment, 108, 194–206.
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Vidare läsning
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