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1. INLEDNING 
En framträdande utmanare gällande kontorstrender på arbetsmarknaden utgörs av 

ett kreativt kontorslandskap där medarbetare rör sig i gemensamma arbetsytor. 

Denna typ av kontorskoncept har kommit att benämnas som ett aktivitetsbaserat 

kontor och har vuxit fram under de senaste 20 åren (Parker, 2016). Konceptet 

innebär ett arbetssätt som frångår den traditionella utgångspunkten att varje 

medarbetare har ett eget skrivbord. Till skillnad från ett öppet kontorslandskap 

som också karaktäriseras av att anställda delar en gemensam arbetsyta (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2009) består det aktivitetsbaserade kontoret av ytor där 

medarbetare förflyttar sig mellan zoner och arbetsstationer beroende på vilken 

typ av arbetsuppgift som ska utföras (Skogland, 2017). Då medarbetare frigörs 

från specifika skrivbord kan konceptet anses främja kommunikation och en ökad 

produktivitet då medarbetare själva styr över arbetets utförande (Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). Dagens kontor är därmed i större 

utsträckning en typ av samlingsplats där fokusområdet bör vara interaktion och 

där utrymme för socialisering och samarbete premieras (Parker, 2016). 

  

Lokalkostnader kan enligt Bodin Danielsson och Bodin (2009) anses vara en av 

organisationers största utgifter. I relation till detta kan ett bakomliggande syfte 

vid implementering av konceptet vara att minimera kostnaderna genom att skapa 

kontor med färre antal platser än anställda (Parker, 2016). Huruvida 

arbetstillfredsställelsen ökar eller minskar vid införandet av detta arbetssätt är 

forskningen dock oenig om. I de studier där arbetstillfredsställelsen påverkats 

negativt beskrivs bristande koncentration, mindre avskildhet och avsaknad av en 

egen kontorsplats som de främsta faktorerna till medarbetares missnöje 

(Hoendervanger, De Been, Van Yperen, Mobach & Albers, 2016). Där 

arbetssättet resulterat i en ökad arbetstillfredsställelse har arkitekturen i den 

fysiska arbetsmiljön varit en bidragande faktor (De Been & Beijer, 2014).  

  

Aktivitetsbaserade kontor beskrivs bli allt vanligare, men enligt Appel-

Meulenbroek et al. (2011) är det endast 12 procent av de anställda som använder 

fler än tre platser under en vecka. Detta väcker intresse kring frågan om hur 

flexibla människor är i relation till den grad av flexibilitet som krävs för att 

arbetssättet ska nyttjas optimalt. I relation till detta och den tidigare nämnda 

oenighet inom forskningens resultat gällande arbetstillfredsställelse väcktes ett 

intresse av att undersöka fenomenet ytterligare. Är det egentligen möjligt att 

tillgodose alla anställdas individuella behov i ett kontorskoncept som grundas i 

att alla arbetsplatser ska passa alla? För att studera detta genomfördes en studie 

på ett företag som tillämpar ett aktivitetsbaserat kontor och deras erfarenhet av 

arbetssättet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och kritiskt granska införandet av och arbetet 

med ett aktivitetsbaserat kontor på ett företag samt att studera om arbetssättet som 

det aktivitetsbaserade kontoret grundas i tillgodoser den enskilde medarbetarens 

behov.  

  

Syftet ämnar besvaras genom följande frågeställningar:  

● Hur arbetar företaget med det aktivitetsbaserade kontoret efter införandet 

av konceptet? 

● Vilken betydelse har implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret 

haft för det fortsatta arbetet med konceptet?  

● Hur upplever individerna i det aktivitetsbaserade kontoret det nya 

arbetssättet? 

  

1.2 Företagspresentation 
Det studerade företaget är en etablerad aktör inom fastighetsbranschen och är 

grundat i Norrköping. I dag finns företaget på 10 orter i Sverige och har 160 

anställda. Studien har genomförts på företagets aktivitetsbaserade huvudkontor 

där konceptet infördes under hösten 2017, efter att medarbetare upplevt en 

avsaknad av samverkan mellan avdelningarna. Effekter som företaget önskade 

uppnå genom implementeringen var en starkare sammanhållning samt en ökad 

informations- och kunskapsdelning. Parallellt med att idén om att förändra 

kontorsmiljön växte fram inleddes ett revideringsarbete av företagets strategi och 

vision. I detta arbete blev det aktivitetsbaserade kontoret en symbol för ett nytt 

arbetssätt, vilket gjorde att utvecklingen rent arbetsmiljömässigt och strategiskt 

gick hand i hand. 

  

För att ge utrymme för både koncentration och interaktion är kontoret uppbyggt i 

zonerna tyst, lugn, mellan och aktiv (se Bilaga 1). I den tysta zonen finns platser 

i mindre rum och bås där det inte får förekomma någon form av ljud. Den lugna 

zonen är utformad likt den tysta zonen, men med undantaget att det är tillåtet att 

föra lågmälda samtal. I mellanzonen finns skrivbordsplatser med skärmar 

uppsatta mellan borden där samtal tillåts men som främst bör ske i de aktiva 

zonerna. På kontoret arbetar 70 personer varav 20 är fastighetsskötare vilka sällan 

är på plats. Då syftet med implementeringen inte var att minska lokalkostnaderna 

skapades en överkapacitet för att anställda alltid ska ha möjligheten välja en plats 

efter behov och det totala antalet kontorsplatser uppgår därför till 88 stycken. 

Utöver zonerna har sittgrupper installerats runt om i kontoret där informella 

interaktioner och möten kan ske, medans möten av mer formell karaktär är tänkta 

att ske i de olika konferensrummen. En samlingslokal har även upprättats som 

fika- och lunchrum som även används i företagsmässiga sammanhang.  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Aktivitetsbaserade kontor 

Det aktivitetsbaserade kontorskonceptet baseras på en grundidé om att främja 

kommunikation och samverkan genom att medarbetare inte är låsta till en specifik 

kontorsplats utan rör sig i olika gemensamma utrymmen (Appel-Meulenbroek et 

al., 2011). I ett aktivitetsbaserat kontor är alla ytor gemensamma och ofta 

uppdelade i tre olika zoner i form av en tyst, en mellan och en aktiv zon (Foley, 

Engelen, Gale, Bauman & Mackey, 2016). För att nyttja konceptet till fullo är 

tanken att medarbetare dynamiskt rör sig mellan zonerna genom att välja den 

arbetsplats som är bäst lämpad för den arbetsuppgift som ska utföras (Wohlers & 

Hertel, 2017). Att som medarbetare ta eget ansvar över sin rörelse kan gå i led 

med begreppet självstyre som definieras av i vilken grad en individs arbete 

medför en väsentlig frihet, möjlighet till att vara självständig samt handlingsfrihet 

i relation till att planera, strukturera och utföra arbetet (Wohlers & Hertel, 2017). 

 

1.3.2 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse definieras som de positiva respektive negativa känslor och 

attityder en medarbetare har gentemot sitt arbete (Schultz & Schultz, 2013). 

Personliga faktorer som hälsa, social status, lön och anställningslängd samt hur 

nöjd en medarbetare är med dagliga arbetsuppgifter är även viktiga. Något som 

anses vara bidragande till en god arbetstillfredsställelse är motivation (Yusoff & 

Kian, 2013), vilket kan anses vara de faktorer hos en individ som väcker, formar 

och riktar dennes beteende mot olika mål. Vidare anses motivation grundas i en 

individs önskan om förändring, vilket resulterar i en mental drivkraft om att 

uppnå denna önskan som följs av fysiska handlingar (Yusoff & Kian, 2013).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare 

forskning. Det första avsnittet belyser de teoretiska modeller och teorier som 

utgör studiens utgångspunkt och det andra avsnittet behandlar resultat från 

tidigare forskning i relation till valt ämne.  

  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
2.1.1 Maslows behovshierarki 

Att människor drivs och påverkas av flertalet behov var något som Maslow 

(1943) utgick från vid skapandet av modellen behovshierarkin. Modellens syfte 

är att fastställa hur mänskliga behov prioriteras samt hur individer kan uppnå full 

potential. Vidare lyfter författaren att individens allmäntillstånd påverkas när ett 

mänskligt behov inte tillfredsställs. Synen på mänsklig motivation bör enligt 

författaren skiljas mellan biologiska behov, som exempelvis hunger och mot 

psykologiska behov som självkänsla och tillhörighet. Modellen illustrerar fem 

mänskliga behov i en hierarkiskt stigande ordning, där de mest basala behoven 

utgör grunden som mynnar ut i mer komplexa psykologiska behov. För att 

behoven från högre nivåer ska bli viktiga motivationsfaktorer för handling krävs 

att behoven blir uppfyllda i den ordning hierarkin illustrerar. Behoven delas in i 

två kategorier där bristmotiven utgörs av fysiologiska behov, trygghetsbehov och 

sociala behov medan behov av uppskattning och behov av självförverkligande 

tillhör växtmotiven (Maslow, 1943). 

 

Fysiologiska behov är av primär sort och utgörs av exempelvis mat och vatten, 

vilket prioriteras att uppfylla initialt (Maslow, 1954). När de primära behoven är 

tillfredsställda börjar individen fokusera på behov som innebär upplevelser av sin 

omgivning som stabil och trygg. När individen upplever detta ökar behovet av 

gemenskap, vilket leder till nivån om sociala behov som omfattar närhet från 

vänner och familj (Maslow, 1954). Behov av uppskattning innefattar behov att 

växa som individ genom exempelvis kompetensutveckling och det anses även 

vara av vikt att individen utvecklar självrespekt (Maslow, 1954). Andra behov 

som författaren belyser på denna nivå är prestation och framgång, att bli 

respekterad av andra, känna sig betydelsefull och strävan efter en viss status. Den 

sista nivån belyser behovet av självförverkligande och individen ska här vara den 

mest kompletta versionen av sig själv samt utnyttja alla sina resurser och 

potentialer. Wolvén (2000) belyser att denna nivå även innefattar individens 

önskan om att kontinuerligt utveckla sig själv och sina förmågor. Vidare redogör 

Maslow (1954) för att en organisation bör använda sig av olika faktorer för att 

motivera olika individer då individer ofta befinner sig på olika nivåer i 

behovshierarkin. 
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2.1.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs (1971) tvåfaktorsteori berör relationen mellan motivation och 

arbetstillfredsställelse samt olika faktorer som är avgörande för en medarbetares 

upplevelse av arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer är indelade i två dimensioner 

som benämns hygienfaktorer vilka anses förhindra låg arbetstillfredsställelse och 

motivationsfaktorer som direkt skapar hög motivation hos medarbetare. Jacobsen 

och Thorsvik (2014, s. 242) uttrycker Herzbergs (1971) argument i följande tre 

utgångspunkter: 

 

1. Det är olika förhållanden som å ena sidan skapar tillfredsställelse och 

därmed motiverar medarbetarna och å andra sidan skapar vantrivsel. 

2. Medarbetarna blir inte tillfreds och motiverade bara för att organisationen 

ändrar på förhållanden som skapar vantrivsel. 

3. Det är enbart aspekter av arbetsuppgifterna som kan befrämja trivsel och 

motivation hos medarbetare. 

 

Enligt Herzberg (1971) kan hygienfaktorer i sig inte leda till hög 

arbetstillfredsställelse och motivation, utan minskar vantrivsel och låg 

arbetstillfredsställelse. Istället anses motivationsfaktorer som exempelvis inre 

belöningar, stimulerande arbetsuppgifter och ansvarstagande vara det som har en 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelse och motivation. Därmed bör 

organisationer skapa ett klimat och arbetsmiljö där arbetsuppgifter står i centrum 

för att motivera medarbetare och främja en hög arbetstillfredsställelse. Detta 

innebär att arbetsuppgifter bör anpassas efter medarbetares ambitioner och 

intressen samt att möjlighet för ansvarstagande ges. Gemensamma normer 

kopplat till goda respektive sämre prestationer anses även främja medarbetares 

motivation (Herzberg, 1971). 

 

2.1.3 Kommunikationsprocessen 

För att beskriva kommunikationsprocessen belyser Palm och Windahl (1989) 

flertalet begrepp som är av vikt och som kan ses som verktyg för en lyckad 

kommunikation. Begreppen benämner författarna som sändare, meddelande, 

medium, mottagare, effekt och återkoppling (feedback). Modellen anses visa hur 

sändaren sänder ett meddelande genom valt medium till utvalda mottagare. 

