
Fysiskt, digitalt, cirkulärt  
– framtidens arbetsmiljöer
Inredningsarkitekturen har en nyckelroll i cirkulära och digitala samhällsförändringar. Att 
förvalta hållbart ökar i värde, liksom att gestalta digitaliserade arbetsmiljöer, skriver arkitekt 
SIR/MSA/MFA Marika Strömberg.

 

I nredningsarkitektur är en komplex del av vår fysiska 
omgivning och många av oss vistas mer på hemma- 
kontoret under coronapandemin. Inredningen spe-
lar då en väsentligare del i vårt vardagliga välmåen-

de och attitydförändringar gör att vår närmaste om-
givning blir värdefull.

Närma dig vardagens mysterier… Att betrakta det 
alldagliga med häpnad är vishet. Ett citat som känns 
relevant i pandemitider nedtecknades av Lao-Tzu, 
ämbetsman vid det kejserliga hovet i Kina. Hans bok 
skrevs för över 2 300 år sedan och bygger på det ta-
oistiska idealet om ödmjukhet och att låta naturen ha 
sin gång.  

Med stor erfarenhet från statliga, offentliga och pri-
vata uppdrag på Tengbom arkitekter, Regeringskans-
liet, Domstolsverket och Kungliga tekniska högsko-
lan skrev jag en c-uppsats på Stockholms universitet, 
konstvetenskapliga institutionen under 2019/20. (”In-
redningsarkitektur i den cirkulära ekonomin - Kvali-
tets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig 
miljö”, finns på Diva.) 

I den intervjuade jag inredningsarkitekter med lång erfa-
renhet från både beställarsidan (riksdagen, Regerings- 
kansliets fastighetsavdelningar) och på konsult- 
sidan (Spectrum och Murmans inredningsarkitekter). 
Delar av den undersökningen delas i min text.
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Digitaliserade miljöer måste gestaltas  
Verksamheter och kontor har förändrat sin fysiska 
miljö mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABV). Kort 
beskrivet har det inneburit mer ytor för möten och ett 
komprimerat antal effektiva arbetsplatser. Även uni-
versiteten utvecklar i och med ny pedagogisk forskning 
andra arbetssätt i aktivitetsbaserade klassrum (ALC), 
som här innebär problembaserad undervisning där 
studenter arbetar i grupp. Då restriktioner i och med 
pandemin skärpts och smittspridning ökat står även 
dessa, som vi nyligen ansåg effektiva, ABV-kontor och 
ALC-klassrum nästan tomma. 

En kritik mot ABV-kontoret var risken att virus skulle 
sprida sig då medarbetare inte hade sitt eget arbets-
bord. Kritikerna ansåg att det var viktigt med hy-
gienen, bland annat att använda egna tangentbord. Nu 
möts, arbetar och undervisar vi över digitala kanaler 
och ny kritik uppstår. Att ta ett digitalt arbetsmöte som 
kräver dialog fungerar fint i mindre grupper. I större 
sammanhang är det bättre med envägskommunika-
tion som föreläsningar och informationsmöten. Tek-
niken är inte alltid välfungerande och ljudstörningar 
förekommer. Det uppstår lätt missförstånd och irri-
tation. Verksamheter med samordnad planering och 
leverans ställer stora krav på ledarskapet. Här ställs 
det krav på tekniksatsningar men även att interiör- 

erna i sig besitter kommunikativa och visuella egen-
skaper – det räcker inte bara med en ”backdrop” då 
digitaliseringen blir ett bestående behov. Konferens- 
och mötesrum blir i framtiden studior som ska klara 
live-streaming och visuell kommunikationsmetodik.

Speciallösningar för utbildningsmiljöer
På lärosäten och universitet skapas möjligheter att 
sända lektionen samtidigt som vissa studenter finns i 
det fysiska klassrummet. Det innebär att en lärare kan 
behöva en facilitator och att det fysiska klassrummet 
är utformat med visuella möjligheter (visuellt lugn) 
och pedagogiskt utformad teknisk kapacitet. Stora 
krav ställs även här på lärare och ledare då motivation 
och bedömning av studenters insatser försvåras utan 
fysiska möten. 

• Enligt pedagogisk forskning löser man problem 
bäst i grupp. Slutsatser vi kan dra är att vi har stort 
behov av att mötas fysiskt för att få ett tydligt och 
effektivt samarbete och att vi framöver kommer att 
blanda digitala och fysiska arbetsmetoder.

