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Morgondagens kontor –  
intelligent, medvetet och flexibelt 

6 experter 
17 stadsregioner
8 000 kontorsanställda

4 av 10 
säger att de råkar ut för tomma 
tvål- och pappersdispensrar 
och toaletter som inte har 
städats ordentligt

65 %
håller med om att kontorens 
utformning påverkar  
stämningen mellan de 
anställda

56 %
anser att de är mer 
hygieniska än de flesta  
på sitt kontor



Inledning

Nya idéer och attityder utvecklar kontorsutrymmen  
och arbetssätt. För att Tork inte bara ska förstå sina 
egna kunders behov utan även deras kunders behov, 
har vi tagit fram Tork trendrapport för kontorsmiljöer. 
Rapporten baseras på en undersökning med 8 000 
kontorsarbetare i större städer runt om i världen och en 
djupintervjuserie med sex experter inom 
kontorsbaserade hygienutrymmen.  
Rapporten är vårt senaste försök i vår ständiga strävan 
att förstå världen där Tork existerar.

Kontoren har genomgått och genomgår en ständig utveckling, från 
kontorsbås till aktivitetsbaserade kontor. Att förstå vilken riktning 
denna utveckling tar kommer att vara avgörande för att kunna erbjuda 
lösningar som är relevanta för morgondagens kontor.

I den här rapporten beskriver vi tre stora trender som har identifierats 
genom vår studie: Det ”hygienintelligenta” kontoret, det medvetna 
kontoret och det flexibla kontoret. Vi tror uppriktigt sagt att dessa 
trender innebär stora möjligheter både för fastighetsförvaltning och 
kontorstjänsteleverantörer och vi hoppas att vår analys kan informera 
om hur man drar nytta av de möjligheter som ligger framför oss.

Trevlig läsning! 



Med fler smarta anslutna objekt på arbetsplatsen är 
kontorsarbetare mer öppna även när det gäller anslutna 
hygienrelaterade enheter. Vi är nära att göra stora framsteg inom 
det här området, allteftersom företagen blir smartare när det 
gäller insamling och tolkning av kontorsdata. 

Vad kommer att hända när sakerna på kontoret ”går online” och börjar 
kommunicera med varandra? 
Internet of things har anlänt till arbetsplatserna med fler anslutna objekt än bara 
bärbara datorer, smartphones och skrivare. Vi är på gränsen till ett genombrott 
med den här typen av teknik. 

”På många av dagens kontor finns det fortfarande väldigt lite information att 
basera besluten på”, säger Linda Ekener Mägi, som arbetar med strategisk 
affärsutveckling på det globala ICT-företaget Ericsson. ”De flesta företag använder 
fortfarande föråldrade metoder som att gå runt och räkna för att se hur många av 
de anställda som sitter vid sina skrivbord. Bilar har använt massor av sensorer 
och datainsamlingsmekanismer under en lång tid. Kontoren kommer också att 
röra sig i den här riktningen.”

En uppkopplad kontorsmiljö skapar ett informationsflöde som tillåter ledningen och 
tjänsteleverantörer att få viss kunskap om hur kontoren används, information som 
kan analyseras för att skapa lösningar för en renare och mer effektiv arbetsplats.

Från data till beslut
”När det kommer till att förbättra kontorsmiljön genom uppkopplade enheter är 
hygien en nyckelaspekt”, säger Tony Löf på H&M, som utvecklar klädjättens 
globala fastighetsförvaltningskoncept. ”Det kommer att komma in klagomål direkt 
om de huvudsakliga hygienområdena inte underhålls”. 

Undersökningsresultaten visar hur viktig hygienen är: Ett genomsnitt på 79 % av 
alla respondenter från New York till Shanghai sa att de skulle informera sina 
kontors- eller anläggningschefer om de inte var nöjda med kvaliteten på 
hygienprodukterna och ungefär 40 % av alla kontorsarbetare råkar ibland ut för 
tomma tvål- och pappersdispensrar samt toaletter som inte har städats ordentligt.