Vidare anses meddelandet skapa vissa effekter hos mottagaren, vilken sedan låter 

sin reaktion återkopplas till sändaren i form av feedback. 

  

Enligt Palm och Windahl (1989) är sändaren den som formulerat innehållet och 

tagit beslutet om att starta kommunikationen. Det är av vikt att tydliggöra 

betydelsen och budskapet av det meddelande som sänds ut för bästa möjliga 

mottagande. Författarna anser även att det är viktigt att som sändare vara 

medveten om att alla människor är unika och att de uppfattar ett meddelande på 

olika sätt. Val av medium att distribuera sitt meddelande genom är ett avgörande 
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beslut för kommunikationen. Exempel på medium är människor och massmedia, 

vilka utgör kanalen mellan sändare och mottagare. För att sändaren ska kunna 

göra ett i relation till budskapet relevant val av medium krävs att denne har en 

uppfattning om individer som informationsbehandlare, vilket enligt författarna 

innebär hur information tas emot, avvisas, behandlas och bevaras av mottagaren. 

Den effekt som skapas hos mottagaren genom meddelandet anses vara 

budskapets påverkanskraft som leder till eventuella reaktioner och uppfattningar. 

Via mottagarens effekt ges även en återkoppling tillbaka till sändaren. I relation 

till detta lyfter författarna att det är av vikt att sändare efterfrågar återkoppling för 

att kunna möta upp mottagarens effekt och därefter ta beslut om fortsatt 

kommunikation (Palm & Windahl, 1989). 

 

2.1.4 En teoretisk modell gällande det aktivitetsbaserade kontoret 

Wohlers och Hertels (2017) modell om det aktivitetsbaserade kontoret kan 

användas för att skapa en förståelse kring eventuella påföljder och fördelar på 

individ-, grupp- och organisationsnivå som konceptet kan medföra. Initialt 

presenterar modellen det aktivitetsbaserade kontorets kärnfunktioner, vilka 

resulterar i flertalet olika arbetsförhållanden som kan uppstå i en organisation (se 

Figur 1). Vidare belyser modellen arbetsrelaterade konsekvenser och diskuterar 

dessa både på lång och kort sikt i relation till organisationens arbetsförhållanden. 

De kortsiktiga konsekvenserna påverkar enligt modellen flertalet individuella 

faktorer, som exempelvis äganderätt, identitet, självbestämmande, 

behovstillfredsställelse samt ansträngning. Individuella faktorer som anses 

påverkas av långsiktiga konsekvenser är välmående, motivation, prestation samt 

upplevd tillfredsställelse. Vidare presenterar författarna i modellen kort- och 

långsiktiga konsekvenser på grupp- och organisationsnivå. De kortsiktiga 

konsekvenserna främjar gruppidentitet, sammanhållning och informationsutbyte. 

Långsiktiga konsekvenser kopplat till denna nivå anses påverka tillfredsställelsen 

gentemot arbetsgruppen, gruppers prestationer, samarbete mellan kollegor samt 

medarbetares identifiering med organisationen (Wohlers & Hertel, 2017).  

  

Avslutningsvis belyser modellen yttre faktorer som anses påverka sambandet och 

relationen mellan konceptet och organisationens arbetsförhållanden, samt vilka 

faktorer som influerar relationen mellan arbetsförhållanden och de slutgiltiga 

konsekvenserna. De yttre faktorerna är kategoriserade utifrån uppgifts-, person- 

och organisationsrelaterade faktorer. Syftet med Wohlers och Hertels (2017) 

modell är således att belysa de konsekvenser som det aktivitetsbaserade konceptet 

kan leda till och hur dessa konsekvenser påverkas av konceptets kärnfunktioner 

samt organisationens aktuella arbetsförhållanden.  
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Figur 1. Wohlers och Hertels (2017, s. 470) aktivitetsbaserade kontorsmodell, översatt av 

studiens författare. 
 

2.2 Tidigare forskning 
2.2.1 Flexibilitet och dynamisk rörelse 

Enligt Parker (2016) kan övergången från ett traditionellt cellkontor till ett 

aktivitetsbaserat kontor anses bryta de barriärer som funnits mellan individer och 

grupper i en organisation. Detta anses resultera i en frihet och flexibilitet hos 

individerna som avser när, var och hur de arbetar. Bodin Danielsson och Bodin 

(2009) påtalar att möjligheten till att använda kontorsytor på ett mer effektivt sätt 

är en av konceptets positiva aspekter, vilket i många fall även anses leda till att 

organisationen reducerar sina driftskostnader. Kostnadsreducering är något även 

Parker (2016) belyser som en målsättning vid implementering och menar att 

endast 70 procent av en organisations medarbetare är på plats i ett 

aktivitetsbaserat kontor till följd av att arbetssättets flexibilitet nyttjas och att 

arbete numera är platsoberoende. Detta är något som även Bodin Danielsson och 

Bodin (2009) belyser i och med att det är vanligt att arbetsplatser som 

implementerat konceptet ofta har fler anställda än antal arbetsplatser. Det 

aktivitetsbaserade kontoret anses inte bara erbjuda flexibilitet på individnivå i och 

med att det är upp till medarbetaren att välja vart deras arbete ska utföras, utan 

även på organisatorisk nivå (Bodin Danielsson & Bodin, 2009). Detta då 

organisationer undkommer omorganiseringar av den fysiska arbetsplatsen vid 

förändringar i gruppsammansättningar, exempelvis om någon medarbetare börjar 

eller slutar på företaget. Vidare lyfter Parker (2016) att konceptet även fyller en 

funktionell aspekt då dagens moderna organisationer i stor utsträckning behöver 

kunna svara på organisatoriska förändringar i en hög takt. Detta beskrivs även 
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ställa högre krav på organisationer gällande digitalisering och erbjudandet av 

tekniska verktyg och utrustning, exempelvis internet, datorer och system. Vid 

implementering av ett aktivitetsbaserat arbetssätt bör fokus enligt De Been och 

Beijer (2014) riktas särskilt mot de inrättningar som berör arkiv och IT, då dessa 

är kritiska för en organisations framgång vid användningen av arbetsmiljön. 

  

Enligt Wohlers & Hertel (2017) är grundidén för det aktivitetsbaserade kontoret 

utgångspunkterna flexibilitet och mobilitet. Appel-Meulenbroek et al. (2011) 

belyser att något som frångår en av konceptets kärnfunktioner är att det snarare 

är det som medarbetare föredrar, än arbetsuppgifters karaktär, som styr valet av 

arbetsplats. Vidare lyfter författarna att medarbetare sällan byter plats trots att de 

ofta upplever att det finns funktionella anledningar till det, vilket i sin tur kan leda 

till att personliga platser skapas på ett informellt sätt. Medarbetare vars arbete 

karaktäriseras av extern mobilitet, som innebär flexibilitet i arbetet utanför 

kontoret, är ofta mer positiva till att anta ett flexibelt arbetssätt även inne på 

kontoret (Hoendervanger et al., 2016). Den vanligaste anledningen till att 

medarbetare byter plats i landskapet är enligt författarna en önskan om att sitta 

bredvid specifika kollegor eller att den plats som oftast brukar användas är 

upptagen. Brunia, De Been och van der Voordt (2016) jämför i sin studie 

aktivitetsbaserade kontor med hög respektive låg tillfredsställelse. I de kontor där 

tillfredsställelsen var hög framkom att medarbetare aktivt byter plats och zon 

beroende på arbetsuppgifters karaktär. I kontoren där medarbetare uppgav låg 

tillfredsställelse upplevdes en bristande möjlighet till koncentration i öppna 

arbetsytor. Det medförde att de tysta zonerna och platserna ofta var fulla, vilket 

tvingade medarbetare att välja platser som inte var anpassade för arbetsuppgifter 

som ställde krav på avskildhet och koncentration. Detta styrker Wohlers och 

Hertel (2017) genom att belysa att en organisations största utmaning med 

konceptet är att få medarbetare att använda sig av flexibiliteten att byta plats när 

behov kopplat till både individuella preferenser och arbetsuppgifters karaktär 

uppstår. Appel-Meulenbroek et al. (2011) redogör för att medarbetare upplever 

svårigheter att utföra koncentrerat arbete i de mer aktiva zonerna, men att det trots 

detta är fåtalet medarbetare som aktivt väljer en avskild plats. 

 

Resultatet i Appel-Meulenbroek et als. (2011) studie som behandlar rörelser 

mellan olika zoner visade att majoriteten av alla medarbetare upplever att det 

finns en passande plats för varje aktivitet, men att det fanns en obalans mellan 

individuella platser och gemensamma arbetsytor. Författarna belyser att 

avskildhet och svårigheter kopplat till koncentration ansågs vara anledningarna 

till att medarbetare inte valde att sitta i de aktiva zonerna och flertalet deltagare 

ansåg sig enkelt bli distraherade av vad som skedde i deras omgivning. Gällande 

rörelsen mellan arbetsplatser och zoner under en veckas tid angav 19 procent att 

de använder samma plats, 37 procent nyttjade två olika platser, 32 procent 
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placerade sig på tre olika platser och endast 12 procent använder fler än tre olika 

platser under en veckas tid (Appel-Meulenbroek et al., 2011). 

  

En individs frihet att själv välja när och var dennes arbete ska utföras och hur den 

fysiska arbetsplatsen ska användas för att uppnå arbetsmässiga mål refererar till 

begreppet miljömässig kontroll (O’Neill, 2010). Att som medarbetare ha kontroll 

över sin arbetsmiljö gör det enligt författaren möjligt att på egen hand styra över 

sin arbetssituation genom att göra justeringar i relation till olika arbetsuppgifter, 

arbetsflöde och förändringar i krav. Ekstrand och Damman (2016) påtalar även 

att graden av kontroll och ansvar som individen har över att välja plats, metod, 

innehåll och olika verktyg som används för att genomföra sitt arbete innefattas av 

begreppet. Medarbetare som upplever större arbetstillfredsställelse är enligt 

författarna de som befinner sig i en miljö där de själva kan styra över sin 

tillgänglighet och interaktion med andra och sin komfort. En lägre grad av 

arbetstillfredsställelse återfinns hos de som inte kan styra över sin arbetsmiljö, 

vilket ofta är fallet i öppna kontorsmiljöer (Ekstrand & Damman, 2016). 

 

2.2.2 Samspel och kommunikation  

Att en organisation väljer att implementera ett aktivitetsbaserat kontor kan enligt 

Dooley (2017) ses som en rationell strategi. Detta då konceptet anses vara 

kostreducerande, öka samarbete och kommunikation mellan de anställda samt 

bidra till en förnyad organisationskultur. Konceptet innebär även en ökad 

flexibilitet för medarbetare vad gäller både det egna arbetet och möjligheten att 

välja plats att utföra arbetet vid, vilket författaren anser kan främja samverkan. 

Enligt Haynes, Suckley och Nunnington (2017) är de kunskaps- och 

överföringsprocesser som skapas genom interaktion mellan medarbetare en vital 

förutsättning för organisationers överlevnad. Kontorsmiljöer bör därför utformas 

för att främja interaktion och samtidigt reducera distraktioner (Haynes, 2007). 

Enligt Bodin Danielsson och Bodin (2009) främjar arbetssättet upplevelsen av 

samhörighet mellan medarbetare, vilket anses kan bidra till ökad 

arbetstillfredsställelse. Resultaten från tidigare forskning är dock motstridiga 

kring huruvida kontorskonceptet leder till detta i verkligheten eller ej. En studie 

som exemplifierar detta är Wohlers och Hertels (2017) som belyser att ett 

aktivitetsbaserat kontor kan ha en negativ påverkan på samarbete. Detta då de 

menar att de synliga gränserna mellan exempelvis kontorsrum eller avdelningar i 

ett traditionellt kontor blir mer flytande i detta koncept, vilket anses kunna 

resultera i att medarbetare upplever svårigheter kopplat till känslan att tillhöra en 

grupp. Vidare beskriver författarna att detta försvårar samarbetet mellan 

medarbetare på ett kontor som implementerat konceptet och anser att detta är 

något som för få studier belyser. 
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Det sociala samspelet är enligt Haynes et al. (2017) av vikt för den upplevda 

produktiviteten hos medarbetare. Möjligheten för interaktion och kunskapsutbyte 

är potentiella positiva effekter med öppna kontorsytor, medan distraktion och 

brist på integritet utgör de negativa effekterna. Författarna belyser att det därmed 

är av vikt att kontorsutformningen underlättar interaktionen mellan chefer och 

medarbetare och att det samtidigt finns goda möjligheter för medarbetare att 

utföra koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Att som anställd varje dag bli 

erbjuden möjligheten att själv fatta beslut om vilken plats dagens arbete ska 

genomföras vid är något som i stor utsträckning uppskattas (van der Voordt, 

2004). Dynamiken som uppstår när den anställde fattar beslut om val av plats 

främjar skapandet av nya kontakter, vilket ökar chanserna för att erhålla nya 

kunskaper. Författaren menar dock att en eventuellt negativ effekt av att 

medarbetare som anser sig själva arbeta bra tillsammans och därför kontinuerligt 

placerar sig bredvid varandra oavsiktligt kan störa varandra. Vikten av att 

möjliggöra den informella interaktionen för att öka kunskapsspridningen mellan 

kollegor är något som även Appel-Meulenbroek et al. (2011) understryker. 

