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6 eksperter
17 byområder 
8.000 kontormedarbejdere

4 ud af 10 
siger at de møder tomme 
sæbe- og papirdispensere,  
og at toiletterne ikke er blevet 
ordentligt rengjort

65%
er enige i, at indretningen  
har indflydelse på  
stemningen på kontoret 
 

56%
mener, at de har bedre 
forstand på hygiejne end de 
fleste andre på deres kontor





Indledning

Nye ideer og holdninger ændrer vores kontorområder 
og vores måder at arbejde på. For at Tork kan få en 
forståelse ikke alene af vores kunders behov, men også 
vores kunders kunders behov, har vi udarbejdet denne 
Tork Rapport over Kontortrends 2016. Den er baseret 
på en undersøgelse blandt 8.000 kontormedarbejdere i 
storbyer rundt omkring i verden, samt på dybdegående 
interviews med seks hygiejneeksperter i kontorområder. 
Rapporten er det nyeste tiltag i vores bestræbelser på 
hele tiden at være på højde med den verden, Tork er 
en del af. 

Fra kontorbåse til aktivitetsbaserede områder – udviklingen af vores 
kontormiljøer er en rejse, der ikke er slut endnu. Nøglen til at kunne 
levere løsninger, som er relevante for morgendagens kontorer, er en 
forståelse af, hvor denne rejse fører hen. 

I rapporten her beskriver vi tre store trends, som vi har identificeret 
gennem dette studie: Det ”hygintelligente” kontor, det bevidste kontor 
og det fleksible kontor. Vi er overbeviste om, at disse trends giver 
store muligheder for facility management og udbydere af kontor-
service, og vi håber, at vores analyse kan bidrage til at udnytte de 
muligheder, som ligger forude. 

God læselyst!



Det “hygintelligente”
kontor

 



Efterhånden som flere Internet-opkoblede faciliteter indtager 
arbejdspladsen, bliver kontormedarbejderne også mere åbne 
overfor forbundne enheder relateret til hygiejne. Vi står overfor 
kæmpe fremskridt i takt med, at virksomhederne bliver bedre og 
bedre til at indsamle og agere på kontor-data.

Hvad sker der, når tingene på vores kontor går online  
og begynder at tale med hinanden?
The Internet of Things indtager arbejdspladsen, hvor det ikke længere bare er din 
laptop, smartphone og printer, der er koblet til nettet, men også alle mulige andre 
enheder. Et gennembrud for denne teknologi er lige om hjørnet. 

“I mange kontorer er der i dag stadig meget få data at tage beslutninger ud fra,” 
siger Linda Ekener Mägi, som arbejder med strategisk forretningsudvikling hos 
den globale virksomhed ICT Ericsson. ”De fleste virksomheder bruger stadig 
metoder fra stenalderen, som f.eks. at gå rundt og tælle for at se, hvor mange 
medarbejdere, der sidder ved deres skriveborde. Biler har i lang tid været udstyret 
med en masse sensorer og dataindsamlingsanordninger. Nu bevæger kontorer 
sig også i den retning.”

Et kontormiljø med forbundne enheder vil skabe et flow af informationer, som gør 
det muligt for ledelsen og servicepersonale at indsamle konkret viden om, 
hvordan kontoret bliver brugt – informationer, som kan analyseres og bruges til at 
skabe en renere og mere effektiv arbejdsplads. 

Fra data til beslutninger
“Hygiejne er et nøgleområde, når vi taler om at forbedre kontormiljøer gennem 
forbundne enheder,” siger Tony Löf fra H&M, som står for udviklingen af 
tøjvirksomhedens globale facility management koncept, “der vil omgående 
komme klager, hvis den basale hygiejne ikke opretholdes.”

Undersøgelsens resultater bekræfter vigtigheden af hygiejne: Ca. 79% af
respondenterne fra New York til Shanghai siger, at de ville informere deres 
kontorchef eller deres facility manager, hvis de ikke er tilfredse med kvaliteten af 
hygiejneløsningerne. Omkring 40% af alle kontormedarbejdere støder fra tid til 
anden på tomme sæbe- og papirdispensere og toiletter, der ikke er blevet gjort 
ordentligt rent. 