Uppkopplingen på kontoret har redan gjort det möjligt för tjänsteleverantörer att 
eliminera dessa problem. Intelligenta dispensrar i toalettutrymmen kan skicka 
push-meddelanden när tvål och papper är på väg att ta slut och sensorer på 
toalettutrymmen och på andra ställen kan registrera besöksflöde och trafik, så att 
områdena kan rengöras när ett visst antal besökare har använt dem. Den här 
typen av realtidsinformation gör att anläggningens ledning kan vara proaktiv och 
lösa problemen innan de uppstår, istället för att upptäcka dem genom klagomål 
eller långa repetitiva kontrollrundor.

Nästa steg blir att analysera uppgifterna för att informera om utformning och 
konstruktion av nya kontor. Att förstå hur anläggningarna används och vilka 
problemområdena är, kommer att göra det möjligt för ledningen att bygga 
arbetsplatser som är bättre anpassade efter de anställdas behov. Kontorsmiljön 
kommer att bli mer och mer ”hygienintelligent”.

”Företagen tvekar på att investera mer inom kontorsuppkoppling på grund av de 
kortsiktiga kostnaderna, men de måste förstå vilka konkreta produktivitetsfördelar 
detta kan ge i form av lyckligare och friskare anställda”, säger Tony Löf.

Det ”hygienintelligenta” 
kontoret

 

”När det gäller att 
förbättra kontorsmiljön 
genom anslutna 
enheter är hygienen 
en nyckelaspekt” 
Tony Löf, Regional Facility 
Manager, Global Expansion, H&M



Dags att agera
Även anställda gillar uppkoppling. Från 65 % i Berlin och Frankfurt till 88 % i 
Shanghai och ett genomsnitt på 73 % av alla tillfrågade håller med om att en 
ökad uppkoppling och tillgänglighet förbättrar våra arbetsliv. Kontorsarbetarna 
börjar också förstå potentialen av de intelligenta hygienlösningarna: Enligt vår 
studie ansåg cirka 40 % av arbetarna i New York och London att en ökad 
uppkoppling på kontoren kan ha en påverkan på hygienen.

Linda Ekener Mägi förklarar att responsen till en framgångsrik smartphone-app 
som har tagits fram av Ericsson för att hjälpa medarbetarna att omedelbart hitta 
tillgängliga mötesrum var: ”Bra, men när kommer jag att få en app där jag hittar 
tillgängliga toaletter”? Att lösa den här typen av problem på kontor med tusentals 
anställda kommer att ha en verklig påverkan på arbetsproduktiviteten. 

Det finns en möjlighet för tjänsteleverantörer och anläggningschefer att aktivt 
hjälpa sina kunder att förstå hur viktigt det är att investera i smartare lösningar för 
kontorshygienen. Undersökningsresultatet är tydligt – de anställda förväntar sig 
att deras kontorsmiljöer ska bli mer uppkopplade och de ser på uppkopplingen 
som ett sätt att göra deras arbetsliv bättre.

Medan uppkopplingen på kontoren ökar, blir utmaningen att samla ihop 
informationen på en enda plats. Idag delas uppgifterna upp mellan olika system, 
där en tjänsteleverantör får information från kaffemaskiner, en annan från skrivare 
o.s.v. När det finns en gemensam plattform som låter informationen flöda, 
kommer vi att se en ändring av informationen som en del av kontorsutvecklingen 
till en kontorsutveckling som huvudsakligen drivs av en ny typ av information. 

I framtiden kommer det att finnas stora möjligheter för anläggningschefer, som 
kan spela en aktiv roll i den här datakonsolideringen och hjälpa företag att förstå 
hur de ska tolka och använda det nya överflödet av information för att skapa 
smartare, mer hygieniska arbetsplatser: Det ”hygientelligenta” kontoret.