Författarna lyfter att den arbetsmiljö som de anställda befinner sig i är mer 

komplex och påverkar mer än bara genom ergonomiska och arkitekturella 

faktorer och belyser de psykologiska aspekterna som också är verksamma. 

Interaktion och kommunikation belyses som två av dessa psykologiska aspekter 

vilka spelar en allt större roll i dagens organisationer och kan påstås vara det som 

länkar samman alla aktiviteter (Appel-Meulenbroek et al., 2011). 

  

En aspekt som Wohlers och Hertel (2017) beskriver främjas vid 

implementeringen av kontorskonceptet är att arbetssättet skapar naturliga 

utrymmen för informella samtal och interaktioner. Den främsta fördelen som 

spontana informella samtal medför är att medarbetare lär känna varandra, vilket 

kan leda till en ökning i förtroende och ett bättre samarbete samt ett ökat 

informationsutbyte. Avseende just informella möten mellan kollegor belyser De 

Been och Beijer (2014) att närmare 80 procent av dessa sker spontant. Författarna 

redovisar i sin studie att medarbetare som arbetar i öppna planlösningar anger att 

de i större utsträckning är nöjda över möjligheterna att kommunicera och 

interagera med andra kollegor än de som arbetar i helt egna cellkontor eller i 

kontorsrum som delas med andra. Ett resultat som beskrevs som oväntat i relation 

till tidigare forskning var att de medarbetare som arbetade i ett aktivitetsbaserat 

kontor inte upplever högre tillfredsställelse i relation till kommunikation och 

interaktion, trots att kontorskonceptet erbjuder större möjligheter gällande dessa 

aspekter (De Been & Beijer, 2014). 

 

2.2.3 Avskildhet och integritet  

Enligt Wohlers och Hertel (2017) är en av kärnkomponenterna i ett 

aktivitetsbaserat kontor att medarbetare självständigt ska bestämma var dennes 

arbetsuppgifter ska utföras och att detta val ska tillfredsställa individens behov. 
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Vidare lyfter författarna ett centralt problemområde med konceptet, som anses 

vara i vilken grad avsaknaden av avskildhet påverkas genom att medarbetaren 

inte har en egen arbetsplats. Enligt van der Voordt (2004) är denna valfrihet något 

somliga medarbetare upplever bidrar till en känsla av frihet, vilket andra istället 

upplever som en påfrestning. Något som problematiseras av Brunia och Hartjes-

Gosselink (2009) samt Appel-Meulenbroek et al. (2016) är att medarbetare 

självmant tilldelar sig egna arbetsplatser, vilket frångår det konceptets 

utgångspunkt som bygger på en rörelse mellan olika arbetsplatser.  

  

Laurence, Yitzhak Fried och Slowik (2013) belyser att mängden avskildhet 

påverkar hur medarbetare upplever möjligheten att reglera interaktionen med 

andra men även vilken information om sig själva som andra kan ta del av. Brunia 

et al. (2016) problematiserar vidare möjligheten för organisationer att erbjuda 

stöd för medarbetares interaktion och individuella arbete i ett aktivitetsbaserat 

kontor. Samtidigt menar Altman (1975) att avskildhet i stor utsträckning handlar 

om människans möjlighet att reglera hur tillgänglig denne vill vara för andra, 

något som anses ligga i medarbetares egna händer att styra över i dagens 

organisationer. Enligt van der Voordt (2004) stödjer den variation av miljöer som 

erbjuds i det aktivitetsbaserade kontoret känslan av avskildhet, vilket Eklund, 

Jahncke och Rolfö (2017) dock menar är något som undersökts i låg utsträckning. 

Fyra typer av avskildhet som anses påverka medarbetare i en organisation är: 

visuell, auditiv, informativ och territoriell avskildhet, där den sistnämnda berör 

individens möjlighet att kontrollera vilken information om en själv som andra i 

omgivning kan ta del av (Appel-Meulenbroek et al., 2011).  

  

Wohlers och Hertels (2017) studie tydliggör att medarbetare som arbetar i 

cellkontor, eller i en kontorsmiljö som erbjuder avskärmade arbetsplatser, 

upplever att de har lättare att koncentrera sig på sitt arbete. I relation till just 

koncentration i det aktivitetsbaserade kontoret påtalar Brunia et al. (2016) att 

zoner som rymmer 15 eller fler personer helst bör undvikas. Enligt Ekstrand och 

Damman (2016) kan avskildhet kontrolleras genom regler kring beteenden, 

sociala hierarkier och undvikande, som begränsar oönskad interaktion i specifika 

kontexter. Vidare kan avskildhet även kontrolleras genom schemaläggning av 

aktiviteter eller genom fysiska aspekter som väggar och dörrar. Hur väl dessa 

faktorer har en inverkan på avskildheten grundas i organisationskulturen samt 

tydligheten ut mot samtliga medarbetare (Ekstrand & Damman, 2016). Wohlers 

och Hertel (2017) belyser att det aktivitetsbaserade kontoret kan utgöra ett hot 

mot medarbetares integritet. Detta är något som även van der Voordts (2004) 

studie styrker, vilken uppger att det medarbetare uttrycker mest missnöje kring är 

just brist på integritet och avskildhet i relation till konceptet. En god balans 

gällande integritet, där medarbetare har möjlighet att välja plats att arbeta på och 

därmed välja eller välja bort social interaktion, lyfter Ekstrand och Damman 

(2016) som något positivt för kreativa processer på arbetsplatsen. Vidare uppger 
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författarna att medarbetare anser att en privat och tyst zon främjar planering och 

struktur, vilket kan ha en positiv inverkan på arbetets produktivitet. 

  

Bodin Danielsson och Bodin (2009) sammanfattar flera olika aspekter som kan 

föranleda missnöje i relation till det aktivitetsbaserade kontoret, där avsaknad av 

avskildhet och personliga tillhörigheter nämns. Utöver dessa aspekter menar 

författarna att även få möjligheter till att anpassa arbetsplatsen efter individuella 

behov och brister i de ergonomiska aspekterna kan bidra till missnöje. Brist på 

avskildhet och personlig integritet kan även leda till sämre arbetsprestation, 

motivation och arbetstillfredsställelse (Ekstrand & Damman, 2016; Parker, 2016; 

Wohlers & Hertel, 2017). Detta är en aspekt som även De Been och Beijer (2014) 

belyser genom att beskriva att den frihet som medarbetare upplever av att 

bestämma var arbetet ska utföras inte kompenserar för de negativa aspekter som 

konceptets öppenhet kan medföra. 

 

2.2.4 Förändring i förväntningar och självstyre  

Enligt Harris (2015) har det skett en förändring i vad medarbetare förväntar sig 

av sin arbetsplats. Författaren lyfter att medarbetare ställer ökade krav på 

valfrihet, interaktion och flexibilitet, vilket lett till nya förväntningar på hur 

kontoren är utformade. Enligt Parker (2016) kan anställda uppleva att konceptet 

medför en förändring i de förväntningar som finns på deras prestationer. 

Resultatet av att medarbetare inte längre sitter vid en och samma plats kan vara 

att chefer mister insyn i de anställdas arbetsprocesser. Detta menar författaren kan 

resultera i en ökad stress hos de anställda då det skapar en känsla av det endast är 

arbetets slutresultat som räknas (Parker, 2016).  

  

Medarbetares möjlighet till självstyre anses enligt Wohlers & Hertel (2017) vara 

ett av de främsta målen med att implementera ett aktivitetsbaserat kontor. Den 

enskilde individens möjlighet till självstyre tillfredsställer enligt Foley et al. 

(2016) dennes individuella behov på arbetsplatsen på ett bättre sätt. Självstyre är 

något som uppskattas bland medarbetare och medför att de är mer benägna att 

vilja kontrollera deras egen arbetsmiljö och närmaste omgivning (Ekstrand och 

Damman, 2016). Enligt Appel-Meulenbroek et al. (2011) är det vanligt att det 

aktivitetsbaserade kontoret efter dess implementering används på ett annat sätt än 

det som var syftet initialt och att detta inte sker riskfritt då resultaten av 

användandet kan bli oplanerade och svåra att styra. Författarna uppmanar därför 

till att coacha medarbetare i hur konceptet ska användas innan implementering 

samtidigt som Skogland (2017) belyser att det är viktigt att chefer följer de regler 

och anvisningar som återfinns gällande konceptet, för att på så sätt agera 

förebilder för det nya arbetssättet. Appel-Meulenbroek et al. (2011) diskuterar 

även möjligheten att upprätta mer åtstramade policys för att reglera hur 

kontorsutrymmen bör användas, men menar att detta samtidigt skulle verka 

motstridigt mot själva grundidén gällande tillit i det aktivitetsbaserade kontoret.  
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2.2.5 Inverkan på prestation, effektivitet och arbetstillfredsställelse 

Enligt De Been och Beijer (2014) är den forskning som berör hur olika 

kontorsmiljöer påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse och välbefinnande 

omfattande och av stor betydelse då nöjdheten med den fysiska kontorsmiljön går 

att länka direkt till arbetstillfredsställelse. Under 1970-talet började 

organisationer leta efter nya kontorskoncept för att följa den teknologiska och 

samhälleliga utvecklingen och började då även frångå det traditionella 

cellkontoret. Enligt studier blev den nya utmanaren kontor med öppna ytor som 

ansågs förbättra kommunikation och samarbete mellan medarbetare (Appel-

Meulenbroek et al., 2011; Brunia et al., 2016). Parker (2016) visar på flertalet 

fördelar ett aktivitetsbaserat kontor medför som främjar en organisations 

effektivitet. Dessa är bättre samarbete och arbetstillfredsställelse, en minskad 

klyfta mellan avdelningar samt mer aktivitet kring kontoret (Parker, 2016).  

  

Moderna organisationer kännetecknas av omorganisering, vilket ställer krav på 

medarbetares anpassning av det dagliga arbetet (Harris, 2016). Då medarbetare 

ansvarar över sitt eget arbete krävs kontroll och möjligheter till interaktion, vilket 

enligt författaren innebär att de således är mindre beroende av kontoret som en 

fysisk arbetsplats. Detta medför enligt författaren att moderna kontor är i 

beroendeställning gentemot medarbetarnas ökade krav på valfrihet, flexibilitet 

och interaktion. För att implementera ett aktivitetsbaserat kontorskoncept med 

lyckat utfall är det enligt Brunia et al. (2016) av vikt att samtliga medarbetare 

involveras i processen. Författarna anser även att en tydlig kommunikation 

mellan medarbetare och chefer bör upprätthållas under hela processen. För att 

skapa en lyckad kommunikation bör processen formuleras i enlighet med följande 

fyra steg: (1) att informera medarbetare om förändringen, (2) att informera 

medarbetare om den underliggande orsaken till förändringen, (3) erbjuda möten 

för att svara på eventuella frågor och funderingar och (4) låta medarbetare 

diskutera hur förändringen kommer att påverka dem (Brunia et al., 2016). En 

avgörande faktor för att medarbetare ska arbeta effektivt i ett aktivitetsbaserat 

kontor anses vara att chefer själva anammar konceptet och aktivt arbetar med 

flexibiliteten i det aktivitetsbaserade kontoret (Brunia et al., 2016).  

