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BÄTTRE ARBETSMILJÖ I  ENERGIEFFEKTIVA AKTIVITETSBASERADE KONTOR 

 

Förord 

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.  

Bebyggelsesektorn svarar för cirka en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och en effektivare 
energianvändning är en viktig del av utvecklingen av energisystemet. I E2B2 arbetar forskare och 
andra aktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energi-
användningen.  

E2B2 är ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är 
koordinator. Programmets andra programperiod pågår mellan 2018 och 2021. 

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar 
energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Det läggs därför stor vikt vid samverkan mellan närings-
liv, samhälle och akademi och programmet ska bidra till och vara ett verktyg för att länka samman 
behovsägare med projektutförare. 

 

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av RISE Research Insti-
tutes Of Sweden AB och har genomförts i samverkan med Swedbank och Akademiska Hus.  

Forskarna har i detta projekt undersökt hur miljömässiga och sociala hållbarhetsmål samverkar på en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Resultatet stödjer utformningen av kontorsmiljöer som inte bara är 
energi- och yteffektiva, utan som även främjar en god arbetsmiljö och välmående hos de anställda. 

Stockholm, 2 mars 2020  

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

En stark pågående trend är aktivitetsbaserade kontor, som anses kunna innebära stora energibespa-
ringar genom att kontorslokaler anpassas till mindre ytor och byggnadens utrymmen används mer ef-
fektivt. Det aktivitetsbaserade kontoret innebär bland annat att det inte finns några fasta platser, utan 
att anställda väljer lämplig plats utifrån den aktivitet som ska genomföras för stunden. Ju mindre yta som 
används, desto mindre energi behövs till exempel för uppvärmning, vilket ligger i linje med Sveriges mål 
om att sänka energiförbrukningen per ytenhet med 20% fram till 2020 och med 50% fram till 2050. Men 
sker en energibesparing på bekostnad av anställdas välmående? Projektets resultat pekar på att det finns 
såväl krockar som synergier mellan miljömässiga och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret. 
Ett ambitiöst miljömål kan alltså få både positiva och negativa sociala konsekvenser, beroende på vems 
perspektiv man tar. Ett centralt exempel är att minskad fysisk yta ökar kontaktytan mellan medarbetare. 
Den minskade ytan bidrar till miljömålet samtidigt som positiva synergier kan skapas då nya möten mel-
lan människor främjas, vilket bidrar till sociala mål. Men samtidigt kan krockar uppstå, då vissa anställda 
upplever negativ stress att de ständigt förväntas ”vara sociala” och redo för nätverkande i en intensiv 
miljö. För att ett kontor ska vara hållbart i praktiken, så krävs att miljömässiga och sociala faktorer be-
aktas tillsammans, vilket i sin tur kräver såväl kunskap om hur de samverkar som närmare samarbete 
mellan ämnesexperter inom kontorsmiljöer. Vårt projekt ökar tillgänglig kunskap om krockar och syner-
gier mellan miljömässiga och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret, där tidigare forskning 
som behandlat båda är begränsad. Vi baserar resultatet på flera aktiviteter, inklusive en litteraturöver-
sikt, en intervjustudie med anställda på två deltagande kontor samt en kartläggning av tekniska data på 
samma kontor. Swedbank och Akademiska Hus har samverkat i projektet och bidragit med varsina fall-
studier bestående av två innovativa, miljöinriktade kontorsbyggnader byggda för ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt.   

Aktivitetsbaserade kontor, energieffektivisering, välmående, intervjuer, fastighetsdata, hållbart kontor  

 

 



 

 

 

5 

BÄTTRE ARBETSMILJÖ I  ENERGIEFFEKTIVA AKTIVITETSBASERADE KONTOR 

Summary 

A current trend towards activity based offices includes a vision of large energy savings by improving the 
efficiency of and reducing office space. Employees in the activity-based office have no fixed workplace and 
instead they choose a suitable place based on the activity to be carried out for the moment. A reduced 
office space requires less energy for e.g., heating, which is in line with Sweden’s goals to decrease the 
energy consumption per space unit with 20% by 2020 and 50% by 2050. In this project we explore 
whether energy savings are made at the expense of the well-being of employees. The project's results in-
dicate that there are both clashes and synergies between environmental and social factors in the activity-
based office. Thus, an ambitious environmental goal could have both positive and negative social conse-
quences, depending on which perspective is taken.  An illustrative example is that as the reduced physical 
space increases the contact points between employees, opportunities of new encounters are provided. In 
this way the reduced surface area contributes to an environmental goal while it also contributes to social 
goals. However, clashes may also occur as some employees experience negative stress that they are con-
stantly expected to be "social" and ready for networking in an intense environment. For an office to be 
sustainable in practice, environmental and social factors must be considered concurrently, which in turn 
requires both knowledge of how they work together and closer collaboration between subject matter ex-
perts in office environments. Our project increases the available knowledge about conflicts and synergies 
between environmental and social factors at the activity-based office, where previous research dealing 
with both dimensions is limited. We base our results on several activities, including a literature review, 
an interview study with employees in two offices and a survey of technical data in the same office. 
Swedbank and Akademiska Hus have collaborated in the project and contributed with their cases con-
sisting of two innovative, environmentally oriented office buildings built for an activity-based approach. 