Hygienen i 
toalettutrymmet 
– fortfarande ett 
problem

35 % 

Håller inte med

26 %  

Hållervarken med  
eller inte

39 % 

Håller med

NEW YORK

78 % 
säger att ökad 
uppkoppling och 
tillgänglighet kommer 
att göra arbetslivet 
bättre

LONDON

38 % 
tror att fler 
internetanslutna 
saker på kontoret kan 
påverka hygienen

SHANGHAI

83 % 
tror att fler saker på 
deras kontor kommer 
att anslutas under de 
kommande åren

F: Toaletterna är inte alltid ordentligt städade



Medarbetarna blir mer livstilsmedvetna, och det kommer att driva på 
efterfrågan av holistiska lösningar som inkluderar allt från luftkvalitet 
till gym. Chefer som vill attrahera talanger måste idag erbjuda en 
hållbar, hygienisk kontorsmiljö som de anställda tycker om. 

Kontoret ska vara mer än bara en plats där man får arbetet gjort
På de flesta av dagens kontor säger 45 % av de anställda att de har ett kafé, 
nästan en fjärdedel att de har ett gym och mer än en tredjedel att deras kontor är 
en bra plats för att umgås med kollegor efter arbetstid. Varför ser vi att dessa 
aktiviteter och tjänster, som traditionellt sett är begränsade till medarbetarnas 
privatliv, nu har anammats av arbetsplatserna?

Enligt Niklas Dahlgren, Productivity Solutions Specialist på Microsoft, har det att 
göra med utvecklingen av digitala arbetsplatser och friheten som det har gett 
medarbetarna, tack vare tillgängligheten oavsett var de befinner sig, genom en 
smartphone, surfplatta eller bärbar dator.

En majoritet av kontorsarbetarna i alla städer säger att deras företag har de 
tekniska färdigheter som krävs för att stödja distansarbete och över 60 % tror att 
distansarbete är bra för deras hälsa. Cheferna måste se till att de anställda inte 
undviker arbetsplatsen på grund av hygien eller andra faktorer.

”Det finns inget som kan ersätta personliga möten. Anställda som bara arbetar 
digitalt riskerar att distansera sig allt mer, vilket gör det svårt att säkerställa väl 
fungerande grupper”, säger Dahlgren.

Anställda har fått prova på hur det är arbeta från en annan plats, vilket innebär att 
kontoren står inför en allvarlig konkurrens från sina anställdas hem eller andra trevliga 
platser. Arbetarna kommer fortfarande in till kontoren, men för att hålla dem nöjda i 
den här miljön kommer det att krävas mer än vad som krävdes förr, inklusive mer 
mångsidiga strategier när det gäller fastighetsförvaltning, eftersom arbetsplatsen 
används mer och mer för rengöringsintensiva aktiviteter såsom träning.

På campus i Redmond ligger Microsoft huvudkvarter med 125 byggnader och 
över 40 000 anställda. Inte nog med att företaget kan erbjuda allt från 
fotbollsplaner till kilometerlånga gångstigar i skogen, har ledningen även bjudit in 
de bästa lokala restaurangerna att öppna på plats, så att medarbetarna inte 
behöver lämna sin arbetsplats för att få högkvalitativa måltider.

Många kontor världen över har designats för att  
möjliggöra andra aktiviteter utöver arbetet

F: Finns något av 
följande på din 
arbetsplats?

Det medvetna 
kontoret
 

”Det finns inget som 
ersätter personliga 
möten. Anställda som 
enbart arbetar digitalt 
riskerar att distansera 
sig mer, vilket gör det 
svårt att säkerställa 
väl fungerande 
grupper” 
Niklas Dahlgren, Productivity 
Solutions Specialist, Microsoft
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”Vi tänker konstant på hur vi ska förbättra kvaliteten på Microsofts arbetsplatser. 
Det inkluderar allt från enkla idéer som löstagbara whiteboards som du kan ta 
med dig till ditt nästa möte till att experimentera med applikationer framtagna av 
vårt tekniska forskningsteam, som till exempel stora pekskärmslösningar för 
kontor och hem”, säger Niklas Dahlgren. 

