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Indledning 
Bygningsstyrelsen flyttede til Kalvebod Brygge i et nyt byggeri, som stod klar 1. januar 2019. 

Bygningen består af 4 tårne, der skal huse flere styrelser. 

Bygningsstyrelsen har 2 etager, hvilket resulterede i at de fik mindre plads, som derved har 

resulteret i at aktivitetsbasseret indretning skulle implementeres1.  Ideen bag aktivitetsbasse-

ret indretning er bl.a. at den er omkostningsbasseret samt giver medarbejdere nye mulighe-

der.2 

Den aktivitetsbasseret indretning har kun været udøvet i praksis i meget få måneder, og efter 

implementeringen blev det klart at medarbejderne har problemer med at finde hinanden, da 

man ikke længere har faste pladser. Dette er et ideelt problem, da flere medarbejdere går 

rundt på gangene i håb om at finde en anden medarbejder. Dette ledte mig frem til min pro-

blemformulering som lyder således: 

Problemformulering 
Hvordan kan vi i den nye aktivitetsbaserede indretning sikre, at alle medarbejdere ved, hvor hin-

anden befinder sig og dermed undgå spildtid? 

Mål for fagprøven 
Målet med min fagprøve er at komme med løsningsforslag, som er til gavn for alle i Bygnings-

styrelsen, og som kan optimere alle medarbejdernes hverdag fremadrettet. 

Løsningsforslaget skal derudover hjælpe med at mindske det spild som er opstået efter im-

plementeringen af de aktivitetsbasserede pladser.  

 

 

 

                                                           
1 Gullestrup Rode, Stephanie. (04/30/2019). Bygningsstyrelsen. Fra tre til to etager med smart kontorindretning. Fundet [05/24/2019]. På 
[https://www.bygst.dk/nyt-og-presse/nyhedsarkiv/fra-tre-til-to-etager-med-smart-kontorindretning/]. 

2 (04-04-2017). Skanska. Aktivitetsbaseret indretning. Fundet [05/22/2019]. På [https://www.skanska.dk/produkter-og-services/services---
sadan-hjalper-vi-dig/indretning-af-kontorer/aktivitetsbaseret-indretning/]. 
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Metode 
Jeg indsamlede sekundære data igennem Bygningsstyrelsens intranet, hvor der blev delt flere 

dokumenter, samt fællesmøder hvor der blev forklaret om aktivitetsbasseret indretning. Jeg 

brugte også internettet og bøger til at indhente yderligere information, samt få inspiration fra 

andre virksomheders indretning.  

Jeg har også brugt primær data, som først bestod af egne observationer, både før og efter im-

plementeringen. Under observationerne blev jeg klar over, at folk ofte havde problemer med 

at finde hinanden. Disse observationer ledte mig frem til at udarbejde et interview hvorefter 

jeg spurgte ind til disse problemer. Mine interviews har jeg analyseret og arbejdet videre på, 

hvorefter jeg har lavet flere analyser, der er basseret på disse interviews se bilag 2.  

Teori/modeller og faglige begreber  
Min teori har været at danne mig et overblik over hele min opgave, samt min problemstilling. 

Min problemstilling er lavet på baggrund af mine observationer, efter implementeringen af 

aktivitetsbasseret indretning.  

Ud fra mine interviews har jeg kunne anvende flere analysemodeller samt faglige begreber 

som flowdiagrammet, hvori jeg har opstillet en arbejdsdag med aktivitetsbasseret indretning, 

og derved udpege flere forskellige typer spild set fra flexcoms spildtyper.  

Jeg har også anvendt hele designthinkingprocessen, da denne proces fokuserer på at forstå de 

udvalgte interessenter og derved udarbejde løsningsforslag, som hermed skal kunne forbedre 

det nuværende problem, hvori løsningsforslaget er basseret på interessenternes holdninger 

samt deres tanker og ideer.  
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Analyse 