Opkoblede enheder på kontoret har allerede hjulpet serviceudbydere med at 
eliminere den slags udfordringer. Intelligente dispensere i toiletterne kan sende 
push-meddelelser, når de er ved at løbe tør for sæbe og papir, og sensorer i 
toiletterne og andre steder, registrerer bruger-flow, så de forskellige faciliteter kan 
blive rengjorte, når et defineret antal brugere har benyttet dem. Denne type 
informationer i realtid gør det muligt for facility medarbejderne at handle proaktivt 
og løse problemerne, før de opstår, i stedet for at opdage dem gennem klager 
eller gennem lange, gentagne kontrolrunder. 

Det næste skridt bliver at analysere dataene, så de kan indgå i design og byggeri 
af nye kontormiljøer. Med en forståelse af, hvordan faciliteterne bruges, og på 
hvilke områder, de fungerer ineffektivt, har man bedre mulighed for at indrette 
arbejdspladser, der matcher medarbejdernes behov. Kontormiljøerne bliver mere 
og mere “hygintelligente”.

“Virksomheder tøver med at investere mere i opkoblede enheder pga. udgifterne på 
kort sigt. Men de glemmer at tage de produktivitetsfordele i betragtning, som opstår 
fordi Internet of Things på kontoret skaber gladere og sundere medarbejdere,” siger 
Tony Löf.

“Hygiejne er et 
nøgleområde, når vi 
taler om at forbedre 
kontormiljøer gennem 
forbundne enheder” 
Tony Löf, Regional Facility
Manager, Global Expansion, H&M



Tid til handling
De ansatte kan også godt lide de opkoblede enheder. Fra 65% i Berlin og Frankfurt til 
88% i Shanghai er det et gennemsnit på 73%, der er enige i, at øget opkobling og 
tilgængelighed gør vores arbejdsliv lettere. Man er begyndt at få øjnene op for 
potentialet ved intelligente hygiejneløsninger. Ifølge vores undersøgelse mener ca. 40% 
af medarbejderne i New York og London, at opkoblede enheder kan gøre en forskel 
for hygiejnen. 

Linda Ekener Mägi fortæller om reaktionerne på en smartphone-app udviklet af 
Ericsson, der skulle hjælpe de ansatte med at finde et ledigt mini-mødelokale: 
”Fantastisk! Og hvornår kommer der så en app, der kan oplyse mig om et ledigt 
toilet?”. På arbejdspladser med flere tusinde ansatte vil løsninger på den slags 
udfordringer gøre en reel forskel for medarbejdernes produktivitet.

Der ligger muligheder for serviceudbydere og facility managers, hvis de kan få deres 
kunder til at forstå vigtigheden af at investere i smartere løsninger for hygiejne på 
kontoret. Undersøgelsens resultater er tydelige – folk forventer allerede, at deres 
kontormiljøer i højere grad bliver koblet op, og de opfatter det som et middel til at 
forbedre deres arbejdsliv. 

I takt med at kontorer bliver mere og mere opkoblede, bliver udfordringen at samle alle 
informationer ét sted. I dag ligger de fragmenteret i forskellige systemer; med én 
serviceudbyders data fra kaffemaskinerne ét sted, mens en anden udbyder ligger inde 
med data fra printerne osv. Når der engang kommer en samlet platform for hele dette 
flow af informationer, vil vi se et skift fra, at data spiller én lille rolle i udviklingen af vores 
kontorer, til at udviklingen faktisk drives af denne slags data. 

Der ligger et kæmpe potentiale for facility managers, der kan spille en aktiv rolle i 
konsolideringen af denne type data og dermed hjælpe virksomheder med at forstå, 
hvordan man kan tolke og handle på de enorme mængder af informationer, så man 
får skabt smartere og mere hygiejniske arbejdspladser – eller ”hygintelligente” kontorer.