Friska kollegor är glada kollegor
79 % av respondenterna sa att de skulle informera sin kontors- eller 
anläggningschef om de inte var nöjda med kvaliteten på hygienprodukterna. 
Företag som på allvar vill attrahera och behålla talangfulla anställda, kommer 
också att kräva avancerade hygienlösningar.

Anställda som blir mer och mer medvetna om sin kontorsmiljö är en del av den 
generella wellness-trenden, där människor blir mer medvetna om sin livsstil och 
vill leva ett hälsosamt och hållbart liv. Det här driver på efterfrågan av holistiska 
lösningar, som i allmänhet garanterar en hälsosam och hållbar kontorsmiljö. 

Luftkvalitet, belysning och temperatur är nyckelaspekter. Niklas Dahlgren tror att vi 
kan se lösningar i dessa områden som är anpassade efter de anställdas 
preferenser, som till exempel att de tillåter de anställda att välja mellan olika 
områden med olika temperaturnivåer beroende på om de föredrar en varmare 
eller kallare miljö. Att kontrollera temperaturen är också en fråga om hållbarhet.

”Att ansluta ett stort nätverk med sensorer för insamling av information gjorde att 
Redmonds anläggningsledning kunde upptäcka och lösa stora problem, som till 
exempel luftkonditionering och värmeaggregat som motverkar varandra, och 
därmed spara massor av energi”, säger Dahlgren.

Anställda vill ha bättre kontorsmiljöer
Mer än hälften av alla kontorsarbetare säger redan att deras arbetsgivare bryr sig 
om deras välmående och en tredjedel menar att deras kontor har designats med 
den anställdas välmående som första prioritering. Detta är en god nyhet för 
anläggningschefer och tjänsteleverantörer: Fastighetsförvaltning av hög kvalitet blir 
ett viktigt och unikt försäljningsargument när företag avgör vilka kontor de vill 
hyra.

Robert Tamilio Jr, Vice President, Sales & Marketing på Strauss Paper, en ledande 
leverantör av rengörings- och toalettutrymmesprodukter, identifierar en 
omställning mot ett mer medvetet kontor, som drivs av de anställdas krav: ”För 
tio år sedan brydde sig företag inte om vad som fanns på väggarna eller hur 
byggnaderna rengjordes. Idag kräver de att få veta det.”

Företaget betjänar ett stort antal A-klassade byggnader på Manhattan och de 
märker förändringar i sättet som människor köper deras produkter: ”Vi levererar 
till Freedom Tower. För att få kontraktet gick vi igenom två nivåer av 
hållbarhetspersoner innan vi ens kunde börja prata om andra egenskaper som 
våra produkter har.” 

Tamilio Jr säger också att cheferna förstår att en hållbar och hälsofrämjande 
byggnad med miljövänliga serviceprodukter är en stor fördel när det kommer till 
marknadsföring. ”Det gör verkligen att vi känner oss stolta”, säger han. ”Kunder 
frågar oss om vi kan hjälpa dem att säkra deras långsiktiga verksamhet.”

Framtiden kommer att vara ljus för städföretag och tjänsteleverantörer som inte 
enbart erbjuder ett lågt kvadratmeterpris utan även en holistisk strategi när det 
gäller kontorshygien och hållbarhet, genom att möta kraven från de alltmer 
medvetna arbetarna och ge sina kunder en konkurrensfördel. 

Trivsel och hälsa på 
kontoret
53 % av alla kontorsanställda som 
svarade på undersökningen uttryckte 
att deras arbetsgivare bryr sig om 
deras välmående, medan 18 % inte 
tyckte det.

Uppmuntra till en 
hälsosam livsstil 
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”För tio år sedan 
brydde sig företag 
inte om vad som 
fanns på väggarna 
eller hur 
byggnaderna 
städades. Idag 
kräver de att få 
veta det.” 
Robert Tamilio Jr, Vice 
President, Sales & Marketing, 
Strauss Paper
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Det flexibla  
kontoret
 

Kontorsdesignen går från att ha varit en ensidig lösning som 
passar alla till en lösning som är anpassad efter olika behov och 
aktiviteter. De här flexibla kontoren kräver även nya, mer flexibla 
hygienlösningar.