Interessentanalyse samt forarbejdelse 

Jeg benyttede først interessentanalysen, som skulle vise hvem jeg skulle udvælge til mine in-

terviews. Jeg opstillede en interessentmodel, som gav mig overblik over alle dem som anvend-

te vores nye indretning. Analysen 

kunne derved understrege at interes-

senterne var interne og ikke ekster-

ne.3  

Jeg opstillede derefter et skema der 

var hierarkisk opdelt med direktør, 

kontorchefer og medarbejdere, for at 

analysere deres interesse i den nye 

indretning. Alle grupper havde en in-

teresse i projektet, da alle bruger den 

aktivitetsbasseret indretning på 

samme måde. Interessentanalysen ses 

i bilag 1 

 

 

 

Dataindsamling 

Jeg valgte at udarbejde interviews, så jeg kunne få uddybende svar fra mine kolleger. Jeg ud-

valgte kolleger fra forskellige afdelinger og med forskellige stillinger for at få et bredere per-

spektiv på aktivitetsbasseret indretning4.  

Udarbejdelse af interview  

Jeg tog udgangspunkt i min problemformulering, som fokuserede på spildtid i Bygningsstyrel-

sen. Jeg udarbejdede mine spørgsmål med fokus på spildtiden ved at finde pladser samt kolle-

ger.5 Jeg indsamlede også medarbejdernes holdninger til aktivitetsbasserede pladser, samt 

hvordan det fungerede for dem i praksis, se i bilag 2.  

 

                                                           
3 Baier, H. & Fog, S. & Winther, I. & Kjær, N. . & Jørgsensen, S. . & Wiese, A. (2015) Offentlig administration .1 - Min arbejdsplads i det offentli-
ge. Aarhus C: Forlaget´94. - Målgruppe, s. 14 
4 2. skoleophold, Fag: dataindsamling  – PowerPoint, navn: DIAS – dataindsamling 

5 Andreesen, O. & Holck, L. . & Jørgensen, T. . & Majeed, R. & Pedersen, H. & Rasmussen, L. . (2016) Offentlig administration .2- Min arbejds-
plads i det offentlige . Aarhus C: Forlaget´94. Dataindsamling s. 53-64 
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Analyse af interviews  

I mit spørgeskema har jeg taget udgangspunkt i, hvordan medarbejdernes holdning er til akti-

vitetsbasseret indretning, samt om det fungerer for dem. Derudover har jeg også sporet mig 

ind på hvor meget tid de adspurgte bruger på at finde andre medarbejdere, samt hvor mange 

gange de har problemer med at finde en ledig plads. I de tre nedestående diagrammer, har jeg 

lavet en oversigt, som viser hvordan de adspurgtes holdninger er, samt hvordan aktivitetsbas-

seret indretning fungerer for dem i praksis. Uddybende svar fra cirkeldiagrammet findes i 

bilag 3. 

 

Overblik over tidsspild ved at finde en ledig plads og lede efter kolleger  
Jeg kom også frem til at der opstod flest problemer med at finde medarbejdere, i forhold til at 

finde en plads, som kan ses på det tredje 

diagram, søjlediagrammet er udregnet på 

månedsbasis.  
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Økonomisk beregning ud fra to slags spildtyper 

Ud fra mine interviews, opstillede jeg et skema som overblik over den tid de adspurgte brugte 

om ugen. Derefter opdelte jeg de to spildtyper i finde ledige pladser og finde kollega. Jeg tog 

udgangspunkt i HK-månedsløn6, for at beregne hvor mange penge Bygningsstyrlsen taber på 

de to typer spildtid.  

 

Bygningsstyrelsen taber omkring: 51,03 kr. pr medarbejder der bruger tid på at finde plads. 

Ganger man det med de 10 personer der var med i mit interview bliver det til 510,3 kr. om 

måneden. 

Derudover taber Bygningsstyrelsen 270 kr. for en medarbejder pr. måned for at lede efter 

andre kolleger. Gangede man dette beløb med de 10 adspurgte medarbejdere var beløbet på 

2.700 kr. 