Toilethygiejne 
– stadig et problem

35% 

Er uenige

26%  

Er hverken 
uenige eller enige

39% 

Er enige

Spørgsmål: Toiletterne i mit kontor er ikke altid 
ordentligt rengjorte



NEW YORK

78% 
siger, at øget 
opkobling og 
tilgængelighed gør 
vores arbejdsliv 
lettere

LONDON

38% 
mener, at flere ting  
på kontoret koblet  
til Internettet kan 
gøre en forskel for 
hygiejnen

SHANGHAI

83% 
mener, at flere ting 
på kontoret bliver 
opkoblede i 
fremtiden



Det bevidste 
kontor
 



Kontoransatte bliver mere og mere livsstilsbevidste og skaber  
en efterspørgsel efter holistiske løsninger, der omfatter alt fra 
luftkvalitet til fitnessfaciliteter. Virksomheder, der ønsker at 
tiltrække talentfulde medarbejdere, er nødt til at tilbyde 
bæredygtige, hygiejniske og behagelige kontormiljøer. 

Mere end bare et sted at arbejde
I nutidens kontorer siger 45% af medarbejderne, at de har en café. Næsten en fjerdel 
har et fitnesscenter, og mere end en tredjedel siger, at deres kontor er et hyggeligt 
sted at være sammen med kollegerne efter arbejdstid. Hvordan kan det være, vi ser 
sådanne aktiviteter, som ellers normalt hører til i privatlivet, indtage arbejdspladsen? 

Ifølge Niklas Dahlgren, Specialist i Produktivitetsløsninger hos Microsoft, har dette at 
gøre med udviklingen af den digitale arbejdsplads og den frihed, det har givet med-
arbejderne, fordi alt er tilgængeligt og lige ved hånden gennem telefon, tablet og laptop.

Et flertal af kontormedarbejderne i alle byerne siger, at deres virksomhed har det 
tekniske udstyr til at supportere arbejde fra hjemmet, og over 60% mener, at hjemme-
arbejde er godt for deres helbred. Det er nødvendigt, at lederne sikrer sig, at deres 
medarbejdere ikke undgår arbejdspladsen på grund  af hygiejnen eller lignende faktorer. 

“Der findes ingen erstatning for det personlige møde. Mennesker, der kun arbejder 
digitalt, risikerer at blive perifere, og det bliver sværere at sikre velfungerende teams,” 
siger Dahlgren.

Medarbejderne har fået smag for at kunne arbejde, hvor det passer dem, hvilket 
betyder, at kontorerne er i seriøs konkurrence med de ansattes hjem og andre 
hyggelige steder. Medarbejderne er stadig nødt til at komme på kontoret, men 
det vil kræve mere end førhen at gøre dem tilfredse i dette miljø. Bl.a. skal der en 
mere alsidig tilgang til facility management, idet arbejdspladsen i stigende grad 
bliver brugt til mere personorienterede aktiviteter som f.eks. motion. 

På Redmond Campus, Microsofts hovedkvarter i Washington med 125 bygninger 
og mere end 40.000 medarbejdere, står virksomheden ikke alene for alt fra 
fodboldbaner til kilometervis af rekreative skovområder, de har også inviteret de 
bedste lokale restauranter til at åbne spisesteder på campus, så de ansatte ikke 
behøver at forlade arbejdspladsen for at få et kvalitetsmåltid. 

Mange kontorer verden over er indrettet  
til at huse andre aktiviteter end arbejde

Spørgsmål: Har 
din arbejdsplads 
nogle af følgende 
faciliteter?

“Der findes ingen 
erstatning for det 
personlige møde. 
Mennesker, der kun 
arbejder digitalt, 
risikerer at blive 
perifere, og det bliver 
sværere at sikre 
velfungerende teams”
Niklas Dahlgren, Specialist i 
Produktivitetsløsninger, Microsoft
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“Vi arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten af Microsofts arbejdspladser.  
Det omfatter alt fra enkle idéer som aftagelige whiteboards, man kan tage med  
sig hen til det næste møde, til at eksperimentere med applikationer af vores 
teknologiske udviklingsprojekter, som store touch-screen løsninger til både 
kontorer og hjem,” siger Niklas Dahlgren. 