Utformningen av framtidens kontor
Kontor över hela världen blir inte bara mer uppkopplade, deras utformning 
utvecklas också. Över 60 % säger att deras kontor har omdesignats minst en 
gång under de senaste tre åren. Medan individuella rum eller bås och öppna 
kontorslandskap fortfarande dominerar, har 15 % redan andra typer av 
kontorsmiljöer.

I storstäder med höga hyror som London och New York, ändrar många företag sina 
kontor för att minska kostnaderna. Traditionellt sett har företag ofta betydligt mer 
plats än vad deras anställda behöver. Mindre än hälften av alla kontorsarbetare i 
undersökningen tycker att deras kontorsplats är effektivt planerad.

”Om en fabrik hade lika mycket outnyttjat utrymme som det genomsnittliga 
kontoret idag, skulle den ha stängt för länge sedan, säger Linda Ekener Mägi, 
som arbetar med strategisk affärsutveckling hos Ericsson. 

Men att förändra kontoret handlar inte bara om att minska utgifterna. Ledningen 
vill även att de anställda ska vara glada och produktiva. 65 % av alla arbetare 
håller med om att kontorsutrymmets design har en påverkan på relationen mellan 
medarbetarna, men vilken typ av kontor vill de ha? 

Efterfrågan verkar lite motsägelsefull vid första anblick. Även om 47 % av 
kontorsarbetarna säger att de föredrar ett kontor som har designats för att tillåta 
och uppmuntra mer social interaktion, vill 65 % ha ett kontor som är designat för 
att tillåta en lugnare och mer stillsam arbetsmiljö. 

65 % säger att designen 
av kontorsutrymmet har 
en inverkan på 
stämningen mellan 
medarbetare

27 % 

Hållervarken med  
eller inte 

65 % 

Håller med

8 % 

Håller inte med



En enskild modell som är tänkt för alla håller inte: Behoven ändras från dag till 
dag och även mellan olika arbetare.
”Vi kommer att bli smartare när det gäller att känna igen och tillmötesgå många 
olika behov vid utformningen av kontorsmiljön. Tidigare visste arbetsgivarna inte 
ens att dessa behov fanns”, säger Lisa Grape, Interior Architect på White som 
fokuserar på FoU inom inredning och design.

”Vi kom fram till att öppna kontorslandskap uppmuntrar för mycket till hantering 
av många olika uppgifter, som enligt stressforskning inte är bra för oss. Men det 
finns inga ekonomiska eller miljömässiga incitament för att gå tillbaka till att alla 
ska ha sitt eget rum. Aktivitetsbaserade kontor kommer att bli mer vanliga”.

Engagera medarbetarna
Aktivitetsbaserade kontor som erbjuder olika typer av miljöer som stödjer olika 
typer av uppgifter istället för en fast personlig plats, kan erbjuda en bra blandning 
för dessa behov. Men för att ett aktivitetsbaserat kontor ska vara effektivt, måste 
planlösningen vara välorganiserad och förstådd av de anställda: Resultatet av en 
genomtänkt analys och dialogprocess som centreras efter deras behov.

”Det är enkelt för personer i ledningsgruppen, som fattar besluten när det gäller 
att omdesigna ett kontor, att glömma bort att deras anställda inte har samma 
känsla av kontroll”, säger Lisa Grape. 

I mer flexibla kontorsmiljöer är även anpassning efter olikheter och att ge 
arbetarna möjligheten att påverka sin situation viktigt när det kommer  
till hygienen. De anställda är inte homogena och det är inte heller de anställdas 
hygien. 53 % av respondenterna säger att hygiennivån varierar rejält från person 
till person på deras kontor, medan enbart 21 % inte håller med.