Alt i alt kunne jeg konkludere at samlet set havde Bygningsstyrelsen mistet 510,3 kr. + 2.700 

kr. = 3.210,3 kr. om måneden for 10 medarbejderes spildtid, hvilket er et forholdsvis stort 

beløb. Data og information for disse tal, samt beregninger findes i bilag 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 (04/01/2019). HK. Løn for HK'ere ansat i staten. Fundet [05/15/2019]. På [https://www.hk.dk/raadogstoette/loen/loen-staten] 
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Flowdiagram 

Ud fra mine interviews og dataindsamling, opstillede jeg et flowdiagram som skulle demon-

strerer en arbejdsdag med aktivitetsbasseret indretning for en medarbejder i Bygningsstyrel-

sen. Jeg tog udgangspunkt i de problemer jeg indsamlede under mine interviews. I mit flowdi-

agram kunne jeg derved konkludere, at der er tale om mange forskellige typer af spild udover 

tidsspild som er mit hovedemne7.  

Farvebetydning: 

Rød = Spild 

Blå = Ikke spil 

Orange = Er ikke spild, men grunden til der opstår spild 

 

Typer af spild set ud fra Flexcoms spildtyper 

Ud fra interviewene samt flowdiagrammet kunne jeg konkludere at der alt i alt var 4 typer af 

spild der opstod ved aktivitetsbasseret indretning, spildtyperne ses herunder8. 

 
Afbrydelser 

 

 
Unødvendige processer 
og informationssøgning 

 
Ventetid og ubalance 

 
 

 
Bunker og lager 

 

 

                                                           
7 2. skoleophold, Fag. Kvalitet og innovation/Lean, Flowcart – PowerPoint, navn:  

Hvad er Flowdiagram 

8 2. skoleophold, Fag. Kvalitet og innovation/Lean, Flowcart – Word fil navn: 

Flexcoms spidtyper 



Elisa Rothaus Nielsen Fagprøve  Niels Brock 
28-05-2019 Synopse Offentlig administration 
Hold: 189 

Side 9 ud af 33 
 

Designthinking 

Tanken bag min fagprøve var at komme med løsningsforslag, som kunne være med til at op-

timere en arbejdsdag med aktivitetsbasseret indretning. Jeg valgte derefter designthinking-

modellen9, da den var ideel for mig at anvende, da jeg hermed inddrog informationer og løs-

ningsforslag fra de adspurgte i mine interviews10, hvilket gav mig en bred forståelse for pro-

blemet samt mulighed for løsningsforslag, som kunne løse de andre problemer samtidig.11 

 Empathize 

I denne fase inddrog jeg interessentanalysen fra tidligere, hvorefter jeg inddrog mine 

interviews med min indsamlede data og fik et overblik over det ideelle problem 

 Define 

I definefasen dykkede jeg ned i de problemer og tanker der var omkring aktivitetsbas-

seret indretning. Mit fokus var på spildtid, men medarbejderne påpegede yderligere 

problemer som skyldtes den nye indretning.  

 

 Ideate 

I ideate fasen tog jeg udgangspunkt i de 4 fremtrædende problemer fra define fasen, 

hvor jeg delte dem op og skrev de adspurgtes løsningsforslag ind. Jeg udvalgte de mest 

realistiske løsningsforslag, samt de mest relevante, som også understøttede min pro-

blemstilling. Medarbejdernes løsningsforslag ses i bilag 5.  

Udvalgte løsningsforslag ses i bilag 6. og 7.   

 Prototype 

I prototype fasen havde jeg udvalgt nogle spændende og innovative ideer fra mine kol-

leger, som jeg derved designede videre på, samt sammensatte for at få den bedst muli-

                                                           
9 2. skoleophold, Fag: Designtænkning – PowerPoint, navn: 

DIAS-design-thinking 

10 Edsen, S. & Holck, L. . & Jørgensen, I. & Kjær, N. & Pedersen, H. (2016) Offentlig administration .3 - Min arbejdsplads i det offentlige. Aarhus 
C: Forlaget´94.Innovative Processer og designthinking, s. 195-222 

11  (01012018). Værktøjskasse til innovation. Designtænkning. Fundet [05/15/2019]. På [https://innovation.sites.ku.dk/model/design-
thinking/]. 
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ge løsning. Prototyperne er basseret på de hyppige problemer, dog stadig med ud-

gangspunkt i tidsspild. Prototyperne ses forstørret i bilag 8.  

 Test 

Under min testfase vil jeg inddrage flowdiagrammet igen, for at kunne demontere at 

tidsspild hermed er mindsket, og de unødvendige processer hermed kan fjernes fra 

flowdiagrammet, samt en nyere økonomisk beregning som hermed viser en økonomisk 

gevinst ved løsningsforslagene.  

