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Nuläge
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Målgrupp
Målgruppen idag

Per

Jobbar på Byggarnas hus i ett eget cellkontor

Per har jobbat på Byggarnas hus i 12 år. Han 
uppskattar hantverket och den gedigna föreningen 
som återspeglas i byggnaden. Per gillade sin 
arbetsplats redan innan ombyggnationen och var 
orolig att det nya kontoret skulle innebära att han blev 
av med sitt cellkontor. 

Nu när byggnationen är klar ser han dock fördelarna, 
han har fått behålla sitt cellkontor och ytorna för 
umgänge är större och mer lättillgängliga. Nu sitter Per 
helst i det sociala utrymmet utanför sitt cellkontor. 

Hans 
 
Har en heldag på Byggarnas hus inplanerad med 
föreläsningar och lunch. 
 
Hans arbetar vanligtvis ute på olika byggarbetsplatser 
men idag har han en heldag med föreläsningar 
om Framtidens stål inplanerat på Byggarnas hus. 
I pauserna står nätverkande och lunch i den nya 
lunchrestaurangen på schemat.  
 
Hans tycker om att byta miljö och dagen på Byggarnas 
hus gör att han känner sig sugen på att komma 
tillbaka. Hit vill han komma för att arbeta eller kanske 
ta möten.

Ann och Eva

Ska på en juridisk förhandling

Ann och Eva har har de senaste dagarna förberett sig 
för den jurdiska förhandling de ska på i Byggarnas hus. 
De ser inte fram emot besöket det men de ser fram 
emot slutet på den juridiska process de driver.

På Byggarnas hus känner Ann och Eva sig trygga 
och lugna. Förhandlingsrummen de ska till ligger på 
entréplan men privat i ena hörnet. Här kan de slappna
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Önskad målgrupp
Marcus, Irina, Sofie och David

Är på väg till Byggarnas hus för att hålla i en workshop

Gruppen vänner har varit på Byggarnas hus tidigare. 
Då för att vara med på en föreläsning. I samband med 
det upptäckte de möjligheterna i Byggarnas hus. Idag 
vill de hålla en workshop och det vill man göra i en 
kreativ miljö. De sätter sig först i trappans gradäng för 
att sedan förflytta sig till ett multirum.

Mikael

Tar en kaffe på Byggarnas hus

Hans bor i närheten och arbetar till vardags på ett 
större byggföretag. Idag vill han byta miljö och arbeta 
lite avskiljt. Han går därför iväg till Byggarnas hus där 
han beställer en kaffe i cafét och sätter sig där för att 
arbeta.

Elisabeth och Jimmy

Elisabeth och Jimmy är på Byggarnas hus för att ta en 
lunch tillsammans.

 
Elisabeth och Jimmy arbetar vanligtvis på två olika 
byggföretag. De har via sociala medier hört gott om 
det nya Byggarnas hus, en plats dit kan man gå för 
att nätverka och söka kunskap. De bokar därför in en 
lunch på Byggarnas hus. 

Målgruppen för att bli ett kunskapscentrum

Hur når man dit? - En snackis, tex bygglunch eller ”medlemsrum”
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Koncept och innehåll
Ett nytt kunskapscentrum

EN MÖTESPLATS

UTBILDNING PROGRAM

ATT LÄRA FÖRELÄSNINGAR SUPPORT DIPLOM

MÖTESRUM ARBETSPLATSER CAFE LUNCH

BARNAKTIVITETER UTSTÄLNINGMINGELÅRETS HANDVERK

KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION
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Analys av befintlig byggnad
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Analys av befintlig byggnad
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Koncept
Öppna och skapa sammanhängande rum
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Koncept
Kunskapstrappan
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Kunskapstrappan
Hantverk, gemenskap och öppenhet

Trappan är projektets nav. Det är trappan som 
knyter ihop de olika funktionerna och ger dem ett 
gemensamt rum. Runt trappan skapas en stor öppen 
yta som förbinder de 3 våningarna.

Denna yta inte bara knyter ihop våningsplanen visuellt 
men skapar en social plats för både anställda och 
medlemmar. Trappan fungerar både för att stanna upp 
och ta en fika i, men också för föreläsningar och event.

Trappan fungerar också som ett komplement till det 
hantverk som redan finns i huset. Den specialritas och 
fokus kommer ligga på kvalitet i material och hantverk. 

Trappan blir på så sätt både en symbol och en hub för 
den kunskap som finns i huset.
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Material och gestaltning
Golv

De befintliga golven behålls men kompletteras med en 
ny bas av betong/flytspackel. Basen knyter samman 
alla golv till en helhet.

Befintliga golv får en ny utkärning som passar med nya 
funktioner och rum.

Väggar

Väggar som idag pryds av hantverk behålls och 
framhävs genom en neutral gråbeige ton som också 
fungerar väl med golvet. 

Några väggar, räcken och andra ytor får accentfärger 
i grönt eller rostrött vilket kompletterar de befintliga 
materialen.

Undertak

Undertak görs profillösa och målas i samma kulör som 
väggarna. I öppna ytor sätts akustikplattorna direkt mot 
bjälklaget och då målas installationer in i samma kulör.
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Material och gestaltning
Mötesrummen ges en karaktär utifrån medlemmarnas 
yrkesinriktning. Rummen namnges efter 
medlemmarna och får namn som Plattsättarens rum 
eller Plåtslagarens rum. På detta sätt skapar man 
både något att prata om men också en egen plats för 
medlemmen.

Tyngre material och material som tillhör grundläggning 
används på plan -1, trä, tegel och material för 
ytskikt används på Entréplanet. Här muras också 
en receptionsdisk i tegel upp som fungerar med de 
befintliga tegelväggarna. På plan 1 är temat material 
som hör ihop med till exempel takläggning.
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Möbler och belysning
Lounge

De öppna loungedelarna får skultpurala möbler i mjuka 
former alternativt möbler som visar på ett gefiget 
hantverk. Detta för att kontrastera det hårda golvet 
och tegelväggarna.