 

Activity based offices, energy efficiency, wellbeing, interviews, real estate data, sustainable office 
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1 Inledning och bakgrund 
Energianvändningen i sektorn bostäder och service står idag för ca 40 procent av Sveriges totala slut-
liga energianvändning. I kontorslokaler uppgår energianvändningen till i genomsnitt drygt 200 kWh 
köpt energi per kvadratmeter och år (Energimyndigheten, 2007). Med en total yta kontorslokaler på 
nära 35 miljoner kvadratmeter (SCB & Energimyndigheten, 2005) utgör detta en betydande del av den 
svenska energianvändningen. Drygt hälften av alla kontorsbyggnader är dessutom uppförda före 1970 
(Energimyndigheten, 2007), vilket innebär att fortsatta omfattande renoveringar och nybyggnationer 
av moderna kontorsmiljöer är att vänta inom de närmaste decennierna. 

Att kombinera byggnaders energieffektivitet med komfort och trivsel har utmanat forskare i över ett 
decennium (Shaikh, P.H. et al., 2014). När energieffektiva byggnader håller på att skapa en trend för 
framtida kontorsbyggnader behöver särskild uppmärksamhet riktas mot arbetsmiljön för de organi-
sationer som finns i byggnaderna. Att utforma kontorsytor som rimmar väl med energibesparingar 
och miljöhänsyn behöver inte nödvändigtvis innebära att de sociala arbetsmiljöerna främjas. Försäm-
rad arbetsmiljö kan leda till försämrad hälsa för anställda och på sikt även försämrad produktivitet för 
organisationen. Detta poängteras även i en syntesrapport från E2B2 (Martinac, 2017), som slår fast att 
hur inomhusmiljön påverkar en välmående, hälsosam och produktiv arbetsplats borde uppmärksam-
mas mycket mer. 

En trend i design av fysisk arbetsmiljö i nybyggda energieffektiva kontorsbyggnader är så kallade ak-
tivitetsbaserade arbetsplatser. Till skillnad från det individuella kontorsrummet och det öppna kon-
torslandskapet är den aktivitetsbaserade arbetsplatsen en kontorsarbetsplats som är uppbyggd för de 
arbetsuppgifter de anställda ska utföra. Den anställde förflyttar sig till platser i kontorsbyggnaden som 
är lämpliga för uppgifterna. I byggnaden finns utöver öppna kontorslandskap även avskilda ytor för 
koncentrerat arbete och telefonsamtal och olika typer av mötesrum. De aktivitetsbaserade arbetsplat-
serna kan ge ett modernt och kreativitetsfrämjande intryck, men färska studier visar på att inte alla 
trivs lika bra med att arbeta i den här typen av arbetsmiljöer. Det konstateras bland annat av Toivanen 
(2015) som även pekar på vikten av ledningens engagemang och de anställdas inflytande för att en 
omställning och flytt av kontor ska bli framgångsrik.  

Ett konkret problem i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer är att det kan vara svårt att hitta sina kollegor 
på kontoret. Detta inträffade i en av Vasakronans fastigheter, men här kunde problemet lösas genom 
att ett system infördes där de anställda kunde se varandras telefoner på kontoret (Martinac, 2017). 
Andra mer svårlösta problem handlar om att arbetsmiljön inte passar alla typer av medarbetare eller 
arbetsuppgifter. En studie från Umeå universitet visar att de som trivs bäst med den här typen av miljö 
är chefer och anställda med arbetsuppgifter som kräver mer kommunikation och interaktion (Petters-
son-Strömbäck et al, 2018). Dessa upplevde att det blev enklare att samarbeta mellan olika enheter. 
Däremot trivdes personer som arbetade med koncentrationskrävande uppgifter inte lika bra. Många 
stördes av tal och andra ljud. Tidigare forskning har också visat att ljud, som till exempel tal och tele-
fonsignaler är betydande störningsfaktorer i arbetsmiljön. Plötsliga ljud eller att höra personer prata 
bryter lättare koncentrationen än det frekventa bullret från till exempel ett fläktsystem (Jahncke et al., 
2011).  
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Andra studier på aktivitetsbaserade arbetsplatser visar att kontor som sägs utformas på detta sätt vi-
sar sig inte alltid följa de principer som begreppet innefattar. Det kan resultera i produktivitetsförlus-
ter, sjukdom och missnöje (Appel-Meulenbroek et al., 2011). Under 2019–2020 har åtminstone tre 
doktorsavhandlingar publicerats i Sverige som adresserar arbetsmiljömässiga aspekter på den aktivi-
tetsbaserade arbetsplatsen (Babapour, 2019; Bäcklander, 2019; Manca, 2020). De visar bland annat 
att skillnader på medarbetares upplevelser av arbetsplatsen är starkt beroende av individuella egen-
skaper och att det självledarskap som ofta präglar den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan leda till 
stress. Manca (2020) drar slutsatsen att föreställningar om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen in-
begriper en deterministisk syn på att fysisk utformning av en arbetsplats per automatik leder till att 
människor samarbetar. 