  

Medarbetares positiva inställning till det aktivitetsbaserade kontoret kan enligt 

Brunia et al. (2016) baseras på ett flertal faktorer, vilka beskrivs som: kontorets 

design, antal arbetsplatser, graden av öppenhet, god ergonomi och komfort, 

medarbetares tidigare erfarenheter samt fysiska aspekter som exempelvis 

inomhusklimat. Faktorer som lett till ett missnöje hos medarbetare i ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt beskriver författarna är sämre IT-lösningar, att byten 

av plats är tidskrävande, mörka färgval på väggar och möbler, svårigheter att hitta 

sina kollegor i landskapet samt störningsmoment i form av exempelvis ljud och 

samtal (Brunia et al., 2016; Wohlers & Hertel, 2017). Samtidigt menar Wohlers 

och Hertel (2017) att en låg grad av kontroll över omgivande ljud, 
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störningsmoment, avbrott i arbetet och den ständiga tillgängligheten kan bidra till 

ett upplevt missnöje då det har en negativ effekt på medarbetares välmående, 

motivation, arbetstillfredsställelse och prestation. Denna negativa påverkan anses 

ha sin grund i den låga graden av individuell psykisk integritet och avskildhet 

som konceptet innebär, vilket medför att det är av stor vikt för organisationer att 

fånga upp missnöje för att utfallet ska bli positivt (Wohlers & Hertel, 2017).  

  

Enligt Parker (2016) sänder förändringar i kontor och dess design starka 

symboliska meddelanden om en organisation, dess medarbetare samt dess 

värderingar. På individnivå kan övergången från cellkontor till mer öppna 

kontorslandskap medföra en känsla av förlorad status och brist på möjlighet att 

göra sin arbetsplats personlig. Dessa två faktorer ses enligt författaren som viktiga 

för en medarbetares arbetstillfredsställelse, då ett kontor har stor inverkan på 

medarbetare gällande deras interaktion, arbetstillfredsställelse och prestation. 

Organisationer bör enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) vara medvetna om 

medarbetares individuella behov i relation till trivsel. Medarbetares 

arbetstillfredsställelse behöver dock nödvändigtvis inte vara ett specifikt uttalat 

mål i en organisation utan bör snarare tas i beaktning för att få värdefulla 

medarbetare att stanna kvar i organisationen och för att ta tillvara på och nyttja 

deras kompetens. Enligt Parker (2016) kan ett aktivitetsbaserat kontor resultera i 

sämre arbetstillfredsställelse och sämre motivation. Detta genom att medarbetare 

upplever att kontoren är överfyllda på grund av för liten yta, minskad möjlighet 

till avskildhet och minskad kontroll över sina sociala interaktioner. Varför 

organisationer fortsätter implementera detta kontorskoncept trots ovan nämnda 

risker kan bero på att det anses vara kostreducerande, då en mindre kontorsyta 

behövs (Parker, 2016). 

 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Ett aktivitetsbaserat kontor baseras på grundidén om att främja kommunikation 

och samverkan genom att medarbetare inte är låsta till en specifik kontorsplats 

utan rör sig i olika gemensamma utrymmen som är utformade utifrån olika zoner 

(Appel-Meulenbroek et al., 2011). För att nyttja konceptet till fullo är tanken att 

medarbetare dynamiskt rör sig mellan zonerna genom att välja den arbetsplats 

som är bäst lämpad för den arbetsuppgift som ska utföras (Wohlers & Hertel, 

2017). Övergången från ett traditionellt cellkontor till ett aktivitetsbaserat kontor 

anses bryta de barriärer som funnits mellan individer och grupper i en 

organisation (Parker, 2016). Detta anses resultera i en frihet och flexibilitet hos 

individerna som avser när, var och hur de arbetar. Att implementera ett 

aktivitetsbaserat kontor innebär således ett nytt arbetssätt för en organisation som 

innebär både möjligheter och utmaningar. Organisationer bör skapa ett klimat och 

en arbetsmiljö där just arbetsuppgifter står i centrum för att motivera och främja 

en hög arbetstillfredsställelse hos medarbetare (Herzberg, 1971). Vidare finns 

flertalet faktorer som anses påverka en individs motivation där denna studie 
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fokuserar på Maslows (1943) fyra övre nivåer i behovshierarkin, vilka är behov 

av trygghet, social samverkan, uppskattning och självförverkligande. Dessa 

nivåer anses vara motivationsfaktorer som både organisationer och medarbetare 

bör fokusera på för att nå bäst möjliga resultat. Att genomföra en större förändring 

gällande kontorets utformning kräver att medarbetare involveras (Brunia et al., 

2016). Att föra en kontinuerlig kommunikation genom hela processen är således 

en viktig faktor för att nå ett lyckat utfall, vilket även är något som Palm & 

Windahl (1989) betonar i deras modell över kommunikation. Utmaningar med ett 

aktivitetsbaserat kontor är kopplat till koncentration och avskildhet (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2009). För att detta inte ska påverka medarbetares 

arbetstillfredsställelse negativt är det av vikt att organisationer kontinuerligt 

arbetar med uppföljning samt utför nödvändiga justeringar i den fysiska 

arbetsmiljön för att möta de behov som eventuellt uppstår (De Been & Beijer, 

2014).  
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3. METOD 
Detta kapitel innehåller en redogörelse för studiens genomförande. Inledningsvis 

presenteras studiens metodologiska utgångspunkt följt av urvalsstrategi, 

insamling av teori, datainsamlingsmetod och utformning av intervjuguide, 

tillvägagångssätt samt bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet. 

Avslutningsvis presenteras studiens kvalitetsaspekter samt etiska överväganden. 

 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 
Studien antar en kvalitativ ansats där fokus ligger på insamling och analys av 

datamaterial i form av ord (Bryman, 2018). Valet av att utgå från en kvalitativ 

metod grundas i att syftet med studien är att undersöka medarbetares och chefers 

inställning till det aktivitetsbaserade kontoret, vilket en kvantitativ studie inte 

ansågs kunna svara på. Fokus för studien är således att få en förståelse för 

individernas tankar, ord och beskrivningar i relation till valt fenomen. En induktiv 

ansats utgör utgångspunkt för studien (Bryman, 2018), där insamlad empiri 

agerar som grund för det fortsatta arbetet. Då viss teori behandlats innan 

insamlandet av empiri för att skapa en förförståelse för ämnet samt för att ligga 

till grund för de intervjuguider som skapades har studien även inslag av en 

deduktiv ansats. Studien antar även ett konstruktionistiskt perspektiv då fokus 

ämnar identifiera individers subjektiva tolkningar samt att de fenomen som 

undersöks antas skapas genom interaktion mellan individer (Bryman, 2018). 

Vidare anses detta perspektiv vara lämpligt då det fokuserar på sociala företeelser 

samt tolkningar av verkligheten. 

 

3.2 Urvalsstrategi 
Det ansågs för studien vara ett relevant krav att kontoret tillämpat arbetssättet 

under minst ett år för att medarbetare skulle ha en tydlig bild gällande konceptet. 

Vidare ansågs det även vara av vikt att besöka organisationen innan 

undersökningen utfördes för att ta del av dess fysiska utformning, vilket ledde till 

ett önskemål om att företaget skulle finnas inom rimligt geografiskt avstånd från 

Linköpings universitet. Utifrån dessa krav valdes det aktuella företaget ut, vilket 

kan beskrivas som ett målstyrt urval (Bryman, 2018). Studien har genomförts på 

en organisation som är verksam inom fastighetsbranschen vars huvudkontor är 

utformat som ett aktivitetsbaserat kontor, där konceptet implementerades under 

år 2017. Kontakten har skett via organisationens HR-chef som har delgett 

information om organisationen, samt bakgrund och planer framåt gällande 

konceptet. Urvalet av lämpliga informanter för studiens syfte skedde i samråd 

med tidigare nämnd HR-chef, något som bedömdes vara det mest effektiva 

tillvägagångssättet sett till studiens tidsram. Således var även valet av informanter 

ett målstyrt urval där informanter valdes baserat på studiens frågeställningar 

(Bryman, 2018). Hade mer tid för studien funnits att tillgå hade ett slumpmässigt 

urval varit lämpligt för att dels säkerställa anonymiteten i högre grad, men även 
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för att säkerställa att ingen informant blivit strategiskt utvald utefter dennes 

upplevelser. Urvalet består av fem medarbetare och fem chefer som arbetar på 

företagets huvudkontor i Norrköping, där ingen innehar samma typ av tjänst. 

Detta då det anses positivt i ett målstyrt urval att informanter skiljer sig åt i 

kännetecken och egenskaper, vilket möjliggör en jämförelse mellan 

informanternas upplevelser och redogörelser (Bryman, 2018). Då studiens 

frågeställningar syftar till att undersöka både hur medarbetare upplever det 

aktivitetsbaserade kontoret, men också hur hänsyn tas till individuella behov så 

föll valet på att intervjua både chefer och medarbetare. 

  

3.3 Insamling av teori 
För att finna relevant tidigare forskning, studier och teorier relaterat till det 

aktivitetsbaserade kontoret har sökningar i Linköping universitetsbiblioteks 

sökmotor UniSearch gjorts. Sökmotorn ger tillgång till flertalet databaser, 

exempelvis Emerald Insight och Scopus. Följande sökord har använts: activity 

based workplace, aktivitetsbaserat kontor, flexible workplace, ABW, self-

leadership, motivation och communication. Ytterligare ett tillvägagångssätt för 

att finna litteratur var att gå igenom tidigare forsknings referenslistor. Endast 

artiklar som var peer-reviewed har valts för denna studie, för att säkerställa den 

vetenskapliga relevansen. Vidare har sökmotorn Ulrichsweb använts för att 

säkerställa att samtliga journaler där artiklar publicerats är godkända. Tre av de 

fyra teorier som behandlas i studiens teoretiska utgångspunkter är av äldre 

karaktär, vilka är Maslows (1943) behovshierarki, Herzbergs (1971) 

tvåfaktorsteori och Palm och Windahls (1989) kommunikationsprocess. 

Anledningen till att dessa behandlas trots att de kan upplevas som förlegade beror 

på att de anses vara aktuella och ligger till grund för många nutida teorier. De 

ansågs även tillföra en intressant kontrast till de nya teorierna som används och 

möjliggör en poängtering av att människans långsiktiga behov fortfarande kan 

relateras till nutida perspektiv. Gällande upphovsrätt kontaktades bakomliggande 

författare gällande den figur som används i studien i syfte att få ett godkännande 

för att använda denna.  

  

3.4 Datainsamlingsmetod och utformning av intervjuguide 
Valet att utföra datainsamling genom semistrukturerade intervjuer är grundad i 

att intervjuprocessen anses vara flexibel och att tonvikten ska ligga på hur 

informanten tolkar och uppfattar frågorna som ställs (Bryman, 2018). Detta gav 

informanterna möjlighet att återge hur de upplever arbetet i ett aktivitetsbaserat 

kontor. En semistrukturerad intervju innebär att det finns en intervjuguide som 

intervjuaren använder som grund, men att utrymme för följdfrågor samt att frångå 

intervjuguiden finns (Bryman, 2018). Således gavs möjlighet till att utforska nya 

teman och ge en djupare förståelse för det valda fenomenet. De intervjuguider 

som skapades (se Bilaga 3 och Bilaga 4) delades in i fyra teman: implementering 

av ett aktivitetsbaserat kontor, fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö och kognitiv 
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arbetsmiljö, där öppna frågor utgjorde majoriteten av intervjuguidens frågor. 

Detta gav informanterna chansen att individuellt beskriva sin egen inställning till 

konceptet och arbetssättet. Trots att studien tagit avstamp i en induktiv ansats har 

en del bearbetad tidigare forskning, som gett en djupare och bredare förståelse för 

fenomenet, legat till grund för vissa av intervjufrågorna. Således har relevanta 

teman som identifierats i tidigare forskning, som även kopplats till studiens 

frågeställningar, berörts i intervjuguiden för att nå en grundläggande förståelse 

för fenomenet. Detta har även gjorts för att kunna relatera eventuella fynd som 

hittades i materialet efter genomförd analys till tidigare forskning. 

  

3.5 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsmail med bifogat 

missivbrev ut till samtliga informanter med information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (se Bilaga 2). Samtliga intervjuer genomfördes i tre olika 

mötesrum på företagets huvudkontor. Rummen hade plats för fyra till åtta 

personer och upplevdes som rymliga med neutral inredning och bra ljusinsläpp. 