Løsningsforslag samt implementering 
Mine løsningsforslag er lavet med fokus på at mindske tidspild, som at finde pladser samt kol-

leger i styrelsen. Hovedløsningen er den såkaldte opdaterede oversigt, som mangler i bygnin-

gen.  

Mit første løsningsforlag er basseret på behov og samvær som er at fjerne de såkaldte "aktive 

pladser" da ingen af de adspurgte i mine interviews fandt dem relevante eller brugbare. Her-

med har jeg skiftet dem ud til fokuspladser, som medarbejderne mest bruger og derved fjer-

net to stillezoner, da de ikke er relevante for medarbejderne.  Derudover er unødvendigt in-

ventar fjernet, og der er derved kommet flere fokuspladser.  

Slutteligt er to ankerpunkter lagt sammen i et hjørne, for at skabe et 'lounge område', hvorpå 

det ene ankerpunkt er omdannet til et arbejdssted med fokuspladser.  

 

               Den nuværende plantegning                   Mit første løsningsforslag 

 

Jeg har også taget indretningen i betragtning, hvor jeg har indrettet kontoret efter farver eller 

projekter som dermed kunne symbolisere Bygningsstyrelsen. Dette kunne også mindske 

spildtiden, da folk fremadrettet ville sidde i zoner og ikke bare på en "plads".  
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På billederne nedenunder ses det at plantegningen nu er delt op i zoner som bl.a. er farver 

eller zoner som er navngivet efter Bygningsstyrelsens projekter.12  

 

Sidste løsningsforslag snævrer sig mere ind på en mere innovativ måde at mindske spildtiden. 

Inspirationen er kommet fra parkeringskælderen under Lyngbystorcenter13. Parkeringsplad-

serne er markeret med enten grøn når de er ledige, eller rød når de er optaget.  

Dette har jeg inddraget i dette løsningsforslag, hvor der dermed skal implementeres en 

skærm som skal hænge på etagerne og dermed vise hvilke pladser der løbende er ledige eller 

optaget. Dette vil blive registreret, når medarbejderne sætter deres bærbare i docking statio-

nen.  

 

                                                           

12 (05/24/2019). Bygningsstyrelsen. Projekter. Fundet [05/22/2019]. På [https://www.bygst.dk/projekter/]. 

13 (10/01/2019). Apcoa. Lyngby Storcenter åbner nyt parkeringssystem i samarbejde med APCOA PARKING Danmark. Fundet [05/15/2019]. 

På [https://www.apcoa.dk/arkiv-laes-mere/lyngby-storcenter-aabner-nyt-parkeringssystem-i-samarbejde-med-apcoa-parking-danmark/]. 

 



Elisa Rothaus Nielsen Fagprøve  Niels Brock 
28-05-2019 Synopse Offentlig administration 
Hold: 189 

Side 12 ud af 33 
 

Konklusion 
Jeg kan ud fra hele denne opgave, konkludere at min problemformulering kan løses på mange 

forskellige og innovative måder. Der findes ikke kun én specifik løsning, men derimod mange. 

Det er kun fantasien der sætter grænser.  

Mine løsningsforslag har løst spildtidsproblemet ved at lave en nyere oversigt over ledige 

pladser samt opdele flere områder, der gør det muligt at vide hvilken zone/område medar-

bejderne sidder i. Selvom jeg har løst tidsspildet har jeg samtidig løst andre problemstillinger 

såsom behov og personlig indretning.  

Procesevaluering 
Inden jeg gik i gang med hele min fagprøvede, lavede jeg det obligatoriske mindmap samt pro-

jektplan, som skulle være med til at hjælpe mig igennem min fagprøve, samt give mig overblik 

over hvilke opgaver jeg skulle varetage de kommende uger, hvilket fungerede godt for mig. 

Dette resulterede i, at jeg på forhånd kendte til min arbejdsproces samt arbejdsgang.  

Dette var med til ikke at føre mig ud på et sidespor men derimod holde mig til tidsplanen, og 

løse opgaverne i god tid. Projektplanen samt mindmappen har været en hjælpende hånd de 

sidste uger, og det er noget jeg tager med mig igen til kommende projekter.  
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Bilag  

Bilag 1 - Interessentanalysen taget udgangspunkt i afdelinger 

 

Interessent Direktøren Kontorchefer Medarbejdere 

Hvad er interessentens 

interesse i projektet? 