Alltså är det enligt forskningen tydligt att energi- och yteffektivt byggande inte alltid leder till välbe-
finnande och trivsel på arbetsplatsen. Mål för energieffektivitet skulle till och med kunna ske på be-
kostnad av dessa sociala faktorer. På så sätt skulle olika typer av hållbarhetsmål på arbetsplatsen ris-
kera att stå i konflikt med varandra.  På en samhällsnivå skulle detta kunna motsvaras av situationer 
där FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) krockar. I den bästa av världar stödjer målen 
varandra, men det är viktigt att identifiera konfliktpunkter, så att de kan förebyggas.  

FN fastslår att en hållbar utveckling måste inkludera både miljömässiga, ekonomiska och sociala di-
mensioner. Projektet relaterar till Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 7 Hållbar energi för alla, samt 
Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Inom ramen för projektet studerar vi den energi- och kostnads-
effektiva kontorsbyggnaden ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och identifierar hur de olika hållbar-
hetsdimensionerna samspelar. Färsk forskning visar på hur förståelsen för samspelet mellan de olika 
dimensionerna blir viktig för att kunna implementera hållbarhetsarbetet i praktiken (Ekener och 
Katzeff, 2018; Weitz et al., 2017). Det pekar på behovet att närmare studera hur man kan kombinera 
energimål med sociala hållbarhetsdimensioner i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Syftet med 
projektet Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor var att genom litteratur- och 
fallstudier undersöka synergier och krockar mellan energieffektivitet och trivsel på aktivitetsbaserade 
kontor.  

Deltagare i projektet har varit forskare Magdalena Boork, tidigare på RISE och numera Stuns (projekt-
ledare t o m mars 2019), Maria Håkansson, RISE (projektledare fr o m mars 2019), Cecilia Katzeff, KTH, 
Anton Gustafsson, RISE, samt Swedbank och Akademiska Hus som samverkat i projektet bland annat 
genom att bidra med varsina fallstudier. 
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2 Genomförande 
Nedan presenterar vi projektets tre huvudsakliga delmoment. En referensgrupp bestående av Maral 
Babapour Chafi (Chalmers tekniska högskola och Institutet för stressmedicin), Jan Kristoffersson 
(SUST) och Markus Robért, KTH, har också gett synpunkter på preliminära resultat.  

2.1 Litteraturöversikt och omvärldsbevakning  
En systematisk litteraturöversikt gjordes 2019 av Boork och Katzeff (se Boork och Katzeff, 2019) för 
att identifiera existerande forskningsartiklar som behandlar både miljömässiga och sociala faktorer 
på det aktivitetsbaserade kontoret. Sökningar i databaserna Scopus och OpenAIRE resulterade i endast 
fyra artiklar som ansågs relevanta för projektet, det vill säga innehöll både miljömässiga och sociala 
dimensioner. Fler artiklar hittades, men de handlade antingen om energirelaterade aspekter eller so-
ciala aspekter, till exempel arbetsmiljön. Trots att de fyra artiklarna inkluderade både miljömässiga 
och sociala faktorer, så saknas en diskussion kring hur de påverkar och/eller samspelar med varandra. 
Här finns alltså ett kunskapsgap i litteraturen kring synergier och/eller målkonflikter mellan miljö-
mässiga och sociala faktorer.  

2.2 Fallstudier 
Två företag, Swedbank och Akademiska Hus, samverkade i projektet genom att bidra med varsin fall-
studie. Två aktiviteter genomfördes för varje fallstudie: semi-strukturerade intervjuer (Kvale och 
Brinkmann, 2009) med anställda och kartläggning av tekniska data. Inför intervjuer och kartläggning 
ordnades planeringsmöten med nyckelpersoner på respektive företag för att få kunskap om bakgrun-
den till kontoren, tankar kring utförande, organisationernas olika behov, etcetera. 