Universitet och högskolor utökar nu sin kapacitet 
för att ta emot fler studenter än någonsin. Lärare vill 
tillbaka till det fysiska mötet med sina studenter. I  
utbildningssektorn kan vi se en motsatt utveckling 
vad gäller antal kvadratmeter i fysiska miljöer.

”Konferens- och mötesrum blir 
i framtiden studior som ska 

klara live-streaming och visuell 
kommunikationsmetodik.”



Kontoren förändras och det ställer nya krav på rum-
men vi gestaltar. Vad som nu sker är att vi kombine-
rar en visuell tydlighet i de rum man kommunicerar 
(sänder) från, samt nya tekniska lösningar, med att ta 
hänsyn till verksamhetens kommunikationskrav, pro-
filering, rådande samhällsyttringar liksom mer hand-
gripliga parametrar som ljud, ljus och kamera. Där be-
hövs inredningsarkitekten som en spindel i nätet för 
att få alla parametrar i gestaltning och installation att 
fungera – och speciellt för att skapa förutsättningar att 
dessa investeringar i installation, teknik och inredning 
håller långsiktigt. Kommunikatörers och it-teknikers 
iscensättande av tillfällig digital budskapsförmedling 
klarar ofta varken arbetsmiljökrav eller hållbarhet. 
Det kan yttra sig i svårtolkade medieframträdanden.

På många arbetsplatser har man fullt upp med att 
anpassa den befintliga verksamhetens leveranser till 
digitalisering, men framöver kommer behovet av per-
manent utrustade miljöer för digital sändning att be-
hövas. Där uppstår återigen ett behov att skapa om-
givningar och ”fysiska backdrops” för att sända ut sin 
leverans på ett professionellt sätt.

Hållbar arbetsmetodik kräver 
gestaltningskunskaper
Hållbar metodik riskerar att endast ta hänsyn till mät-
bara värden: aspekter som resurs- och livscykelanalys- 
er, statistik och mätningar på enskilda produkter el-
ler på avfallsstatistik. Utifrån det fattas beslut utan en 
fördjupning kring den sammanhållna gestaltningen 

och dess historiska värde. Här saknas inredningsarki-
tektens kunskap om möbel- och inredningshistoriska 
hänsyn samt värdet av en sammanhållen gestaltning. 
Statliga myndigheter och offentliga institutioner har 
ofta ett stort möbelbestånd från 1970- och 1980-talen 
av hög kvalitet som ansetts värdefullt att bevara.
        
• Ekonomiska och upphandlingsjuridiska barriärer 

försvårar både upphandling av specifika produkter 
och återbruk av inredning. Det hindrar arbetet mot 
ett långsiktigt hållbart resurstänkande avseende in-
redning.

Lokal-, inköps- och upphandlingsprocesser måste an-
passas för offentliga miljöer. Det finns både juridiska 
och ekonomiska hinder som avskrivningstider vid re-
novering och återförsäljning alternativt inköp av be-
gagnad inredning.

Rapporter från IVL svenska miljöinstitutet och Rise 
belyser komplexiteten i avgörandet då nya interiörer 
ska utformas med en större mängd befintlig lös in-
redning. ”En cirkulär affärsmodell ger inte med au-
tomatik en lägre total miljöpåverkan. Det som spelar 
störst roll är förmågan att öka den faktiska livslängden 
på produkten. Det är också viktigt att möbler fortsatt 
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designas för att materialen ska kunna återvinnas när 
möbeln inte längre är i bruk, oavsett om de är gjorda 
för återbruk eller ej.”

Inredningsarkitekter nämner även att det inte funge-
rar att återanvända alla produkter, såsom stora skriv-
bord, då verksamheten anpassas efter samhällsför-
ändringar och effektiviserar sina ytor. Detta påverkar 
interna resurser hos hyresgästen. Inventeringar i tidigt 
skede, lagerhållning, transport, upphandlingsprocess 
med mera ändrar på tidsramar i ny- och ombyggnads- 
projekt och i framtida förvaltning.

TMF nämner vid presentationen av sin bransch- 
rapport 2020 vikten av att ha en upphandlings- och  
inköpsadministration som har större kunskap om 
möbler och inredning. Även här finns stora möjligheter 
för inredningsarkitekter att skapa samarbeten med in-
köp och upphandlingsavdelningar tidigt i beställarens  
organisation – eller varför inte upphandla?