Bakgrunden till att intervjuerna genomfördes i olika rum var på grund av 

tillgänglighet, då det inte fanns ett och samma rum tillgängligt under alla 

inbokade intervjutider. För att öka interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2018) 

deltog båda författarna på samtliga intervjuer och ansvaret mellan att intervjua 

och anteckna delades lika mellan författarna. Under intervjuerna fanns även 

möjlighet för den som antecknade att flika in med följdfrågor. Intervjutillfällena 

började med att den som ansvarade över intervjun berättade kort om syftet bakom 

studien, samt gav relevant information om upplägget på intervjun. Under 

intervjun tydliggjordes även övergångarna mellan de olika teman som 

behandlades. Detta var något som inte framkom genom den information som 

delgavs i samband med syftet och upplägget, för att inte göra den initiala 

informationen av intervjun för omfattande. Då intervjuerna var av 

semistrukturerad form utgick intervjuaren från frågorna, men kunde när som 

frångå för att följa berättandet. Detta medförde att intervjuerna resulterade i olika 

längd, då en del informanter berättade mer utförligt. Initialt i samtliga intervjuer 

efterfrågades godkännande från informanten om att spela in intervjun och 

spelades då in på två telefoner för att säkerställa att inget material gick förlorat. 

 

3.6 Bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet 
Braun och Clarke (2006) belyser att transkribering är en viktig del för att en 

tematisk analys ska kunna påbörjas och genomföras. Vidare menar författarna att 

transkriberingen i sig är tidskrävande, men att det ses som ett positivt steg i att bli 

familjär med det insamlade datamaterialet samt att det medför att en fördjupning 

i materialet görs, vilket krävs för att kunna genomföra en rättvis analys (Braun & 

Clarke, 2006). Under transkriberingen lades ingen vikt vid informanternas 

kroppsspråk eller på vilket sätt de framförde sina resonemang, detta då fokus 

skulle vara på ord och dess betydelse. Vid transkribering av intervjuerna uteslöts 
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ord som “eh” och “hm” då dessa betraktades som utfyllnadsord och därför inte 

ansågs påverka den information som framfördes. 

  

Efter transkriberingen analyserades datamaterialet utifrån en tematisk analys, 

som enligt Braun och Clarke (2006) inte utgår från en tydlig och planerad struktur 

utan snarare erbjuder riktlinjer att förhålla sig till under analysarbetet. 

Analysarbetet började initialt med att samtliga intervjuer kodades för att 

identifiera underteman som ansågs ha gemensamma drag, vilka sammanfattades 

i kortfattade förklaringar eller i enskilda ord. Därefter jämfördes och 

sammanställdes dessa underteman för att finna likheter och skillnader som låg till 

grund för de huvudteman som sedan fastställdes och som denna studies resultat 

är baserat på. De huvudteman som analysen resulterade i var följande: 

implementering och användning av det aktivitetsbaserade kontoret, fysisk 

arbetsmiljö, koncentration, kommunikation och organisationskultur. Att analysen 

genomfördes i dessa steg var för att säkerställa att de underteman och teman som 

identifierades speglade vad informanterna delgav under intervjuerna (Braun & 

Clarke, 2006). Efter analysarbetet sammanställdes resultatet och relevanta citat 

valdes ut för att presentera den insamlade empirin. En svårighet som uppkom 

under sammanställningen var att få en likvärdig representation av samtliga 

informanter då alla intervjuer inte speglat de huvudteman som valts ut i samma 

utsträckning. Dock ansågs det vara av vikt att samtliga informanter citerades 

minst en gång i resultatet för att få med olika åsikter som framkommit.  

  

3.7 Kvalitetsaspekter                                      
Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär god kvalitet på den forskning som utförs 

att villkor och premisser som ligger till grund för studien måste presenteras och 

motiveras samt ha ett distinkt syfte och tydliga frågor som ämnar besvaras. För 

att säkerställa god kvalitet har ett antal kvalitetsaspekter tagits i beaktning. Den 

främsta aspekten är tillförlitlighet, som är den kvalitativa forskningens 

motsvarighet på de kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 

2018; Fejes & Thornberg, 2015). Tillförlitlighet består av fyra kriterier, vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2018). För att uppfylla kriteriet trovärdighet handlar det enligt Bryman 

(2018) om vikten av att den sociala omgivning som studerats uppfattar resultatet 

korrekt. I denna studie togs detta i beaktning genom att låta informanterna i slutet 

av intervjun bekräfta att en rättvis och överensstämmande bild av deras 

upplevelser insamlats samt att möjligheten att lägga till information om så 

önskades. Överförbarhet förklaras enligt Bryman (2018) som hur stor 

möjligheten är att studiens resultat går att applicera i andra sammanhang än det 

som studerats. Genom uttömmande och väl formulerade beskrivningar från 

informanterna antogs resultatet vara överförbart till organisationen i stort. Dock 

anses inte resultatet vara applicerbart på samtliga organisationer som har ett 

aktivitetsbaserat kontor då studiens omfattning inte bedöms vara tillräcklig. 
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Pålitlighet beskrivs enligt Bryman (2018) som det kriteriet där forskare ska anta 

ett granskande synsätt genom att tydligt formulera samtliga steg i processens gång 

för att studien ska kunna replikeras vid framtida undersökningar. Gällande detta 

har denna studies författare löpande säkerställt att genomförandet varit i enlighet 

med de steg som formulerats över processen. För att nå ett objektivt resultat i led 

med det Bryman (2018) benämner som möjligheten att styrka och konfirmera 

anonymiserades informanterna under analysen, vilket minskade risken för 

subjektiva värderingar som kunnat skapa tolkningar och påverkat resultatet.  

 

Ytterligare en aspekt som tagits hänsyn till är interbedömarreliabiliteten 

(Bryman, 2018), detta genom att båda författarna deltagit på samtliga 

intervjutillfällen. Detta menar Bryman (2018) ökar interbedömarreliabiliteten, då 

det genom båda författarnas deltagande skapats en överensstämmelse mellan två 

personers tolkningar av samma fenomen. Vidare anses interbedömarreliabiliteten 

stärkas under analysprocessen, detta då samtliga intervjuer genererat de teman 

som ligger till grund för studiens resultat. Slutligen ökar möjligheterna att uppnå 

en god kvalitet genom det målstyrda urval som brukats som bidrar till 

trovärdighet (Bryman, 2018).  

  

3.8 Etiska överväganden 
För att öka denna studies kvalitet och förbättra det sätt som studien genomförts 

på har hänsyn tagits till olika etiska aspekter. Vad som ofta beskrivs som den 

ständiga frågan i relation till forskningsetik är den avvägning som måste göras 

mellan individskyddskravet och forskningskravet, begrepp som i stor 

utsträckning legat till grund för hur denna studie genomförts. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) berör individskyddskravet frågor om hur individer som 

deltar i studier kan värnas från skada och kränkning medans forskningskravet 

syftar till det egenvärde som finns i forskningsresultatet och vikten av ett 

kvalitativt forskningsarbete med ett viktigt syfte.  

  

Gällande hantering av det insamlade materialet som erhölls genom de 

semistrukturerade intervjuerna har begreppen anonymisering och konfidentialitet 

legat till grund. Anonymisering avser elimineringen av möjligheten att matcha en 

särskild uppgift med en viss individs identitet, medans konfidentialiteten syftar 

till skydda obehöriga från att ta del av den information som samlats in genom att 

inte sprida uppgifter som lämnats av informanterna i förtroende för dem som 

genomför studien (Vetenskapsrådet, 2017). För att efterleva den anonymitet som 

lovades informanterna i samband med intervjuerna exkluderades personuppgifter 

från alla dokument som berörde studien, så som transkriberingar och analyser. 

Det enda undantaget som berörde personuppgifter var det intervjuschema som 

upprättades där namn på informanten, datum, tid och lokal för intervjun 

sammanställdes. Detta dokument raderades dock direkt efter dess att intervjuerna 

genomfördes. För att det insamlade datamaterialet inte skulle komma obehöriga 
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tillhanda, samt för att säkerställa informanternas anonymitet i undersökningen 

hanterades svaren med största försiktighet. I den resultatdel som återfinns i denna 

studie benämns informanterna som IP X där X är ersatt med en siffra som skiljer 

sig mellan varje individ. Siffrorna kastades dock om så att IP 1 inte motsvarar 

den person som intervjuades först och IP 2 inte motsvarar den person som 

intervjuades därefter och så vidare. Detta för att ytterligare säkerställa att de 

uppgifter som informanten lämnade inte ska vara möjliga att härleda till 

individen. Både i informationsbrevet och i inledningen av den semistrukturerade 

intervjun klargjordes även vilka som skulle komma att ta del av det insamlade 

materialet. Gällande anonymisering av företaget fördes en diskussion med 

företagets bolagsjurist. Detta resulterade i en gemensam överenskommelse som 

innebar att det var godkänt att nämna organisationens namn, något som ändå 

valdes bort i företagsbeskrivningen där företagets bransch däremot återges. 

Anledningen till att namnet valdes bort var då det inte ansågs ha någon 

bidragande mening till uppsatsen i sig.  

  

För att värna om individskyddskravet tilldelades informanterna information om 

studiens syfte, vilket tydliggjordes i ett informationsbrev som bifogades då 

bokning av intervjuer skedde, samt muntligt i samband med genomförandet av 

intervjuerna. I relation till individskyddskravet framgick det även tydligt i både 

informationsbrevet samt under intervjuerna att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när helst, utan att behöva uppge anledning, kunde avbryta sin 

medverkan. Då urvalet består av 10 informanter var det av största vikt att 

konfidentialiteten togs i beaktning, vilket medförde att en extra försiktighet 

vidtogs vid framställningen av resultatet. För att ta ytterligare hänsyn till 

individskyddskravet användes de insamlade uppgifterna endast för denna studie. 
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4. RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras de huvudteman som identifierats under den tematiska 

analysen. Dessa teman är implementering och användning av det 

aktivitetsbaserade kontoret, fysisk arbetsmiljö, koncentration, kommunikation 

och organisationskultur. Under respektive tema presenteras även 

underkategorier. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

  

4.1 Implementering av det aktivitetsbaserade kontoret 
Förändringsarbetet inom organisationen påbörjades under 2016, där arbetet i 

grunden uppgavs handla om ett digitaliseringsarbete som senare ledde till större 

förändringar då en ny VD och vice VD tillsattes samtidigt som en ny strategi och 

vision formulerades. Under intervjuerna framkom att medarbetare innan 

förändringsarbetet upplevt att samarbete mellan avdelningar saknades och att den 

generella uppfattningen var att man inte hade någon insyn i varandras 

arbetsuppgifter. Enligt en informant hade ledningsgruppen under en tid funderat 

på att bygga om huvudkontoret. Detta ledde till att ett beslut fattades om att anlita 

två hjärnforskare med uppdraget att intervjua samtliga medarbetare om deras 

upplevelse av det aktuella kontoret. 

  
… det gjorde ju att vi satte igång ett mer gediget arbete kring hur vi skulle bygga om 

och då gjorde vi också en enkät (…) och sen så sammanställde man det materialet och 

så kom dem med en rekommendation hur ska kontoret se ut för att uppfylla de önskemål 

som alla har och deras rekommendation var att vi skulle bygga om kontoret och sitta 

aktivitetsbaserat. - IP 8 

  

Samma informant uppger att rekommendationen att implementera ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt nog inte var vad de anställda hade trott skulle bli 

utfallet, men att det var som passade organisationen bäst. Inför implementeringen 

av det aktivitetsbaserade kontoret uppger majoriteten av informanterna att 

förarbetet och kommunikation i relation till förändringen var av stor vikt. Att 

förslaget om att implementera ett aktivitetsbaserat kontor mötte skepsis menar en 

av intervjupersonerna som var med och ledde förändringen kan ha bidragit till att 

man gjorde förarbetet väldigt grundligt. I ett sätt att involvera de anställda 

skapades olika fokusgrupper som fokuserade på delvis de fysiska aspekterna av 

ombyggnationen, men även värderingar och affärskultur, digitalisering samt 

information och föreläsningar. De anställda fick även möjlighet att åka på olika 

studiebesök för att se hur ett aktivitetsbaserat kontor kunde se ut i praktiken. 

 

4.1.1 Medarbetarnas involvering 

Framträdande under intervjuerna var att informanterna uppfattar att företaget i 

den inledande fasen av implementeringen lade stor vikt vid att visa samtliga 

medarbetare ritningar över det nya kontorets design och förklarade hur de nya 

zonerna var ämnade att användas. Vid dessa tillfällen fick medarbetarna utrymme 
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att lyfta eventuella funderingar i syfte att föra en öppen kommunikation. Vissa 

anställda lyfter att de vid dessa tillfällen gav uttryck för sin oro och skepsis 

kopplat till förändringen, vilket var en uppfattning somliga informanter inte 

upplevt. Vidare nämns att en av de tillsatta fokusgrupperna tillkommit i syfte att 

fånga upp den oro som vissa upplevde.  