• Swedbank fallstudie: huvudkontoret i Sundbyberg där Swedbank suttit sedan 2014. Cirka 3500 
arbetsplatser. Humlegården Fastigheter äger och förvaltar byggnaden som är certifierad ”BREEAM 
in Use med betyget Excellent”. 

• Akademiska Hus fallstudie: ny kontorsfastighet i Göteborg, ”A Working Lab” (AWL), där Akade-
miska Hus själva flyttade in som hyresgäster under hösten 2019. Akademiska Hus har både byggt 
fastigheten och sköter förvaltningen. Cirka 130 anställda på kontoret. A Working Lab har tilldelats 
Miljöbyggnad guld. 

2.2.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att kartlägga hur den energieffektiva aktivitetsbaserade kontorsbyggna-
den fungerar i praktiken vad gäller miljömässiga och sociala faktorer samt identifiera eventuella mål-
konflikter. Ursprungsplanen innefattade så kallade gå-intervjuer med anställda, där intervjuer kombi-
neras med att intervjupersonen pekar ut exempelvis särskilda platser som är viktiga för ämnet (se 
bland annat Pettersson-Strömbäck et al., 2018). Praktiska utmaningar inklusive sekretess på Swed-
bank och pågående byggprocess på Akademiska Hus gjorde dock att vi fick ändra våra planer. Slutligen 
kombinerade vi en guidad tur på respektive kontor med semi-strukturerade intervjuer med anställda 
som vi bad fotografera platser på kontoret som de tycker fungerar väl respektive mindre väl. Intervju-
guiden togs fram av Katzeff och Håkansson och behandlade teman som en dag på jobbet, den 
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nuvarande fysiska arbetsplatsen, arbetsmiljön, och den nya kontorsbyggnaden respektive aktivitets-
baserade arbetsplatsen. 

Under perioden maj till juni 2019 genomfördes totalt 15 intervjuer med anställda med olika roller (sju 
personer på Swedbank, åtta personer på Akademiska Hus). Intervjuerna tog cirka en timme vardera 
och spelades in för transkribering. Deltagarna valdes ut med hjälp av våra kontaktpersoner och repre-
senterade olika roller, bakgrund och demografi. Av logistiska skäl genomfördes merparten av inter-
vjuerna av en projektmedlem (Katzeff hade huvudansvar för intervjuerna på Swedbank och Håkans-
son hade huvudansvar för intervjuerna på Akademiska Hus) men två intervjuer på respektive ställe 
genomfördes tillsammans. Vi har också vid flera tillfällen informellt intervjuat våra kontaktpersoner. 

En tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) användes för att analysera intervjumaterialet. Katzeff och 
Håkansson läste först igenom de transkriberade intervjuerna med fokus på varsina fallstudier. Däref-
ter alternerades en individuell analys (teman identifierades i materialet) med gemensamma möten 
där vi diskuterade och stämde av teman. Då de två fallstudierna skiljer sig på flera sätt, bland annat 
genom att Swedbank har suttit flera år i sina lokaler medan Akademiska Hus väntade på att flytta in i 
sina, så jobbade vi med olika skärningsätt av materialet, till exempel ”före” och ”efter” en flytt. Parallellt 
med teman identifierades krockar och synergier mellan miljömässiga och sociala faktorer. 

2.2.2 Kartläggning av tekniska data 
Kartläggning av de tekniska systemen och hur Swedbank och Akademiska Hus nyttjade dem i plane-
ringsändamål gjordes dels baserad på information från rundvandring, dels med semi-strukturerade 
intervjuer med nyckelpersoner (husansvarig på Swedbank och innovationsansvarig på Akademiska 
Hus). Gustafsson ansvarade för kartläggningen.  

2.3 Förankring och behovsinventering bland intressenter 
Aktivitetsbaserade kontor engagerar en bred grupp intressenter och för att nå ut med och förankra 
resultatet från studien samt identifiera vidare frågor och behov hos olika målgrupper, genomfördes 
avslutande aktiviteter i projektet. Två kunskapsluncher ordnades tillsammans med E2B2 och IQ Sam-
hällsbyggnad, där projektet presenterades tillsammans med behovsägare inför en bred publik bestå-
ende av bland annat forskare inom aktivitetsbaserade kontor, representanter från fastighets- och 
byggföretag och arkitekter. Relevanta ämnen som lyftes var bland annat hur man bör jobba med om-
formningen av aktivitetsbaserade kontor efter en flytt eller i takt med att organisationens behov för-
ändras, hur energiförbrukningen skiljer sig mellan traditionella kontor och aktivitetsbaserade kontor, 
och behovet av att jobba med organisationens ledarskap samt digitala infrastruktur. Vi presenterade 
och förankrade resultatet med cirka 15 anställda med olika roller inom Swedbank, där bland annat 
frågor kring balansen mellan miljö- och sociala mål lyftes. Inplanerat är slutligen ett seminarium för 
Miljö- och Energitekniska föreningen, med mål att förankra resultatet och lyfta behov hos aktörer som 
jobbar med de tekniska systemen kopplade till exempelvis inneklimat. 