Omätbara värden att förvalta
Offentlig sektor och privata aktörer upphandlar ny-
producerad inredning för att leva upp till verksamhets- 
anpassningar i och med nya arbetssätt. I en rapport från 
FN:s klimatpanel IPCC kring klimatförändringar krävs 
att vi bromsar vår konsumtion.  Vi måste skapa resurs- 
effektiva processer. Digitaliseringen förändrar vårt 

arbetssätt och ytterligare en stor förändring av arbets- 
platser pågår nu.

• Till skillnad från byggnader har inredningen en hö-
gre förändringstakt. Det gör den ömtålig, svårstu-
derad och därmed viktig att dokumentera.

Vid uppdrag som inredningsarkitektens skapas det 
designsammanhang, en dold komplexitet byggs in 
i den lösa inredningens sammansättning och in-
redningsarkitekten arbetar med arkitektoniska och  
miljöpsykologiska hänsyn och arbetsmiljöregler. I  
gestaltningsprocesser beskrivs omätbara värden som 
till exempel volymer, mellanrum och siktlinjer – tak-
tila, kommunikativa, visuella och didaktiva egenskap- 
er i den interiöra miljön. Kvaliteter av sammanhang 
som kan vara svåra att mäta och därmed inte blir re-
dovisade.  Lars Strannegård skriver att ”när stat och 
kommun gör upphandlingar – krävs att kvalitet, med 
precision, definieras”. Här finns en svårighet för in-
redningsarkitekter då det blir ett slags Moment 22 i att 
just ”definition av precision” i inredning och rumsliga 
sammanhang anses som omätbara och därmed svåra 
att beskriva. Lars Strannegård beskriver komplexite-
ten i att mäta icke fysiska egenskaper som mellanrum 
och sammanhang: 

"Kvalitet är ett begrepp där både mätbarheter och 
omätbarheter måste rymmas. …Varje försök att mäta 
ett värde innebär samtidigt att de ouppmätta värdena 
förefaller vara mindre viktiga.”

Det gör att dokumentation av inredningsarkitektur, 
såsom gestaltningsprogram med tillhörande relations- 

”Till skillnad från byggnader 
har inredningen en högre 

förändringstakt.”



handlingar, kan ge en interiör längre hållbarhet. Det 
ställer naturligtvis krav på hyresgästens organisation 
och dess strategiska kapacitet i anlitandet av expert-
kunskap. En inredning lever längre om de som använ-
der den vet hur den kom till, det vill säga inrednings-
arkitektens process och kommunikation är av stor vikt 
i sammanhanget. 

• Hyresgästen är ofta förstagångsbeställare, till skill-
nad från fastighetsägarens organisation som har 
färdiga regelverk, processbeskrivningar och en 
uppbyggd infrastruktur för både ombyggnader och 
förvaltning. 

Som beställare av verksamhetsanpassningar krävs det 
en större medvetenhet om att processer inte är linjära 
utan cirkulära, att den konsulterande inredningsarki-
tekt man anlitar bygger upp en kunskap som ska för-
valtas. Att se över befintliga resurser med underhålls-
planer och inventeringar samt förvalta och utveckla 
dem med genomtänkta insatser ger en resurseffektiv 
och därmed långsiktigt hållbar investering. Denna typ 
av kunskap kan inredningsarkitektbranschen leverera. 

• Beställarens eller hyresgästens organisation har i 
sin nuvarande modell oftast inga resurser för att 

långsiktigt styra lokalarbetet och förvalta inredning 
mot en framtida hållbar process.

Under 2000-talet drivs en större kraft mot att förvalta 
det man har. En ökad personaltäthet förutspås därför 
på förvaltningsavdelningar gällande byggnad och in-
redning. Vidare kommer det att bli allt viktigare att 
dokumentera mer av de intentioner och mål som be-
skrivits under processen av ny- eller ombyggnad. Som 
Jan Molander skriver i sin artikel i Arkitekten är det 
viktigt att ha ”bättre dokumentation av vad man ur-
sprungligen velat åstadkomma, och att den sedan följs 
upp vid de återkommande ingrepp som alltid sker. 
Informationen kan ingå som ett kvalitetsdokument i 
berörda aktörers kvalitetssystem”.