I Toronto och Ottawa anser nästan två tredjedelar att de är mer hygieniska än 
andra anställda på deras kontor, vilket naturligtvis är matematiskt omöjligt. 
Anställda i alla de undersökta städerna känner sig obekväma med allt från att 
använda samma toalett som personer de inte känner (42 %) till smulor och fläckar 
som andra anställda lämnar efter sig (62 %). 

Resultaten markerar skillnader mellan individuella attityder och uppfattningar när 
det gäller hygien, vilket ger en möjlighet för företag som arbetar med 
fastighetsförvaltning att identifiera och möta skiftande medarbetarkrav.

Erbjuda inkluderande och flexibla hygienlösningar
Över hälften av alla globala arbetare oroar sig ofta för att bli smittade av kollegor 
som går till jobbet när de är sjuka, vilket kan förklara varför sex av tio tror att 
distansarbete är bra för deras hälsa. Medan vi byter riktning mot ett mer delat 
kontorsutrymme, förväntar vi oss att efterfrågan på lösningar som tillåter de 
medarbetarna själva att vara proaktiva för att säkerställa kontorshygien kommer 
att öka.

”Med anställda som ändrar sin arbetsplats dagligen, ibland flera gånger  
per dag, måste vi erbjuda lösningar som tillåter medarbetarna att rengöra 
tangentbord och andra delade kontorselement”, säger Ola Sarvik, medlem i 
Sodexos internationella nätverk av rengöringsexperter, ”och förväntningarna 
kommer att bli högre när det gäller flexibiliteten på våra tjänster.”

Medan kontorsdesignen blir mer flexibel för att anpassa sig efter de olika roller 
och uppgifter som ett företags anställda kan ha, kommer efterfrågan att öka på 
proaktiva lösningar som erbjuder högre kvalitet när det gäller kontorshygien och 
som tillåter anställda att själva ta mer aktiv kontroll över hygienen på 
arbetsplatsen. Städbolag och tjänsteföretag som kan erbjuda dessa lösningar 
kommer att ha en konkurrensfördel.

Kontorsanställda vill 
ha allt - lugn och 
ro, tystnad och 
sociala interaktioner

Jag föredrar ett kontor 
som är utformat för en 

mer tyst och fridfull 
arbetsmiljö

Jag föredrar ett kontor 
som är utformat för att 
uppmuntra mer social 

interaktion mellan 
medarbetarna

62 % 

Av de anställda i 
undersökningen fick sitt 
kontor omdesignat någon 
gång under de senaste 3 åren

Under mars och april 2016 genomförde Tork en undersökning och en 
intervjuserie i syfte att samla in kunskap och statistik om globala 
hygientrender på kontor. Tork trendrapport för kontorsmiljöer är 
resultatet av den här studien.

Enkäten utfördes genom att kontorsarbetare i följande 17 städer själva 
fyllde i den online:
Amsterdam/Rotterdam, Berlin/Frankfurt, Brisbane/Sydney, Köpenhamn, 
Dublin/Cork, Helsingfors, London, Moskva, New York, Los Angeles/San 
Francisco, Oslo, Paris, Shanghai, Stockholm, Toronto/Ottawa, Vilnius, 
Warszawa. 

Totalt samlades 8 000 svar in. I rapporten är det totala antalet ett vägt 
genomsnitt där varje stad, oavsett storlek eller antal respondenter, ges 
samma betydelse. 

Intervjuserien utfördes med följande personer:

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

Linda Ekener Mägi, Strategic Business Development, Ericsson

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

Niklas Dahlgren, Productivity Solutions Specialist, Microsoft

Lisa Grape, Interior Architect med fokus på inredning och design FoU, 
White 

Ola Sarvik, Head of Soft FM, Nordics och medlem i Sodexos globala 
nätverk av rengöringsexperter, Sodexo

Om studien

65 %

9 %

47 %

18 %

Håller med Håller inte med
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SCA Care of life. För att våra produkter gör livet  

lättare för dig och miljoner andra människorruntom  

i världen. För att våra råvaror och vårt sätt att  

arbeta ingår som en naturlig del i den globala  

livscykeln. Och för att vi bryr oss.