Loungemöbler och möbler i sociala ytor representerar 
ett material. Till exempel en soffa helt i tyg, en pall 
genomgående i trä. Detta för att lägga till objekt som 
uppfattas som rena och enkla gentemot den helhet av 
hantverk som redan finns på platsen. 

Den röda tråden i möbelvalen är hantverk.

Kontor

Kontorsdelens ledord är ljust, flexibelt och avskilt. 
Möblerna här går i samma färgskala som i resten 
av byggnaden. Även här är möblerna i någon grad 
monokroma eller homogena, antingen i färg eller 
material.

Golv blir i tysta delar textilt och även i dessa golv ska 
man känna av hantverket.

Belysning

Belysningen i byggnaden är enkel men det ska ändå 
synas att det är ett hantverk och ett gediget material. 
Några nedpendlade lampor i de sociala delarna 
kompletteras med infälld belysning i undertaket och 
spotlights på skenor för punktbelysning.
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Befintliga möbler
Befintliga möbler återanvänds på platser och i 
sammanhang där de passar in.

Styrelsebordet delas upp i mindre delar och får nya 
lägre ben. Det placeras sedan ut i de öppna ytorna. 
På så sätt blir styrelsebordet tillgängligt och kan 
användas av alla.

Stolar som tillhör styrelsebordet och som finns i några 
av mötesrummen kläs om i ett tjockt strukturerat tyg. 

Både styrelsebord och stolar betsas för att fungera 
med övrig inredning.
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Koncept arbetsplatser

KONCENTRATION SAMARBETE PRESENTATION SOCIALT SPONTANITET AVSKILDHET DISTANS / 
DIGITALT

DISTANS/HÄLSA

Vi ser Byggarnas hus som en plattform för kunskap i 
byggbranschen. Vi tror att nya Byggarnas hus kommer 
uppfattas som innovativt med en stark framåtanda. 
För att detta ska uppnås krävs rätt förutsättningar. 
Vi vill ge både de anställda och medlemmarna rätt 
verktyg för att kunna bedriva sitt arbete på ett nytt och 
innovativt sätt. Därför har vi planerat Byggarnas hus 
utifrån aktiviteter och inte antal personer.

Det innebär att vi skapar platser och rum där man som 
individ känner sig trygg och bekväm. Det innebär inte 
nödvändigtvis ett aktivitetsbaserat arbetssätt utan vår 
syn är att man på detta sätt skapar en valfrihet.

Valfriheten kan innebära att man byter miljö och plats 
men också att man hittar en plats som man vill göra 
till sin egen. Fokus är att skapa en miljö där allas olika 
behov av en privat sfär uppnås för att på så sätt kunna 
göra sitt arbete på bästa sätt.

På detta sätt skapar man en innovativ arbetsplats 
både för de som känner en trygghet i sitt cellkontor 
men också en arbetsplats för de som känner sig 
trygga i ett socialt sammanhang. Möbleringen utgår 
ifrån att vi alla är olika.
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Koncept arbetsplatser

FOKUSRUM OCH 
TELEFONHUBBAR

LOUNGEN LÅNGBORDET KONCENTRATIONSTÅBORDET

Vilka aktiviteter stärker banden mellan medlemmar 
och anställda? Vilka aktiviteter driver verksamheten i 
Byggarnas hus framåt?

Konfidentiella samtal är en svårighet i mer öppna 
landskap, däremot är inte ett stängt rum där man 
tappar andra kvaliteter en lösning på problemet. 
Lösningen består istället av att känna att man har en 
privat sfär och en egen plats, vilket också bidrar till ett 
mer fokuserat arbete. 

Vårt sätt att möblera ytan för Byggarnas Hus gör att 
vi skapar fler arbetsplatser vilket i sin tur skapar fler 
olika sorters möjligheter för avskildhet och den privata 
sfären.
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Koncept mötesplatsen-trappan
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Loungen
Loungen är en plats för gemenskap och kreativitet. 
Här kan man socialisera med en kopp kaffe, en bok 
eller bara sitta ner en stund. Eller ta med laptopen och 
arbeta från soffan en stund.

Denna typ av ytor kommer bli viktigare ju mer vi 
arbetar på distans. När vi är på kontoret vill vi träffa 
andra. Vi saknar de spontana mötena och det är här 
de kommer ske.
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Långbordet
Vid långbordet kan man sätta sig för att prata om en 
arbetsuppgift, göra en teamövning eller bara samtala. 
Här kan man också sätta sig med sin laptop när man 
vill byta omgivning men ändå sitta någonstans där 
man kan ta plats. Både själv och i grupp.
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Ståbordet
Ståbordet kan fungera som en drop-down plats, en 
plats där man slår sig ner för att snabbt läsa ett mail 
eller titta på något. Det kan också vara en plats där 
man arbetar en längre tid. Här får man utsikt ut eller 
över medlemstrappan.

Ståbordet blir både avskilt och en plats för samarbete. 
Detta för att man ofta kan hitta en plats för eget 
arbete här lite avskilt men med överblick.
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Skärmplatser
Skärmplatserna består av riktiga kontorsplatser i 
öppet landskap. Platserna är avgränsade med skärmar 
vilket gör de avskiljda. Detta gör att man kan få sin 
privata sfär samtidigt som man sitter i ett socialt 
sammanhang.
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Fokusrum och telefonhubbar
I fokusrummen kan man få total avskildhet. Här sitter 
man helt själv och kan prata i telefon eller arbeta utan 
att någon eller något stör. 
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