2.4 Projektkommunikation 
Den systematiska litteraturöversikten (se ovan) skickades in och accepterades till konferensen eceee 
Summer Study 2019 (eceee, 2019) som ett granskat abstract. Boork deltog i egenskap av förstaförfat-
tare och presenterade materialet. Konferensen samlade praktiker, forskare, myndigheter, konsulter 
etcetera från energiområdet, med en stor disciplinär bredd. Totalt deltog cirka 400 personer från 56 



 

 

 

11 

BÄTTRE ARBETSMILJÖ I  ENERGIEFFEKTIVA AKTIVITETSBASERADE KONTOR 

olika länder. Presentationen skedde i form av en så kallad display och cirka 25 personer uppskattas 
ha aktivt diskuterat studien med Boork.   
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3 Resultat 
Ett mål med projektet var att utforska synergier och målkonflikter mellan miljömässiga och sociala 
faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret. Vi använde medvetet en öppen definition av miljörelate-
rade respektive sociala faktorer, vilket gjorde att intervjuerna lyfte fram många exempel. Miljörelate-
rade faktorer har handlat om allt från förbrukning av energi och andra resurser, till mobilitet, återvin-
ning och kompost på arbetsplatsen, till fysiska faktorer som ljus och ljud. De sociala faktorerna har 
berört allt från social gemenskap, möjlighet till återhämtning, balans (till exempel mellan olika arbets-
uppgifter), gott ledarskap och hälsa. Ändå är det tydligt att det är enklare för en anställd att reflektera 
kring till exempel ljus, ljud och social gemenskap med kollegor som man berörs av i sin vardag, än mer 
abstrakta frågor som energieffektivitet och hållbarhetssatsningar på kontoret. Allmänt så stödjer vår 
intervjustudie tidigare arbetsmiljörelaterad forskning om aktivitetsbaserade kontor, bland annat vik-
ten av att förstå verksamheten och anställdas behov på djupet i design av kontoret (Toivanen, 2015), 
vikten av att kunna jobba avskilt vid behov, att luft, ljus och ljud påverkar hur folk mår, att roll påverkar 
hur väl man stöds av det aktivitetsbaserade arbetssättet, snarare än till exempel ålder och kön (Pet-
tersson-Strömbäck et al., 2018), och ett nytt ledarskap behövs. 

3.1 Intervjuerna 
Analysen av intervjuerna resulterade i olika teman, som vi i sin tur kategoriserade i fem övergripande 
kategorier, som delvis överlappade varandra: 

1. Fysisk utformning av arbetsplatsen: Uttalanden från intervjuerna som till exempel hade 
med ergonomi och hemvist att göra. Här ingick också ljud- och visuell miljö, såväl som inom-
husklimat.  

2. Psyko-social arbetsmiljö: Uttalanden om till exempel ledarskap, gruppkänsla, krav på möten 
med nya människor, möjligheter till sociala aktiviteter och individuella skillnader hos medar-
betare. 

3. Hälsa och rörelse: Uttalanden som rör hur arbetsplatsen främjar eller inte främjar medarbe-
tarnas hälsa och vikten av att röra sig i lokalerna. 

4. Det aktivitetsbaserade arbetssättet: Uttalanden som till exempel kommenterar arbetssät-
tet, flyttprocessen och organisationsförändringen. 

5. Miljötänkandet: Uttalanden om hur byggnaden, dess placering, dess design och dess funktion 
signalerar eller inte signalerar omtanke om miljön. 

Alla intervjupersoner uttalade sig om alla teman, eftersom våra frågor adresserade dem alla. Deras 
uttalanden varierade i hur de förhöll sig till kategorierna. Eftersom syftet med vår studie var att iden-
tifiera synergier och krockar mellan miljömässiga och sociala faktorer på den aktivitetsbaserade ar-
betsplatsen jämförde vi sedan olika uttalanden inom och mellan ovanstående kategorier. Jämförel-
serna återges i diskussionsavsnittet. 

3.2 Kartläggning av tekniska data 
Information om byggnadernas tekniska data som vi fick från rundvandringar och från intervjuer med 
nyckelpersoner redovisas nedan. 
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3.2.1 Data och sensorer i byggnaderna 
Det finns ett tydligt behov av att som ansvarig bättre kunna planera användningen av ytor i lokalerna. 
Till exempel vill Akademiska Hus kunna följa upp hur olika ytor såsom arbetsplatser, mötesrum och 
loungeytor används i deras nya ”co-working space”. Swedbank har testat att ta ut data ifrån olika sy-
stem för att kunna följa upp ytanvändningen med varierande framgång.   