Direktøren har interesse for 

at hele styrelsen er positivt 

indstillet på at anvende de 

aktivitetsbasseret pladser 

rigtigt.  

Interesserer sig i at deres 

medarbejdere er villige til at 

sidde forskellige steder. Og 

bakker op om aktivitetsbas-

seret pladser. 

De finder en plads der 

tilpasser deres behov. 

Hvordan kan interessen-

ten påvirke projektet? 

Direktøren skal selv være 

med til at finde nye pladser, 

og dermed påvirke de andre 

medarbejdere. 

Det er kontorchefernes pligt 

at sidde flere forskellige 

steder som skal motivere 

deres medarbejdere til at 

gøre det samme. 

Medarbejderne skal være 

motiveret til at finde en ny 

plads, og derved ikke have 

en fast plads. 

Hvordan vil interessenten 

blive påvirket? 

Direktøren vil nu sidde med 

andre afdelinger han førhen 

ikke har siddet med. 

Kontorcheferne vil kunne 

spare med de andre afdelin-

ger som de også arbejder 

sammen med. 

Få nyttig og brugbar infor-

mation fra andre medar-

bejdere. 

Hvor vigtig er interessen-

ten? 

Meget vigtigt, da direktøren 

kan bl.a. skal bane vejen 

med de aktivitetsbasseret 

pladser. Han kan derudover 

også være med til at vurde-

re om der er behov for 

ændringer. 

Interessenten er vigtigt, da 

kontorcheferne skal være 

med til at motivere deres 

medarbejdere, så aktivi-

tetsbasseret indretning 

bliver brugt som det skal. 

Interessenten er vigtigt, da 

de også benytter sig lige så 

meget af de aktivitetsbas-

seret pladser som cheferne 

samt direktøren. De kan 

dermed komme med inputs 

til hvordan deres hverdag 

forløber.  

Er interessenten positiv 

eller negativ overfor pro-

jektet eller dele af projek-

tet? 

Meget positiv. De fleste er positive og ser 

muligheder. 

Der er stor blanding af 

folks holdninger. 

 

 

 

Bilag 2 - Interviews med underskrift 

Interviews er anonyme og er derfor fjernet 
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Bilag 3 - Uddybende svar fra cirkeldiagram. 

 

Ja Af den årsag som er at jeg før sad væk fra min afdeling i Valby, dette demotiverede 

mig, da jeg ofte brugte tid på at gå ned til dem hvis der var noget jeg skulle snakke 

med dem om. Efter implementeringen af de aktivitetsbasseret pladser har jeg nu 

mulighed for at sidde med dem, dette motiverer mig.   

Nej Den er derimod blevet dårligere. Dette skyldes at mine opgaver skal samles og pak-

kes ned i min go-bag hver dag, i stedet for at lade det ligge på bordet.  Når min opga-

ver skal pakkes ud igen, skal jeg bruge tid på få styr på de forskellige opgaver igen. 

Nej Det synes jeg ikke, man mangler nærvær, man har behov for at spare med andre 

medarbejdere, Mine kolleger jeg spare tit med sidder ikke altid i nærheden, og så 

bruger man tid på at finde dem. 

Nej der er ikke den store forskel, men vil ikke sige, at min arbejdsdag er blevet optime-

ret. Der er mere spildtid, som f.eks. er at pakke ens ting ned hver dag, og det med at 

jeg ikke sidder tæt på projektlederne, her bruger jeg også tid på at gå rundt og finde 

dem, samt andre kolleger. 

Nej Fordi man aldrig ved helt hvem man sidder ved siden af.  

Derudover skal man også bruge lidt tid på at føle sig tilpas med andre nye kolleger 

man ikke har snakket med før.  

Derudover bruger man også mere tid på at gå rundt og lede efter ens kolleger som 

man førhen har sparet meget med. 