Sunde medarbejdere er glade medarbejdere
79% af undersøgelsens respondenter siger, at de ville informere deres kontorchef 
eller facility manager, hvis de ikke er tilfredse med kvaliteten af hygiejneløsningerne. 
Det betyder, at de virksomheder, der er seriøse omkring at ville tiltrække og holde 
på talentfulde medarbejdere, også vil prioritere high-end hygiejneløsninger. 

De medarbejdere, der i stigende grad bliver bevidste omkring deres 
kontoromgivelser, er del af en generel wellness trend, hvor folk er mere bevidste 
om deres livsstil og gerne vil være sunde og bidrage til bæredygtighed. Dette 
driver en generel efterspørgsel efter sunde og bæredygtige kontormiljøer. 

Luftkvalitet, lys og temperatur er nøgleområder. Niklas Dahlgren mener, at vi vil se 
løsninger, der er mere tunet ind på medarbejdernes præferencer, som f.eks. at 
give dem et valg mellem forskellige temperaturforhold, afhængigt af om de ønsker 
varmere eller køligere omgivelser. At kunne kontrollere temperaturen er også et 
spørgsmål om bæredygtighed:

“Ved at forbinde et kæmpe netværk af sensorer, der leverer data, har ledelsen i 
Redmond kunnet finde frem til og udbedre store problemer med effektiviteten.  
Et konkret eksempel var aircondition og varmeapparater, der modarbejdede 
hinanden. Det har sparet os enorme mængder energi,” siger Dahlgren. 

Medarbejderne ønsker bedre bygninger
Allerede nu siger mere end halvdelen af de kontoransatte, at deres arbejdsgiver er 
opmærksomme på deres trivsel. En tredjedel siger, at deres kontor er indrettet med 
de ansattes sundhed som første prioritet. Det er en god nyhed for facility managers 
og serviceudbydere – facility management i høj kvalitet er blevet et Unique Selling 
Point, når virksomheder skal beslutte, hvilke kontorer de skal leje sig ind i. 

Robert Tamilio Jr, som er Vice President i Salg & Marketing hos den førende 
leverandør af toiletudstyr Strauss Paper, genkender skiftet mod et mere bevidst 
kontor drevet af medarbejdernes krav: “For ti år siden var virksomheder ligeglade 
med, hvad der var i væggene, og hvordan bygningerne blev gjort rent. I dag er det 
noget, de forventer at få oplyst, før de lejer sig ind.”

Virksomheden forsyner en række klasse A bygninger på Manhattan og har 
bemærket ændringer i den måde, man indkøber sine produkter:

”Vi leverer til Freedom Tower. For at få kontrakten skulle vi gennem to forespørgsler 
omkring bæredygtighed, før vi overhovedet kunne begynde at tale om andre 
aspekter ved vores produkter.”

Tamilio Jr siger også, at ledelserne er meget bevidste om de store marketingfordele, 
der ligger i sunde, bæredygtige bygninger med miljørigtige serviceprodukter. ”Det 
giver os virkelig en form for stolthed,” siger han. ”Vores kunder beder os faktisk om 
at hjælpe dem med at sikre deres forretning på længere sigt.”

Fremtiden tegner sig lys for rengøringsvirksomheder og serviceudbydere, der ikke 
bare bringer løfter om en lav kvadratmeterpris, men også tilbyder en holistisk tilgang 
til kontorhygiejne og bæredygtighed, så virksomhederne kan imødekomme kravene 
fra stadigt mere bevidste medarbejdere og give deres kunder konkurrencefordele. 

Trivsel  
på kontoret
53% af de adspurgte kontoransatte 
verden over siger, at deres arbejds-
giver er opmærksomme på deres 
trivsel.18% er uenige.