Hos både Akademiska Hus och Swedbank finns avancerade ventilationsdon i varje rum med en rad 
sensorer (till exempel närvaro, CO2 och temperatur), vilket gör det möjligt att styra luftflöden med hög 
precision. I Swedbanks fall används Lindinvents ventilationsdon, vilka förvaltaren Humlegården har 
tillgång till för att kunna exportera information om hur olika rum används. Försök till att använda 
denna data som underlag till planering av ytanvändningen har dock inte varit så framgångsrikt ef-
tersom närvaromätningen är för trubbig och ofta felaktigt visar närvaro. Det finns även separata när-
varosensorer som styr belysningen, men lokalansavariga på Swedbank hade inte tillgång till det syste-
met, vilket dessutom uppfattades som komplext och svårt att använda på grund av att det egentligen 
består av flera system från olika leverantörer som ofta krånglade och behövdes åtgärdas. 

Akademiska Hus fall har i AWL också avancerade ventilationsdon med ovan nämna sensorer fast av 
ett annat märke. I AWL finns även ett annat sensorsystem installerat som ska kunna positionera per-
soner i byggnaden. Sensorerna sitter både i gemensamma utrymmen och i mötesrum och bygger på 
en kombination av passive infrared-sensorer (det vill säga detektering av kroppsvärme) för närva-
rodetektering och Bluetooth Low Energy (BLE). Positioneringen förutsätter då att den som ska posit-
ioneras har en mobiltelefon med blåtand aktiverat eller att personen bär en så kallad BLE-tag (en liten 
bricka som sänder ut blåtandssignaler).   

Swedbank har på grund av säkerheten ett passagesystem där anställda måste använda sina passerkort 
när de vill komma in eller ut från byggnaden, vilket på så sätt hela tiden ger data om exakt hur många 
som befinner sig i kontorsdelarna. Det finns dock inget direkt sätt för de lokalansvariga att få tillgång 
till datan, men de kan beställa informationen ifrån säkerhetsavdelningen och få den levererad i Excel-
filer. Lokalansvariga kan då hålla koll på hur många som vistas i byggnaden vid olika tidpunkter. När 
det gäller AWL är många ytor i byggnaden öppna. Passersystemet är också av den vanliga typen där 
anställda använder en bricka för att komma in men knapp för att komma ut. 

3.2.2 Energiuppföljning 
Energianvändningen är en viktig del i kommunikationen mellan de lokalansvariga och anställda i de 
båda fallstudierna. Hos Swedbank görs undermätning1 av elförbrukning på matsalen, restaurangen 
och på de öppna ytor där externa gäster tillåts vara. Resten av byggnaden mäts med en total el-mät-
ning, men förbrukningen delas upp i fastighets- respektive verksamhetsel. Swedbanks husansvarig 
kan följa rapporter via Humlegårdens ”Green fingerprint app”.  Humlegården följer även upp elanvänd-
ningen två gånger per år, då eventuella förändringar diskuteras med hyresgästen. Följaktligen jobbar 

 

1 Undermätning refererar till extra elmätare som sitter under debiteringspunkten för att kunna räkna av 
verksamhetsel från totalen (det vill säga debiterings-el) och erhålla fastighetsel. 
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man relativt ambitiöst med att följa upp elanvändningen. Det sker dock inga aktiviteter där man aktivt 
försöker involvera de anställda på kontoret. 

Vad gäller AWL så är det i skrivande stund svårt att säga hur Akademiska Hus kommer att jobba med 
uppföljning av energianvändning då huset är nyligen färdigställt och många rutiner inte har hunnit 
komma på plats. På nationell nivå jobbar Akademiska Hus aktivt med att utveckla standarder tillsam-
mans med till exempel Vasakronan som de sedan implementerar i ett eget datahanteringssystem för 
att bättre kunna följa upp hela sitt byggnadsbestånd. Akademiska Hus jobbar även med alternativa sätt 
att kunna kontrollera tillgång till exempelvis föreläsningssalar för att i framtiden kunna öka använd-
ningsgraden av sina lokaler genom till exempel uthyrning till föreningar och liknade på kvällstid.  
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4 Diskussion 
Kopplat till projektets mål så kan vi konstatera att fallstudierna i projektet representerar innovativa, 
miljöinriktade kontorsfastigheter, där man inom respektive organisation också jobbar aktivt med 
miljö- och hållbarhetsmål på olika sätt. Men ambitiösa miljömål på kontoret kan få både positiva och 
negativa sociala konsekvenser, vilket vår studie pekar på. Någonting som kan upplevas som en fördel 
för en anställd, kan samtidigt upplevas som en nackdel av någon annan. Genom vår jämförelse mellan 
intervjupersonernas uttalanden växte fyra teman fram ur analysen, där det förekommer såväl 
krockar som synergier mellan miljömässiga och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret.  