Nej I Valby sad jeg på 3. sal, hvor der også var aktive pladser, dog var alle pladserne "fo-

kus pladser"  

jeg sad tæt med folk jeg arbejdede sammen med. I vores nye hus er jeg placeret på 2. 

sal og FM som jeg sad med før, sidder nu på 1. sal hvilket resulterer i, at jeg ofte bru-

ger meget tid på at finde dem. 

Nej Hovedsageligt fordi jeg skal pakke ned og ud og bruger mere tid på at finde kolleger 

jeg skal snakke med. 

Nej Det er det samme, regnskabsopgaver er stadig de samme, og man kan lave dem alle 

steder. Dog er udfordringen nu at finde andre kolleger i huset, man bruger helt klart 

mere tid på at lede efter medarbejderne i huset. 

Nej Produktiviteten er faldet, og jeg føler der er mere spildtid, såsom at finde andre 

medarbejdere. Ideen er fin, men i praksis fungere den desværre ikke lige så godt. 

Jeg har ikke oplevet gevindsten endnu ved aktivitetsbasseret indretning, men der 

går nok også tid før det vil fungere helt optimalt.   

Nej Jeg føler ikke min dag er blevet optimeret. Jeg magter ikke det jeg plejede. Der op-
står markant flere fejl end tidligere. Jeg mister overblikket over mine opgaver.  
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Bilag 4 - Matematiske beregninger på de to spildtyper  

 

Spiltid ved at lede efter ledige pladser 

  

Hvor ofte sidder Bygningssty-
relsens medarbejdere på en ny 
plads i løbet af en arbejdsuge? 

Hvor tit har de haft 
problemer med at 
finde en plads i løbet 
af en arbejdsuge? 

Hvor lang 
tid har per-
sonen brugt 
på at finde 
en plads? 

Problemer 
med at 
finde en 
plads med 
udgangs-
punkt i 1 
måned 

Minutter 
der bru-
ges på at 
finde en 
plads 

Deltager 1 Sjældent  Sjældent 10 min.  2 10 

Deltager 2 Sjældent  Sjældent 5 min.  2 5 

Deltager 3 Sidder i en bestemt zone 1-2 gange om ugen 5 min.  8 5 

Deltager 4 Sidder i samme område Sjældent  3 min  2 3 

Deltager 5 Veksler mellem 2 pladser Sjældent  13 min. 2 13 

Deltager 6 Ret ofte  Sjældent 10 min.  2 10 

Deltager 7 Sjældent  Sjældent  7 min.  2 7 

Deltager 8 Ret ofte  Sjældent  5 min.  2 5 

Deltager 9 Sjældent  Sjældent  10 min.  2 10 

Deltager 10 Sjældent  Sjældent  10 min.  2 10 

Gennem-
snit       2,6 7,8 

 

 

Formel: 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛 =
𝑀å𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙ø𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑃𝑟𝑀å𝑛𝑒𝑑
=

24239,33 [𝑘𝑟]

160.55 [
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑀å𝑛𝑒𝑑

]
= 150,98 [

𝑘𝑟

𝑇𝑖𝑚𝑒
] 

Først udregnes der hvor mange minutter der spildes på en medarbejder på en måned 

𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟  

Derefter udregnes der hvor mange timer der spildes på en medarbejder på en måned 

𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟

60
 

Til sidst udregnes det hvor mange kroner der spildes på en medarbejder på en måned 

𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟

60
⋅ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛 
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Her regnes det beløb der spildes på en medarbejder per måned i kroner 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑑 =
𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟

60
⋅ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛

=
2,6[𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟 𝑚å𝑛𝑑] ⋅ 7,8[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑔]

60[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟]
⋅ 150,98 [𝑘𝑟] = 51.03 [𝑘𝑟] 

Spiltid ved at lede efter medarbejdere 

  

Hvor ofte har de adspurg-
te problemer med at 
finde en medarbejder i 
løbet af en arbejdsuge? 

Hvor lang tid 
bruger medarbej-
deren på at finde 
en kollega i mi-
nutter? 