Opmuntrer til  
en sund livsstil 
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Ikke enigSpørgsmål: Min arbejdsgiver 
opmuntrer mig til en sund livsstil



1/3
af de kontoransatte 
verden over siger, at 
deres kontor er ind-
rettet med med-
arbejdernes sundhed 
som første prioritet

”For ti år siden var 
virksomheder lige- 
glade med, hvad 
der var i væggene 
og hvordan 
bygningerne blev 
gjort rent. I dag er 
det noget, de for- 
venter at få oplyst, 
før de lejer sig ind” 
Robert Tamilio Jr, Vice
President, Sales & Marketing,
Strauss Paper



Det fleksible
kontor



Trenden i kontorindretning går fra den gamle one-size-fits-all 
model til løsninger, der kan huse forskellige behov og aktiviteter. 
De nye fleksible kontorer kræver også en anden type fleksible 
hygiejneløsninger.

Fremtidens kontorindretning
Kontorer verden over bliver ikke alene mere opkoblede, de er også indrettet på en 
anden måde. Over 60% siger, at deres kontor er blevet bygget om mindst en gang 
inden for de sidste tre år. Og selv om både individuelle rum, båse og åbne kontor-
landskaber stadig er fremherskende, så har 15% allerede en helt anden type kontor. 

I tætbefolkede byer som London og New York, hvor huslejen er høj, ændrer 
mange virksomheder deres kontorer for at nedsætte omkostningerne. Ofte har 
virksomhederne meget mere plads, end deres medarbejdere har brug for. Mindre 
end halvdelen af de kontoransatte i vores undersøgelse siger, at deres kontor-
omgivelser er effektivt indrettet.

”Hvis en fabrik havde den samme mængde uudnyttet plads, som det gennem-
snitlige kontor har i dag, ville den være lukket ned for længe siden,” siger Linda 
Ekener Mägi, som arbejder med strategisk forretningsudvikling hos Ericsson.

Gentænkning af kontoret handler imidlertid ikke kun om husleje, men er også 
udtryk for et ønske fra ledelsens side om, at medarbejderne skal være glade og 
produktive. 65% af de kontoransatte er enige i, at indretningen har indflydelse på 
stemningen på kontoret. Men hvilken type kontor er det, de gerne vil have?

Ved første øjekast synes behovene at være en smule selvmodsigende. Selv om 
47% af de kontoransatte siger, at de foretrækker et kontor, der er indrettet med 
henblik på at fremme og opmuntre til mere social interaktion, ønsker 65%, at 
kontoret var en mere rolig og fredelig arbejdsplads. 

Et one-size-fits-all kontor dur ikke. Behovene skifter fra dag til dag og er 
forskellige fra medarbejder til medarbejder.

65% siger, at indretningen 
har indflydelse på 
stemningen på kontoret

27% 

Er hverken enige  
eller uenige

65%  

Er enige

8% 

Er uenige



“I vores kontorindretning vil vi blive bedre til at anerkende og huse mange 
forskellige behov. Tidligere ville arbejdsgiverne ikke engang medgive, at behovene 
var der,” siger Lisa Grape, indretningsarkitekt hos White med speciale i R&D.

“Vi har indset, at åbne kontorlandskaber fremmer alt for meget multitasking, 
hvilket stressundersøgelser viser, er dårligt for os. Men der er ingen økonomiske 
eller miljømæssige gevinster ved at gå tilbage til individuelle kontorer.  
De aktivitetsbaserede kontorer vil vinde frem.”

Få medarbejderne med om bord
Aktivitetsbaserede kontorer med forskellige områder, der supporterer forskellige 
typer arbejde, i stedet for faste, personlige skriveborde, kan være en god løsning, 
der imødekommer medarbejdernes behov. Men for at det aktivitetsbaserede 
kontor kan blive effektivt, skal indretningen tænkes godt igennem, og med-
arbejderne skal være en del af processen. Forud må gå en grundig analyse af og 
dialog omkring deres behov. 

“Ledelsen, som tager beslutningerne omkring nyindretning af kontoret, kan nemt 
komme til at glemme, at deres medarbejdere ikke har den samme oplevelse af at 
være i kontrol,” siger Lisa Grape.

I det mere fleksible kontormiljø, er det også vigtigt at tage højde for forskelle og 
gøre plads til, at medarbejderne selv får indflydelse på deres situation i forhold til 
hygiejnen. Medarbejderne er ikke en homogen gruppe, og det er deres forhold til 
hygiejne heller ikke. 53% af respondenterne siger, at hygiejneniveauet svinger 
meget medarbejderne imellem, mens kun 21% er uenige.