Ett tema är den energi- och miljövänliga byggnaden som en självklarhet hos en bra arbetsgivare. I båda 
fallstudierna var deltagarna tydligt positiva till att deras företag satsar på en energi- och miljövänlig 
kontorsbyggnad, vilket ansågs ligga i linje med en hållbar utveckling överlag. Å ena sidan möjliggör 
ambitiösa miljömål tillsammans med smarta, automatiska system såväl en minskad energiförbrukning 
som ett gott inomhusklimat som främjar hälsosamma och produktiva medarbetare. Å andra sidan kan 
de automatiska systemen krocka med anställdas önskemål och välbefinnande, samt skapa störningar 
som till exempel ljud och rörelse som anställda inte kan påverka. Som en deltagare beskriver: ”Ja, vi 
har såna automatiska [persienner]. Och då blir det genast lite mörkare då, för det är ju så, de är ju in-
ställda då. Och ibland fungerar de som de ska och ibland fungerar de inte, utan då går de upp och ner 
hela tiden. Så det är väldigt enerverande. Just då när vi har haft den här mörka perioden då utav året och 
så när ljuset kommer tillbaka, då älskar man ju det där. ’Åh, äntligen dagsljus’.” Citatet illustrerar 
krocken mellan den smarta energisnåla byggnaden och individens behov av såväl lugn ljudmiljö som 
dagsljus.  

Ett annat tema är att minskad fysisk yta ökar kontaktytan mellan medarbetare, vilket är en central 
aspekt av det aktivitetsbaserade kontoret eller arbetssättet där det tydligt finns starka synergier sam-
tidigt som det finns krockar, beroende på vems perspektiv man tar. Å ena sidan kan man göra en mil-
jövinst genom att minska ytan, till exempel genom att ha en gemensam lunchyta för en hel kontors-
byggnad. Det kan skapa synergier genom att man samtidigt ökar kontaktytan mellan fler människor. 
Å andra sidan kan samma åtgärd krocka med anställdas välmående på flera sätt. En praktisk konse-
kvens är att det kan bli svårare att hitta resurser (till exempel mötesrum, telefonrum eller specialplat-
ser) när man är fler som delar på en mindre yta. En annan social konsekvens är att vissa anställda 
känner press att vara sociala, ”hurtiga” och alltid redo för att ”nätverka”, vilket kan upplevas som job-
bigt. Som en deltagare uttrycker: ”… inte superaccepterat att ha det beteendet här……. liksom lunchen 
på något sätt ska spenderas … med kolleger och man ska liksom träffa…se till att synas liksom…Jag är 
inte sån….” 

Ett tredje tema är på vilka sätt fysisk utformning påverkar företagskultur. Återigen går det å ena sidan 
att göra en miljövinst tack vare minskad yta, vilket med hjälp av det aktivitetsbaserade arbetssättet 
ändå kan ge större frihet för individer då de fritt kan välja arbetsplats (synergi). Å andra sidan ställer 
den organisationsförändring som oftast följer av en flytt eller en ny utformning nya krav som kan 
krocka med anställdas trivsel. Gemensamma rutiner som grundades i att man tidigare delade samma 
plats kan försvinna, vilket ökar behovet av ett nytt ledarskap och ansvar hos såväl ledning som en-
skilda medarbetare som bygger upp en social sammanhållning på nytt. Detta ansvar läggs utöver 
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vanliga arbetsuppgifter. En deltagare beskriver hur den sociala gemenskapen har försvagats i och med 
det flytande, aktivitetsbaserade kontoret där man kan sitta var man vill: ”Det finns ingen gruppkänsla 
över huvud taget … Man vet knappt vem som jobbar i ens eget team…inga gemensamma tider, inget åter-
kommande fika. Såna här saker som ändå behövs som någon typ av socialt smörjmedel på en arbetsplats” 
Ett exempel på samma tema där vi dock bara ser synergier är placeringen av och synliggörandet av en 
central trappa i respektive kontorsbyggnad, som ett sätt att uppmuntra dels till rörelse (positiva häl-
soeffekter), dels till informella möten mellan människor i huset. Deltagarna berättade genomgående 
positivt om trappan där den fysiska utformningen skapat nya rutiner, till exempel att ta trappan för 
att röra på sig och för att hälsa på kollegor på andra plan. 