Samarbeten och gränsdragningar
Projekteringsprocesser och gränsdragningsproblema-
tik mellan fastighetsägare och hyresgäst kan försvå-
ra skapandet av en sammanhållen gestaltning. Kon-
traktsskrivning och hyresavtal reglerar gränsdragning 
både i program-, projekterings- och förvaltningsske-
det. Det får ofta till följd att inredningsarkitekten 
kommer in i ett sent skede, vilket gör att interiörens 
dialog med byggnaden blir svår att skapa och försvara. 

"Under 2000-talet drivs en 
större kraft mot att förvalta det 

man har."



• Samarbetet mellan fastighetsägarens byggnadsarki-
tekt och hyresgästens inredningsarkitekt är väsent-
lig i ett tidigt skede för att skapa en hållbar gestalt-
ning. 

Den interiöra gestaltningen och rumslogistiken be-
stäms ur djupare kunskap om verksamheten, vilket 
gör att inredningsarkitektens arbetssätt och processer 
i stort liknar byggnadsarkitektens, men ligger närma-
re beställaren. Många beställare är inte medvetna om 
det och därmed saknas ofta kunskap hos hyresgästens 
organisation kring verksamhetsförändringsprocessen. 
Det finns plats för inredningsarkitektens kunskap i 
allt från förstudie- till förvaltningsskeden. Vi bör änd-
ra attityden till ”projektet” som har en linjär process 
med start och slut, till att arbeta i cirkulära processer. 
Inom förvaltning i övrigt arbetas det redan cirkulärt, 
till exempel budgetering och underhållsplanering. 

Arkitekturens regelverk
Det uttalas inte tydligt i något regelverk hur vi ska 
upprätthålla och förvalta inredningsarkitekturens 
värdeskapande sammanhang. Förutsättningarna för 
inredningsarkitekter att hänvisa till fakta för att hävda 
bevarande av inredningens helhet och designkvalite-
ter är dåliga. 

• Regelverk med status i branschen omfattar oftast 
inte inredningsarkitektur och lös inredning. Det 

försvårar att dokumentera dess kvaliteter, något 
som leder till att den inte bevaras. Detta påverkar 
hållbarhetsaspekten.

I propositionen till förra nationella arkitekturpoliti-
ken ”Framtidsformer – handlingsprogram för arkitek-
tur, formgivning och design” (1997) står följande: 

”… estetisk omsorg är en viktig del av arbetet med  
kvalitetssäkring vid byggande och formgivning och 
därför ingår som en viktig del i samhällets resurshåll-
ning. Miljöer och produkter som utformas med om-
sorg om såväl materiella och sociala kvaliteter som 
estetisk kvalitet har större förutsättningar att brukas 
med varsamhet. Det ger ökad livskvalitet men också 
en förlängd materiell livslängd."

Och i nuvarande arkitekturpolitiken ”Politik för  
gestaltad livsmiljö” från 2018 formuleras följande: 

”Till skillnad från sin föregångare baseras dagens ar-
kitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestal-
tad livsmiljö, vilket omfattar bland annat stadsbygg-
nad, arkitektur, form, design, konst och kulturarv.”

"Det uttalas inte tydligt i 
något regelverk hur vi ska 
upprätthålla och förvalta 
inredningsarkitekturens 

värdeskapande sammanhang."



Dessutom nämns att det är ”en politik som på 
ett tydligt sätt tar utgångspunkt i människan och 
dennes livsmiljö". Det tolkar jag som att en mil-
jöpsykologisk aspekt är relevant, vilket ytter-
ligare förstärker den inre rumsgestaltningens 
värde. Dock talas det inte direkt om inrednings- 
arkitektur utan om ”gestaltning av inre miljö”.

Riksantikvarieämbetets regelverk rymmer inte be-
skrivningar eller formuleringar kring inredningsarki-
tekturen i sig. Att skydda lös inredning i kulturhisto-
riskt värdefulla fastigheter finns inte inskrivet, utan det 
är främst fast inredning som kan skyddas. I proposi- 
tionerna får endast kyrko- och sjukhusinredningar ett 
omnämnande gällande inredning och då talas det om 
den fasta eller installationstunga inredningen. 

Det krävs en vetenskaplig syn på inredningsarkitektur. 
Nu finns ett fönster öppet för att höja yrkets status och 
bredda det i och med investeringarna i högskole- och 

universitetsstudier. Inredningsarkitekters kunskap 
behövs när hållbarhets- och förvaltningshypen nu 
omvandlas till självklara delar av samhällsbyggnads- 
sektorn – låt oss ta den chansen!
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