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Hälsosam arbetsplats hemma

Vill du vara med och formge framtidens arbetsplats i hemmet?
Hur kan man möta behovet och hur ser lösningen ut för en
hälsosam arbetsplats hemma?
Bakgrund; Till följd av pandemin är det är allt fler företag som väljer att se över sina
arbetsmodeller och inför nya policys för distansarbete. Många företag ser
möjligheter i att erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån för att vara en attraktiv
arbetsplats och erbjuda distansarbete i varierande omfattning. Behovet kan därmed
ha ökat för fler enkla, flexibla lösningar för att göra hemmet till en hälsosam
arbetsplats.
Uppdrag: Undersöka vilka problem och önskemål man har gällande sin fysiska
arbetsplats när man arbetar hemifrån och hitta lösningar för att möta behoven som
finns. Har man en avsedd plats för hemarbete eller en plats där man tillfälligt kan
arbeta under dagen och därefter återställa? I projektet ska ergonomi, ljud och
ljusmiljö, hållbara material, hållbar konsumtion och produktion vara aspekter att
beakta. Vi vill att projektet innehåller informationsinsamling (besöka människor som
arbetar hemifrån för ex intervjuer och dokumentation av arbetsplats i hemmet.
Utveckling av Produkt- och/ eller tjänste-koncept för den fysiska arbetsplatsen i
hemmet och slutligen en eventuell framtagning av prototyp.
Om företaget: AJ Produkter har sedan 1975 levererat produkter för kontor-, lager-,
industri- och skolmiljöer och finns idag i 19 länder och har två egna fabriker.
Huvudkontor med tillhörande huvudlager finns i Halmstad, Sverige. AJ Produkter är
specialister på att inreda arbetsplatser. och en stor del är kontorsarbetsplatser. I det
breda sortimentet finns möbler, inredning, med fokus på arbetsmiljö inkluderat
ergonomi och ljudnivå.
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