Problemer 
om ugen 

Tid i minut-
ter 

Deltager 1 1 gang om ugen 3 min. 1 3 

Deltager 2 Et par gange om ugen 10 min. 2 10 

Deltager 3 2-3 gange om dagen 7,5 min. 14 7,5 

Deltager 4 Et par gange om ugen 10 min. 2 10 

Deltager 5 Et par gange om ugen 7,5 min. 2 7,5 

Deltager 6 Et par gange om ugen 5 min. 2 5 

Deltager 7 Hver 14 dag. 7,5 min. 0 7,5 

Deltager 8 2-3 gange om ugen 5 min. 2 5 

Deltager 9 2 gange om ugen 10 min. 2 10 

Deltager 10 Hver dag 7,5 min. 7 7,5 

Gennemsnit  
(uger)     3,4 7,3 

Gennemsnit  
(måned)     3,4*4,33  7,3 

 

 

Formel: 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛 =
𝑀å𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙ø𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑃𝑟𝑀å𝑛𝑒𝑑
=

24239,33 [𝑘𝑟]

160.55 [
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟
𝑀å𝑛𝑒𝑑

]
= 150,98 [

𝑘𝑟

𝑇𝑖𝑚𝑒
] 

Først udregnes der hvor mange minutter der spildes på en medarbejder på en måned 

𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 ⋅ 4.33 [𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑒𝑑] 

Derefter udregnes der hvor mange timer der spildes på en medarbejder på en måned 
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𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 ⋅ 4.33 [𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑒𝑑]

60
 

Til sidst udregnes det hvor mange kroner der spildes på en medarbejder på en måned 

𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 ⋅ 4.33 [𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟 𝑝å 𝑒𝑛 𝑚å𝑛𝑒𝑑]

60
⋅ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛 

Her regnes det beløb der spildes på en medarbejder per måned i kroner 

𝑆𝑝𝑖𝑙𝑑 =
𝑁𝑚å𝑛𝑒𝑑 ⋅ 𝑇𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟

60
⋅ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙ø𝑛

=
3,4 ⋅ 4,33[𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑝𝑟 𝑚å𝑛𝑑] ⋅ 7,3[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑔]

60[𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟]
⋅ 150,98 [𝑘𝑟] = 270 [𝑘𝑟] 

 

Bilag 5 - Løsningsforslag fra de adspurgte fra interviews 

 

Deltager 1 

Der er kommet små numre på bordene, måske kan disse laves større og så kan der være en slags plakat 
på hver etage der viser hvor bord numrene  

Deltager 2 
Give en mindre del af styrelsen faste pladser, og aktive pladser skal laves om til fokuspladser 

Deltager 3 

Hver afdeling får sit eget område som vil have alle zonerne, derudover burde der også være mulighed 
for at reservere en plads til en kollega man skal arbejde med. 

Deltager 4 

Folk skal være bedre til at angive hvor de er, derudover kan man måske opdele områder efter anderle-
des og innovative navne. Der er i den grad mangel på peronlighed i indretningen. 

Deltager 5 

Læg vægt på hvad folk arbejder med og del indretningen op efter det, så dem der har behov får faste 
pladser får dem og andre gør ikke. 

Deltager 6 
Områdeopdeling, så får man en fornemmelse af hvor folk sidder, det kunne bl.a. være zoner 

Deltager 7 
Få skabe tættere på, derudover flere toiletter og opvaskemaskine så folk ikke bruger spildtid på det.  

Deltager 8 

Skift sofaerne ud og put fokuspladser på dem i stedet. Fjern biblioteket i atriummet og placer telefon-
boksene dernede  

Deltager 9 

Der skulle implementeres hjemmezoner til afdelingerne, hvor hver afdeling vil have forrang til den 
enkelte zone. Derudover skulle zonerne også opfylde medarbejdernes behov. f.eks. har alle i kunderåd-
givning brug for 2 skærme.  

Deltager 10 

Synes der skulle komme flere pladser, men det er nok ikke helt muligt da der ikke er nok plads.  
Måske kunne der komme nogle faste pladser til dem som har meget behov for det, og så dem som er 
glade for aktive pladser kan have dem. 
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Bilag 6 – Løsningsforslag opdelt efter fremtrædende problemer  
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Bilag 7 – Mulige løsninger, taget ud fra de forrige løsningsforslag 
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Bilag 8 – Prototyper/løsningsforslag 
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Bilag 9 – Dokumentation for antal tegn 
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Bilag 10 – Kopi af underskrevet fagprøvekontrakt inkl. GANTT-kort 
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