  

Under intervjuerna framkommer även att det arrangerades en invigningsdag för 

det nya kontoret. Denna dag hade syftet att bland annat göra medarbetarna 

bekanta med lokalerna och den nya miljön, vilket majoriteten gav uttryck för som 

något positivt. Vidare belyser somliga informanter att oron inför förändringen 

dämpats genom att medarbetare kontinuerligt under processen introducerats för 

det nya arbetssättet. Detta dels under själva byggskedet då medarbetare fick en 

introduktion till kontorets utförande men även för hur kontoret skulle se ut när 

det var färdigställt.  

  
… vi var vi ett antal personer som stod en i varje zon som berätta om hur man skulle 

bete sig i varje zon så alla fick gå igenom den här snitslade banan och då hade vi också 

ergonomer också som hjälpte till att ställa in stolar och sådär, det blir ju också det att 

du kom till en ny stol varje gång och du behövde fixa den och bord och skärmar. - IP 8 

  

4.2 Användning, uppföljning och påföljder 
Övergången till det nya konceptet menar informanterna har medfört att en större 

valfrihet och flexibilitet upprättats i och med hur arbetssättet används. I relation 

till detta lyfts en uppfattning om att även företaget måste vara flexibelt, 

exempelvis om det visar sig att zonerna inte är anpassade för en viss typ av arbete 

eller roll. Detta är något som exemplifieras av en chef som berättar att en anställd 

tilldelats en specifik plats på grund av dennes arbetsuppgifter som innebär 

hantering av känsliga uppgifter. Vidare uttrycks en uppfattning om att det tagit 

tid att vänja sig vid det nya konceptet gällande just flexibilitet, något som en 

informant beskriver varit en lång startsträcka.  

  
… och sen var det väl en startsträcka som var rätt jobbig. Jag tyckte till exempel att det 

tog en kvart att etablera när man skulle komma igång på morgonen och en kvart att 

avetablera när man skulle gå hem. Den är ju borta nu, den är ju en minut nu. - IP 6 

  

Ett halvår efter att konceptets införande förklarar en av informanterna att 

företaget skickade ut en enkät till de anställda. Syftet med enkäten var att få en 

första uppfattning om hur de anställda upplevde det nya kontoret och vad de ansåg 

fungerade samt vad som kunde utvecklas. Denna enkät följdes senare upp med 

ytterligare en enkät, varpå vissa justeringar genomfördes i enlighet med den 

respons som mottogs. Dels framkom att de anställda saknade mindre arbetsrum 

men även att ljudnivån i en av zonerna upplevdes som för hög. 
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Nej men vi har ju följt upp det dels på allmän informationsnivå. Att vi har haft 

information om hur vi ska göra framåt, vi har också samlat in allas åsikter där vi 

skickade ut en enkät till exempel. (….). Det har vi ju tagit action på, till exempel genom 

att vi ju faktiskt nu har byggt om lite och sådär. - IP 7 

  

För att bemöta upplevelsen av att ljudnivån var för hög i en av kontorets tysta 

zoner på grund av placering i nära anslutning till den gemensamma matsalen, 

flyttades zonen längre in. Något företaget var tydliga med från början var 

möjligheten till att justera kontorsutformningen om det skulle visa sig att behoven 

hos de anställda inte var i symbios med kontoret. Att företaget tar medarbetares 

åsikter i beaktning är något som beskrivs som positivt. 

  
… man får väl vara beredd på att det inte blir helt perfekt från början. Det finns säkert 

en bra mall för hur man ska bygga saker, men sen är ju varje organisation olika och alla 

människor som jobbar där. Vi är ju alla människor och det är ju svårt att få alla att passa 

in i en mall, så att man får nog lyssna av ibland och göra lite justeringar. - IP 4 

  

Att driva ett förändringsarbete som innebär förändring både i innehåll och form 

på organisationen är något som beskrivs ha varit en utmaning då medarbetare 

kanske inte är bekväma med det nya arbetssättet som detta medfört. Vidare 

beskriver en av informanterna att personalomsättningen ökat under det senaste 

året, vilket anses kunna hänga samman med förändringsarbetet som genomförts.   

  
… folk kanske inte känner sig bekväma med det (…) “vi gjorde ju alltid såhär förut och 

det har ju alltid gått bra”. ( …. ). (…) gamla ordning och reda-tänket som många vill 

hänga upp sitt arbete på tycker dem har gått förlorat. - IP 7 

  
… vi har ju haft ganska stor personalomsättning det senaste året men det tror jag också 

blir en följd av att man kastar om väldigt mycket (…) man kanske inte direkt är 

missnöjd men man kanske börjar fundera ”ska jag kanske också göra något annat” (…). 

(….) Så det är nog inte bara det här kontoret utan det är också det här visionsarbetet 

och ett lite annat sätt att leda och så som kanske gör att alla inte trivs (…). - IP 3 
 

4.2.1 Självstyre - möjlighet att arbeta självständigt 

Majoriteten av informanterna uppger i relation till frågan om de anser att det skett 

en förändring i förväntningar på självledarskap att de driver arbetet självständigt 

och utan detaljstyrning, men att detta inte påverkats av det nya arbetssättet. 

  
Det hänger mycket ihop med gröna tråden och det visionsarbete vi satte ihop där. För 

där pratar vi väldigt mycket om det egna ansvarstagandet och det delegerade ansvaret. 

Så att det är något vi försöker jobba ut genom vårt arbetssätt, hur vi tar beslut och hur 

vi kommunicerar och delegerar. Men, så jag vet inte om det hänger ihop så jättemycket 

ihop med hur vi jobbar just här i Norrköping. - IP 7 

  

Gällande det nya konceptet lyfts upplevelsen om att medarbetarna får ta ett större 

ansvar över det egna arbetet. Anledningen anses vara att den närmaste chefen inte 
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längre hade samma möjlighet till naturlig uppföljning och delegering av 

arbetsuppgifter i samma utsträckning jämfört med tidigare. Chefen ses mer som 

ett bollplank och stöd, snarare än en arbetsledare. Detta menar en informant även 

ställer krav på ledarskapet i organisationen, som nu anses vara mer 

situationsanpassat och målstyrt.  

   
… om man har en chef som vill ha kontroll över att medarbetare är på plats mellan åtta 

och fem så har vi ju inte den möjligheten i det här konceptet. Och det vill vi ju inte ha 

heller, det här är ju en uppmuntran till att det är vad du gör som spelar roll, inte att du 

är här. Att fokus ligger på att nå dina mål och inte mäta effektivitet i att du suttit åtta 

timmar på din stol. - IP 7 

 

4.2.2 Vad påverkar val av plats? 

Majoriteten av informanterna har en samsyn över vad som påverkar valet av 

arbetsplats på kontoret. En preferens om att sitta i nära anslutning till kollegor 

som arbetar med liknande arbetsuppgifter uppges, vilket förklaras underlätta 

samarbetet. Även vissa fysiska aspekter förklaras som avgörande vid val av plats, 

exempelvis önskan om att inte ha ryggen mot en korridor eller sitta nära ett 

ventilationsdon. I relation till detta förklarar en av informanterna att val av plats 

blir enklare i takt med att man lär känna landskapet. 

  

Cheferna lyfter att tillgänglighet är av vikt i relation till vilken plats de väljer, där 

synlighet beskrivs spela en avgörande roll. Vidare framkommer även att cheferna 

tidigare fått kritik för att inte vara tillgängliga i cellkontoret, vilket anses ha blivit 

bättre efter införandet av det aktivitetsbaserade konceptet. Den tillgänglighet det 

nya konceptet medfört beskrivs även ha resulterat i att cheferna blivit en del i 

verksamheten på ett annat sätt jämfört med tidigare. Tillgängligheten uppfattas 

även innefatta utmaningar avseende den egna koncentrationen, men cheferna 

tydliggör att de då har möjligheten att välja en avskild plats vid behov. 

  
Det som faktiskt avgör för mig är att jag tänker att jag åtminstone en dag, men gärna 

två dagar, vill jag sitta vid min personal. (….). (…) sen åtminstone en dag, men gärna 

två, vill jag också sitta på en sån plats som skapar tillgänglighet och visar att jag finns 

för andra också. - IP 7 

  

Under intervjuerna lyfter majoriteten att de föredrar att sitta där det är lugnt och 

tyst, snarare än i de aktiva zonerna då de ansåg att det bidrar till bättre fokus. 

Detta menar en informant har resulterat i att det ofta är väldigt lugnt och tyst i de 

aktiva zonerna, då få väljer att sitta och arbeta i dem. Vid införandet av konceptet 

menar somliga att det fanns en oro kring att det inte skulle finnas tillräckligt 

många platser i den zon som önskade nyttjas. Detta beskrivs inte vara ett problem 

idag då företaget satsat på att ha en överkapacitet av platser. 
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Att respektera sina kollegor anses vara en viktig faktor för en god arbetsmiljö. I 

relation till förhållningsreglerna som utgör ramarna för arbetssättet menar 

flertalet informanter att det är betydelsefullt att dessa är tydligt formulerade. 

Samtidigt lyfter somliga informanter att det kan upplevas respektlöst om zonernas 

förhållningsregler inte efterföljs. “Vi är nog väldigt dåliga på att respektera de 

här zonerna. Tyvärr får man väl säga. Idag satt jag till exempel i den tysta zonen, 

men jag fick gå därifrån för det var för livat” (IP 9). Att respektera zonerna och 

att undvika att störa varandra, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet, 

beskrivs även vara den största utmaningen med koncept. Vidare lyfts ett 

önskemål om en mer kontinuerlig påminnelse om zonernas användning för att 

säkerställa att de nyttjas på rätt sätt. 

 

4.2.3 Rörelse mellan zonerna - “försöker visa att man kan flytta runt” 

Något som anses vara en utmaning är fenomenet att byta plats efter arbetsuppgift. 

“Nej men jag försöker visa att man kan flytta runt, det är verkligen inte alla som 

gör det. Många sitter alltid på samma ställen. Och jag försöker vara ett gott 

exempel på att det går att göra så” (IP 7). Under intervjuerna uppges att 

majoriteten inte nyttjar möjligheten att byta plats då medarbetare vill ha lugn och 

ro, men samtidigt ha möjlighet att ta emot samtal. Samtliga informanter uttrycker 

dock att det alltid finns möjligheter att sätta sig i enskilt rum när ett behov av att 

utföra högkoncentrerat arbete uppstår. 

  

Vidare anger en chef att det är mest effektivt om medarbetare själva får välja vart 

de vill sitta i landskapet och att det inte ska finnas något tvång på rörelse. Det 

anses vara svårt att motivera en medarbetare till att röra sig mellan zonerna om 

denne har preferenser som styr vart den utför arbetet på bästa sätt. Rörelsen 

mellan zonerna beskrivs ha varit mer aktiv när kontoret var nytt, något som nu 

stagnerat lite då medarbetare hittat sina favoritplatser. “… jag sitter ju väldigt 

ofta med dubbla skärmar. Jag vill inte sitta på en barstol och jobba med 

laptopen” (IP 6). Trots detta upplever majoriteten att det inte är någon tävling om 

platserna eller att det skulle uppstå konflikter om någon skulle sätta sig på en plats 

som en kollega ofta använder. 

   

En informant som varit delaktig i utformningen av kontoret lyfter att det finns ett 

bakomliggande syfte med kontorets zoner samt hur medarbetarna bör röra sig 

mellan kontorets våningar. Vidare belyses att medarbetarna innan 

implementeringen av kontoret gått in på sina respektive avdelningar och inte rört 

sig mellan våningarna. Bortsett från förändring i den fysiska 

kontorsutformningen infördes en daglig gemensam frukost i syfte att samla alla 

medarbetare på en våning i den gemensamma matsalen för att skapa en rörelse 

mellan våningarna som sker dagligen.  
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… sen har vi ju gemensam frukost varje dag. (…) så då går alla dit en gång, så att då 

blir det en rörelse mellan våningarna på så vis, dem som sitter här uppe går ju ner dit 

och det gör ju att man blandar, blandar man inte när man sitter så blandar man där i alla 

fall. Och sen just den här interntrappan har också gjort just att det är mycket enklare att 

röra sig mellan våningarna då. - IP 8 

 

4.2.4 Hur används samtalsrum och biblioteket? 

Under merparten av intervjuerna uttrycks att lämpliga utrymmen att föra samtal i 

saknades, både gällande samtal via telefon men även samtal av mer privat eller 

känslig karaktär. Den generella uppfattningen är att de små rum som finns att 

tillgå för exempelvis avskilt arbete och möten är lyhörda, vilket medfört att en 

oro för vem som kan höra samtalen uppstått.  