Det sista temat är avvägningen mellan yteffektivitet och välmående på arbetsplatsen. I Swedbanks fall 
så har man å ena sidan satsat på en stor motionsanläggning i byggnaden för att främja de anställdas 
välbefinnande, hälsa och sociala interaktion, vilket tydligt främjar sociala mål på arbetsplatsen. Del-
tagare berättade att de uppskattade anläggningen. Å andra sidan förbrukar motionsanläggningen 
energi och kräver yta som inte nödvändigtvis används på ett effektivt sätt, vilket kan upplevas som 
motsägelsefullt när kontorsplatserna effektiviseras. Det är oklart när välbefinnande är viktigare än 
yteffektivitet och vice versa. Detta pekar på komplexa målkonflikter där involverade beslutstagare 
kan värdera mål olika. 

Projektets resultat visar tydligt att det finns ett glapp mellan miljömässiga och sociala faktorer på det 
aktivitetsbaserade kontoret. Glappet visar sig i den begränsade forskningen som behandlar båda 
samtidigt. Glappet är också synligt i behovet av att i praktiken jobba för att bättre förstå det hållbara 
kontoret i sin helhet. I projektet har vi visat att det finns ett behov av att bättre förstå synergier och 
målkonflikter mellan miljömässiga och sociala faktorer och vi har börjat identifiera exempel på 
dessa. Det är inte bara den energisnåla, miljövänliga byggnaden utan också vad folk gör där och hur 
de mår i den som bidrar till en hållbar helhet på kontoret och i samhället i stort.  

Det aktivitetsbaserade kontoret är inte oföränderligt, utan man måste kontinuerligt följa upp organi-
sationens behov och aktiviteter. Detta kan vara lättare i större organisationer, där man kan ha en de-
dikerad resurs för till exempelenergiuppföljning. Det finns ett starkt intresse hos såväl våra fallstu-
dier som hos andra fastighetsägare och intressenter för att använda sensordata för att bättre kunna 
följa upp till exempel nyttjandegrad av yta. Sensordata skulle till exempel kunna användas för att 
skapa en sammanhängande bild av hur byggnaden fungerar i relation till dess användning och ge un-
derlag till eventuella förändringar. En bild av byggnadens användning kan eventuellt öka transparen-
sen i kommunikation med medarbetare, vilket också skulle kunna förhindra att vissa målkonflikter 
uppstår.  

I våra studier framkom att medan sociala frågor var något som medarbetare talade om med lätthet 
kunde miljö- och energimässiga frågor vara svårare att verbalisera. Det kan bero på att energi är mer 
abstrakt och osynligt medan trivsel och välbefinnande hela tiden är närvarande i det dagliga arbetsli-
vet. Om sensordata skulle kunna spegla energimässiga såväl som sociala aspekter skulle vi kanske 
kunna få en ökad förståelse för hur de påverkar varandra. Dock löser inte sensordata automatiskt 
utmaningar på det aktivitetsbaserade kontoret, utan flera målkonflikter mellan miljömässiga och so-
ciala mål kvarstår troligen på arbetsplatsen. För att adressera dem krävs en god kännedom om de 
anställdas behov och förutsättningar och en medvetenhet om vilka val man gör och vilka konsekven-
ser de kan få för en verksamhet och dess anställda.  
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Bilagor 
Rekommendationer baserade på intervjustudien 

• Tidigare forskning pekar på flera rekommendationer som den här studien också stödjer, till exem-
pel att göra en ordentlig behovsanalys av verksamheten och att involvera medarbetare både långt 
före och efter flytten  

• Det är viktigt att fortsätta involvera medarbetare i vad som fungerar och inte efter en flytt, så att 
inte frågorna tappas bort när flytten är genomförd 

• 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 

• Undersök möjligheten till att ha en ”husansvarig” som en viktig roll att hålla ihop flera dimensioner 
av hållbarhetsarbete 

• Stötta hållbarhetsarbete genom att öka delaktigheten hos de anställda, till exempel genom konti-
nuerligt engagemang och kommunikation istället för punktinsatser 

• Det är viktigt att arbetsplatsen ger tydliga signaler om hållbara vanor, till exempel cykelgaraget är 
större än bilgaraget. Det är inte bara byggnaden i sig, utan också de praktiker som människor hål-
ler på med i byggnaden som bidrar till helheten. 

• Energieffektiviseringens legitimitet som argument för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ökar 
när företaget satsar på hållbarhet som helhet. Det gäller inte bara sociala kontra miljörelaterade 
faktorer, utan att det är lika viktigt att satsa på flera frågor inom miljöområdet (till exempel inte 
bara energieffektivisering på kontoret, utan också till exempel resvanor på jobbet). 
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