I Toronto og Ottawa mener næsten to tredjedele, at de har bedre forstand på 
hygiejne, end de fleste andre på kontoret, hvilket naturligvis er umuligt, rent 
matematisk. Medarbejderne i alle de deltagende byer har det dårligt med alt fra at 
dele toiletter med mennesker, de ikke kender (42%), til krummer og pletter fra 
kollegers mad (62%).

Resultaterne sætter fokus på forskellene i individuelle holdninger og opfattelser, 
når det kommer til hygiejne, og er en mulighed for Facility Management 
virksomheder, der kan servicere skiftende behov. 

Efterspørgsel på totale og fleksible hygiejneløsninger
Over halvdelen af de kontoransatte verden over er bekymrede for at blive smittet 
af kolleger, der kommer på arbejde, selv om de er syge, hvilket måske kan 
forklare, hvorfor seks ud af ti mener, at det er godt for deres helbred at arbejde 
hjemmefra. Med skiftet mod en større andel af delekontorer, kan man forvente en 
øget efterspørgsel efter løsninger, der tillader medarbejderne selv at være mere 
proaktive i forhold til at sikre kontorhygiejnen. 

“Når folk skifter arbejdsplads dagligt, ja nogle gange flere gange om dagen, er vi 
nødt til at stille løsninger til rådighed, som gør det muligt at rense tastaturer og 
andre delefaciliteter,” siger Ola Sarvik, som er medlem af Sodexos internationale 
netværk af rengøringseksperter, ”samtidig vil der være stigende forventninger til 
mere fleksible services.”

I takt med at kontorindretningen bliver mere fleksibel, så den kan huse de 
forskellige roller og opgaver, kommer der større efterspørgsel efter løsninger, der 
kan sikre en højere kvalitet i kontorhygiejnen, og som gør det muligt for de 
ansatte at være proaktive og selv tage kontrol over situationen. Facility 
management og servicevirksomheder, som kan levere sådanne løsninger, vil være 
mere konkurrencedygtige. 

Kontormedarbejdere 
vil have det hele –  
fred og ro og  
sociale relationer

Jeg foretrækker et 
kontor der er indrettet 
til at fremme et mere 

stille og fredeligt 
arbejdsmiljø

Jeg foretrækker et 
kontor, der er indrettet til 
at fremme mere social 
interaktion kollegerne 

imellem

62% 

af de kontoransatte har  
fået deres kontoromgivelser 
lavet om inden for de  
sidste tre år
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I marts og april 2016 foretog Tork en undersøgelse og en serie af 
interviews med det formål at indsamle viden om kontortrends verden 
over. Tork Rapport over Kontortrends er resultatet af denne 
undersøgelse. 

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et online spørgeskema 
udfyldt af kontoransatte i følgende 17 byområder: 

Amsterdam/Rotterdam, Berlin/Frankfurt, Brisbane/Sydney, København, 
Dublin/Cork, Helsinki, London, Moskva, New York, Los Angeles/San 
Francisco, Oslo, Paris, Shanghai, Stockholm, Toronto/Ottawa, Vilnius og 
Warszawa.

Der blev indsamlet i alt 8.000 besvarelser. I rapporten er totaltal 
vægtede gennemsnit, hvor hvert byområde gives lige stor vægt, uanset 
størrelse. 

Interviews blev gennemført med følgende personer:

Tony Löf, Regional Facility Manager, Global Expansion, H&M

Linda Ekener Mägi, Strategisk Forretningsudvikling, Ericsson

Robert Tamilio Jr, Vice President, Salg & Marketing, Strauss Paper

Niklas Dahlgren, Specialist i Produktivitetsløsninger, Microsoft

Lisa Grape, Indretningsarkitekt med speciale i R&D, White

Ola Sarvik, Chef for Soft FM, Nordics, Sodexo og medlem af Sodexo’s 
globale netværk for rengøringseksperter

Om undersøgelsen
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