  
… det man har saknat lite har ju varit telefonrum att kunna gå iväg, det är väl det som 

har varit det jobbiga och prata, man vill ju gå undan lite. Dels för att inte störa men dels 

för att det är saker man inte vill prata om här inne kanske. Så det är en viktig del tycker 

jag att man har speciella rum där man kan gå undan tycker jag för privata samtal eller 

inte privata kanske men såna som inte alla vill höra heller kanske. - IP 5 

  

Ytterligare en aspekt som berörs i relation till dessa rum är att de nyttjas på fel 

sätt, där det anses vara lätt hänt att gå in i första bästa rum för att ta ett samtal. 

Det kan antingen vara rum som är avsedda för möten, kontorets vilorum eller de 

mindre arbetsrummen som tillhör den tysta zonen och som ska användas av dem 

som vill arbeta avskilt.  

 
Ja men om man får ett telefonsamtal till exempel som man känner att det här måste man 

gå undan, då brukar man alltid kunna hitta ett rum som är ledigt just då som man kan 

gå in i. - IP 10  

 

På kontoret är en av de uttalade tysta zonerna ett rum som benämns biblioteket. 

“Vill jag vara lite ifred där folk ändå kan se mig, då kan man ju sitta i biblioteket, 

för där ser ju folk att man är här men ändå ingen som bara kommer in och stör” 

(IP 4). Samtliga informanter har samma uppfattning om rummets 

användningsområde, men anser att det inte används som det är tänkt. En 

uppfattning om biblioteket uppges vara att det används i låg utsträckning, där 

uppfattningen om att rummet inte fyller någon funktion alls även tydliggjordes. 

Vidare menar en informant att det alltid finns platser att nyttja i biblioteket när 

det finns ett behov av lugn och ro. “Vi har ju ett stort bibliotek där det är ljudlöst 

och där sitter ju aldrig någon så där kan man ju alltid gå in som en sista utväg” 

(IP 3). Flera informanter ställer sig frågande till hur utrymmet används då de 

upplever att kollegor gett uttryck för att vilja arbeta i en tystare miljö, men trots 

detta inte förflyttar sig till detta rum. “Nej men det som jag tycker är lite 

fascinerande är att vi inte använder biblioteket mer. (....). (...) så frågan är ju 

egentligen hur mycket de efterfrågar den där tystnaden om dem inte använder 

den?” (IP 10). 
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4.3 Fysisk arbetsmiljö - opersonligt eller positivt? 

I relation till den fysiska utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret nämner 

samtliga informanter att de tycker att kontoret är fint och smakfullt inrett. Vidare 

beskrivs att kontoret inger en känsla av lyx och hög kvalitet och att det är utformat 

på ett trivsamt sätt gällande färgval.   

  
… det som jag tycker är skönt här är att det är väldigt lugnt i färgerna och det här runt 

omkring, så man upplever det inte rörigt även om folket är där liksom, förstår ni vad jag 

menar? Själva lokalerna och färgerna är lugna vilket jag tror krävs. - IP 10 

  

Att kontoret upplevs som tilltalande rent estetiskt är något som i intervjuerna 

framkommer tros vara en förutsättning för att de som arbetar i den 

aktivitetsbaserade miljön ska trivas. Vidare menar en informant att det skulle 

kännas tråkigt att arbeta i den här typen av kontor om företaget inte fokuserat på 

att göra den attraktiv. “Men sen tror jag också, vi har ju väldigt fina kontor. Jag 

tror det är en förutsättning för att trivas i ett aktivitetsbaserat kontor” (IP 6).  

  

Bortsett från hur det aktivitetsbaserade kontoret utformats designmässigt anses 

det viktigt att den fysiska arbetsmiljön erbjuder rätt typer av stöd i arbetet. I 

relation till detta framkommer att eftersom konceptet innebär ett helt nytt 

arbetssätt så måste olika typer av stöd finnas, exempelvis digitaliseringen som 

ställer krav på rätt verktyg då mängden papper minskar. Medarbetares 

uppfattning om att det krävs att rätt verktyg erbjuds för att lyckas med det nya 

arbetssättet anses vara en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete så bra som 

möjligt. “… jag tror inte man kan gå från cellkontor till aktivitetsbaserat kontor 

utan att investera i hjälpmedel. Då tror jag att det blir för tungrott liksom” (IP 

6). Somliga informanter upplever att digitaliseringsarbetet gått för fort och att de 

system som används inte till fullo uppfyller de behov som finns vid exempelvis 

behandling av känsliga dokument.  

  

Ett exempel på verktyg som nämns under samtliga intervjuer och som 

exemplifieras i citatet nedan är datorskärmarna. Det uppges att just dubbla 

skärmar är ett viktigt hjälpmedel och en förutsättning för att utföra det arbete som 

sker i flera program och system samtidigt. En informant framhåller även att denne 

tror att det hade varit svårt att bli så pass papperslösa som de blivit i och med 

digitaliseringen, om inte dessa skärmar funnits.  

  
… vi har ju dubbla skärmar på våra standardplatser och det är viktigt i det jobbet vi gör 

för vi har så mycket program uppe liksom och man behöver kolla på alla ställen, så det 

är väldigt positivt att det var i grunden så på alla stationära arbetsplatser. - IP 1 

  

När det gäller ergonomi och val av möbler på kontoret framkommer att företaget 

tidigt satsade på höj- och sänkbara skrivbord. Möjligheten att kunna välja mellan 
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att arbeta sittandes eller ståendes uppges som positivt, samtidigt som en informant 

upplever att stolarna som finns att tillgå inte är ergonomiska.  

  
Jag tycker det är lite synd att man bommar på stolarna. Att de inte är tillräckligt 

ergonomiska. (….). Man kan inte justera ryggstödet upp och ner och då hamnar ju 

svankstödet tokigt. Och det tycker jag är lite synd att man inte tänkte på. Man tänkte 

bara snyggt, men inte ergonomi tror jag. - IP 9 

  

När informanterna tilldelas en fråga om huruvida de saknar att ha ett eget 

skrivbord eller inte svarar samtliga att detta är något de inte saknar. Somliga 

informanter uppger dock att de innan införandet upplevde en viss oro kring detta 

då deras arbetsuppgifter bestod av mycket pappershantering och dokumentation. 

I samband med denna fråga framhålls att det finns en fördel med att förvara sina 

tillhörigheter i ett skåp efter varje arbetsdag, istället för att förvara detta på sitt 

skrivbord. “… jag var expert på att samla mina högar på mitt skrivbord förut (…) 

men nu måste jag varje dag strukturerat rensa ihop och packar ner i min lilla 

mapp. Jag tycker att det är superbra” (IP 1). 

  

Samtidigt förekommer ordet opersonligt i somliga intervjuer. I en av intervjuerna 

där ordet förekommer menar intervjupersonen att denne kan tänka sig att det kan 

upplevas som opersonligt för de medarbetare som befinner sig i denna arbetsmiljö 

åtta till fem varje dag. “… många har ju blommor och kort på barnen (…). Och 

det här blir ju ganska opersonligt (…)” (IP 6). Detta är något som även en annan 

informant ger uttryck för men som också har ett arbete som innebär att denne rör 

sig mycket i sin vardag och därigenom får olika miljöombyten naturligt.  

  

4.4 Koncentration - “det finns möjlighet att få lugn och ro” 
I relation till koncentration menar samtliga informanter att det bästa sättet att 

arbeta ostört är genom att nyttja de mindre enskilda rummen. Vidare förklarar en 

informant att dennes arbete kräver koncentration, men att det för den sakens skull 

inte behöver vara knäpptyst i dennes omgivning och menar därför att det går att 

utföra koncentrerat arbete både i zonerna lugn och mellan.  

  
… det kan vara att jag har ganska lätt för att stänga av runt omkring mig. Jag vet att 

många andra har klagat på att det låter mycket i de här avdelningarna där det är mycket 

bord på samma ställe. Men det är också där folk väljer att sätta sig ofta och på samma 

plats varje dag, så att det finns möjlighet att få lugn och ro. Och särskilt i de lite mer 

aktiva zonerna så, för att där är det väldigt lugnt. - IP 7 

  

För att skapa koncentration förklarar somliga informanter att de använder 

hörlurar och musik som ett sätt att avskärma sig från omgivningen när ljudnivån 

blir hög. I relation till just ljudnivån nämns under intervjuerna att något som 

genererat mycket ljud i landskapet är frukosten som erbjuds varje morgon, samt 

lunchpauserna som resulterat i t sorl på våningsplanet. 
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Under intervjuerna framhålls även att samtal runt om i landskapet kan upplevas 

störande. “… man tappar fokus väldigt mycket då man hör alla andra runt 

omkring sådär” (IP 9). Samtidigt uppges att bordsgrannens samtal kan upplevas 

som störande men att detta är något som får accepteras om när ett beslut tagits att 

sätta sig vid en yta där samtal är tillåtet. Vidare lyfter flertalet informanter att det 

är uttalat att det är tillåtet att ställa frågor till varandra vid behov och att man får 

knacka på om någon sitter i ett avskilt rum och arbetar. 

  
… asså är jag mitt i att avsluta ett mail då säger man bara att jag ska bara skriva klart 

mailet och det känns som att koderna eller reglerna är ganska accepterade så, att man 

får gå och störa varandra på dem ytorna och är det att man precis håller på med något 

accepterar man ju det. - IP 3 

  

4.5 Kommunikation - “jättemycket mer kunskapsöverföring” 
Vid frågor om de anställda upplever att kommunikationsflödet förbättrats efter 

implementeringen av konceptet svarar samtliga informanter ja. Något som 

majoriteten av informanterna nämner att de upplever som positivt är den 

överhörning som arbetssättet möjliggör.  

  
Man löser väldigt mycket genom att bara höra vad andra pratar om, eller genom att sitta 

och prata om någonting. Så det är jättemycket mer kunskapsöverföring, eller att man 

hjälper varandra eller att man hör vad någon annan pratar om och blir lite nyfiken. Så 

det är stor skillnad. - IP 7 

  

Samtidigt problematiseras en risk med överhörningen då den kan resultera i att 

information når ut på fel sätt.”… det är ju positivt på så sätt att den informationen 

som kommer ut kommer ju ut. Det som kan vara negativt är ju att det kanske 

kommer ut i fel ände” (IP 6). Överhörningen menas även kunna innebära ett 

störningsmoment som resulterar i att koncentrationen försvåras men att 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna för organisationen.  

  

En annan informant lyfter att nackdelen med det aktivitetsbaserade kontoret i 

relation till just kommunikation är att man som chef ibland tror att alla anställda 

delgetts en viss information men att någon kan ha missats som inte varit där. 

Samma informant menar att det därför kan vara bättre att skicka ett mail till alla 

anställda med informationen. En annan informant med chefsposition upplever att 

kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar väl men att den nya 

kontorsutformningen ställer andra krav än tidigare.   

  
… det ställer andra krav (…) man behöver leda på ett lite annat sätt och för att få alla 

att bli sedda och att man har koll på vad som sker helt enkelt och då krävs det snabba 

avstämningar och snabba avdelningsmöten och sånt där som jag tror inte var lika 

nödvändiga tidigare då. (….). (….)Nu behöver man ha det för att vi sitter som vi sitter 

och då så, så tror jag att man får det på köpet att man får bättre kommunikation. - IP 8 
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En informant menar att företaget kan kommunicera de förhållningsregler som 

etablerats kring de olika zonernas tilltänkta användning tydligare och uppger att 

denne önskat att dessa ska påminnas om vid avdelningsmöten.  

  
… vi är ju dåliga på att hålla oss till förhållningsregler av den anledningen att jag inte 

tycker att man informerar om det tillräckligt ofta. Vi har ingen som informerar om det, 

inget som gränsar av. Vi skulle kunna ha små skyltar, typ en sån där hysch-skylt vid de 

tysta zonerna och sådär. (….). - IP 9 

 

4.6 “Det har bidragit mycket till att förändra vår företagskultur” 
Samtliga intervjupersoner belyser att sammanhållningen mellan medarbetare på 

kontoret har förbättrats efter konceptets införande, där en informant även lyfter 

vi-känslan och samverkan som de främsta fördelarna. En annan informant belyser 

att arbete som sker över avdelningsgränserna uppmuntras men att det riskerar att 

resultera i en överbelastning av arbetsbördan, men menar att det är chefernas 

ansvar att fånga upp de som möjligtvis blir överbelastade.  

  
Resultatet är att det blir roligare att jobba. Man ser sin del i helheten än att man bara 

sitter och jobbar med en liten grej som man inte vet hur den spelar ut sig i det stora. 

Man är en del av allting, vilket säkrar kompetensen på ett helt annat sätt. Vi blir inte så 

personberoende, att det bara är en som vet hur man gör och att det tar slut där. - IP 7 

  

Valet att bygga en attraktiv samlingslokal som agerar matsal och större mötesrum 

upplevs ha bidragit till att fler äter lunch inne på kontoret. Den gemensamma 

frukosten uppges även bidra till gemenskap, där möjlighet att träffas och föra 

samtal mellan avdelningsgränserna ges utrymme.  

  
Om jag ska gå in specifikt på vårt aktivitetsbaserade kontor så tror jag att det har bidragit 

mycket till att förändra vår företagskultur och att vi jobbar mer asså inte ja nu jobbar vi 

ju lite i stuprör fortfarande men det har framförallt så har det underlättat samarbetet 

mellan våra affärsområden och avdelningar. - IP 4 

 

4.5.1 Förändring i upplevd hierarki 

Under intervjuerna framkommer en upplevelse av att det nya konceptet avlägsnat 

den “vi och dem”-känsla som tidigare funnits och att chefer som tidigare hade 

hörnrummen som kontor numera sitter integrerat med alla andra. “… jag tycker 

det är ganska prestigelöst överlag här liksom. Om man tänker på vilka positioner 

de sitter på så kan man liksom prata med dem på ett vanligt sätt” (IP 6). Detta är 

även något som en chef berör som upplever att det idag är en lägre tröskel för 

anställda att ställa frågor jämfört med när denne satt i ett eget rum och ingen 

vågade knacka på. Vidare framhålls att det är ett medvetet val att chefer eller 

företagets VD inte har egna kontorsrum och att detta resulterat i positiva 

reaktioner hos de anställda då det ökat tillgängligheten.  
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4.6 Resultatsammanfattning 

I resultatet har följande teman berörts; implementering och användning av det 

aktivitetsbaserade kontoret, fysisk arbetsmiljö, koncentration, kommunikation 

samt organisationskultur. Gällande implementering har det visat sig vara av vikt 

att göra ett grundligt förarbete och att föra en kontinuerlig kommunikation under 

hela processens gång för att utfallet ska bli så lyckat som möjligt. Hur 

medarbetare väljer att använda ett aktivitetsbaserat kontor är individuellt, men det 

finns gemensamma förhållningsregler i relation till konceptet som i majoriteten 

av fallen visar sig fungera. I resultatet belystes att justeringar av 

kontorsutformningen har utförts efter återkoppling från medarbetare. Detta för att 

bättre anpassa miljön efter befintliga behov. Vad som uppkom inte riktigt 

fungerar i enlighet med ursprungstanken är rörelsen mellan zonerna. Att den 

fysiska arbetsmiljön är en viktig faktor i detta koncept har tydliggjorts, där både 

faktorer som design och ergonomi berörts. Koncentration har visat sig fungera 

olika för varje individ, där vissa upplever att zonerna inte fungerar på bästa sätt 

medan andra menar att de får stänga in sig i ett enskilt rum för att arbeta 

högkoncentrerat. Förändringen har även lett till att upplevelsen av hierarkin på 

företaget förändrats och det nu uppfattas som mer prestigelöst och jämställt. 

Något som samtliga informanter är överens om är att konceptet förbättrat 

kommunikationen på företaget och att det nu finns en sammanhållning och vi-

känsla. Dessa fynd kommer i nästkommande avsnitt att diskuteras i relation till 

tidigare forskning och teori.  
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5. DISKUSSION 
Följande kapitel inleds med en resultatdiskussion i relation till studiens teoretiska 

referensram och avslutas med en metoddiskussion. 

  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva och kritiskt granska införandet av och arbetet 

med ett aktivitetsbaserat kontor på ett företag samt att studera om arbetssättet som 

det aktivitetsbaserade kontoret grundas i tillgodoser den enskilde medarbetarens 

behov. Resultatet visar att förändringen lett till flertalet positiva aspekter, där de 

främsta beskrivs som bättre sammanhållning och en förbättrad spridning av 

information och kunskap. Detta är något som även antas haft en positiv inverkan 

på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Förändringen har även medfört vissa 

utmaningar främst gällande koncentration och avskildhet. Företaget har utifrån 

dessa utmaningar genomfört vissa justeringar men några områden upplevs 

fortfarande ha utvecklingsmöjligheter. 

 

5.1.1 Att kommunicera och genomföra en förändring 

Vad som uppkommit föranledde implementeringen av det aktivitetsbaserade 

kontoret var ett fokus på framtiden. I relation till att konceptet infördes blev 

förändringen av arbetssättet en symbol för den nya vision och strategi som 

formades under 2016. Förändringar inom arbetsmiljön framhäver Parker (2016) 

sänder starka symboliska meddelanden om en organisation och dess värderingar, 

något som alltså går att relatera till den studerade organisationen och dess 

förändringsarbete där den arbetsmiljömässiga och strategiska utvecklingen gått 

hand i hand. Det främsta syftet med implementeringen av arbetssättet i den 

studerade organisationen var att skapa en bättre sammanhållning och en ökad 

grad av informations- och kunskapsdelning, vilket enligt resultatet ansågs ha 

blivit effekten av förändringen tillsammans med en ökad känsla av att tydligare 

se sitt arbete bidra till en helhet. Enligt Harris (2015) har det skett en förändring 

när det kommer till medarbetares förväntningar på sin arbetsplats. Författaren 

framhåller att ökade krav på valfrihet, interaktion och flexibilitet numera ställs, 

något som går att knyta an till de karaktärsdrag som beskriver det 

aktivitetsbaserade kontoret. Företagets beslut om att göra denna förändring kan 

därför påstås gå i den riktning som författaren menar att medarbetares 

förväntningar rört sig i. Att det i resultatet även framgår att företagets kompetens 

säkras på ett annat sätt bidrar till att arbetet blivit mindre personberoende då den 

kunskapsspridning konceptet medför upplevdes bidra till att fler personer vet hur 

man ska utföra arbetet. Detta är något som argumenterar för att även 

organisationen rör sig mot ett mer flexibelt tillstånd genom implementeringen av 

konceptet.  

  



 

34 

Inför implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret är det av stor betydelse 

att ha en förståelse för de påföljder och fördelar som konceptet kan medföra 

(Wohlers & Hertel, 2017) och förslaget om att förändra arbetssättet på kontoret 

var något som väckte en viss oro och skepsis hos de anställda. Detta var något 

som en av cheferna menade med stor sannolikhet bidragit till att förarbetet blev 

så grundligt utfört som det till sist blev. I relation till detta involverades 

medarbetarna tidigt i syfte att skapa en känsla av delaktighet och de fick möjlighet 

att delta i olika fokusgrupper som tillsattes i syfte att planera förändringen. Detta 

är något som kan påstås gå i linje med Brunia et als. (2016) resonemang om att 

ett lyckat utfall av en implementering till stor del beror på att medarbetare 

involveras under processens gång, något som författarna av denna studie anser 

åskådliggörs i detta fall. 

  

På det sätt som företaget valt att kommunicera förändringen under 

implementeringen av konceptet går att relatera till Palm och Windahls (1989) 

kommunikationsprocess. I relation till processen kan företagsledningen i denna 

kontext anses vara sändaren som kommunicerade sitt meddelande om kommande 

förändringar till de anställda som därför utgjorde mottagare. De medium som 

användes för att kommunicera meddelandet kan betraktas som studiebesöken på 

andra aktivitetsbaserade kontor och den fokusgrupp som ansvarade över 

information och föreläsningar. Det meddelande som skickas från sändare till 

mottagare anses leda till en effekt hos mottagaren som senare leder till feedback. 

Detta är något som anses kunna relateras till den oron och skepsis som 

medarbetarna upplevde och förmedlade tillbaka till företagsledningen. Vidare 

skedde återkoppling från mottagarna via enkäter, där åsikter om vad som fungerar 

bra samt vad som kan utvecklas tydliggjordes. Att samtliga steg i processen 

berördes i den ordning Palm och Windahl (1989) presenterar i sin process under 

företagets förändringsarbete är något som kan antas ha haft en positiv inverkan 

på hur kommunikationen mottagits. Hade inte fokus riktats mot just 

kommunikation finns orsak att tro att konceptet inte mottagits lika positivt, vilket 

hade gjort det svårare att genomföra förändringen. Den kommunikation som 

företaget fört genom hela implementeringsprocessen går även att argumentera för 

har följt de fyra steg som enligt Brunia et al. (2016) tillsammans utgör en lyckad 

kommunikation. Detta då företaget tydligt informerade alla medarbetare om 

förändringen och samtidigt underrättade om den underliggande orsaken. En insats 

gjordes även för att bemöta den oro som uppstod då förändringen blev presenterad 

och olika möten organiserades för att svara på eventuella frågor och funderingar, 

där medarbetare tilläts diskutera hur förändringen kommer att påverka dem 

(Brunia et al., 2016). Att företaget lagt ett stort fokus på just kommunikation och 

presenterat förändringen i enlighet med stegen i två teoretiska processer som 

anses leda till en lyckad kommunikation är något som möjliggör tanken om att 

företaget gjort något positivt. Hade inte den kommunikation som legat till grund 
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för förändringen varit så pass genomtänkt så hade en möjlig risk kunnat påstås ha 

varit att medarbetare inte varit lika positiva till konceptet efter implementeringen.  

 

Ytterligare en aspekt som kan anses ha varit avgörande för hur konceptet 

mottagits var det faktum att företaget valde att skapa en överkapacitet av platser 

för att medarbetare ska kunna välja arbetsplatser efter sina behov. Detta var något 

som tydligt kommunicerades till de anställda för att minska den oron som fanns 

över att platserna skulle vara limiterade till antalet och att behoven därför inte 

skulle kunna styra val av plats. Att satsa på en överkapacitet istället för att minska 

antalet platser i syfte att reducera lokalkostnaderna är något som frångår både 

Dooleys (2017) och Bodin Danielsson och Bodins (2009) resonemang om att 

detta är ett av de främsta motiven till att implementera konceptet. Grundidén om 

att erbjuda fler platser än antal anställda har i studien bekräftats vara en av 

nyckelfaktorerna till att konceptet blivit lyckat. Detta då majoriteten uttryckt en 

upplevelse om att det alltid finns plats i den zon man har behov av att sitta i.  

  

Kopplat till hur förändrings- och implementeringsarbetet skedde arrangerades en 

invigningsdag i syfte att göra medarbetarna bekanta med den nya arbetsmiljön 

och arbetssättet. Vid detta tillfälle informerade de ansvariga om alla zoners 

användningsområden och gav samtidigt direktiv om hur dessa var tilltänkta att 

användas. En ergonom deltog under dagen i syfte att fånga upp och bemöta 

eventuella frågetecken kopplat till fysiska aspekter. Att coacha sina medarbetare 

i konceptets användningsområden under implementeringen är något som Appel-

Meulenbroek et al. (2011) menar kan vara avgörande för om arbetssättet senare 

används på det sätt som åsyftats. Att medarbetarna fick möjlighet att bekanta sig 

med miljön kan därför påstås vara en bidragande faktor till att alla informanter 

som deltog i denna studie beskrev sin helhetsbild av konceptet som positiv. 

 

5.1.2 Efter implementeringen - hur blev det? 

Inför implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret fördes en diskussion 

om det ansågs vara eftersträvansvärt att införa strikta policys som reglerar hur 

konceptet ska användas. Anledningen till att ett beslut fattades om att inte 

upprätta sådana uppgavs bero på en uppfattning om att det skulle ha en negativ 

inverkan på medarbetarnas användande. Detta då företaget inte ville att 

medarbetarnas rörelser skulle grundas i ett tvång att nyttja kontorets flexibilitet, 

utan snarare i att varje medarbetare ska ta eget ansvar över att välja den plats som 

är mest lämpad. Om åtstramande policys skulle ha inrättats i syfte att reglera hur 

kontorsutrymmet används skulle det strida mot konceptets utgångspunkt som är 

tillit (Appel-Meulenbroek et al., 2011). Beslutet att inte upprätta strikta policys 

till förmån för att arbeta med förhållningsregler möjliggör tanken om att just tillit 

gentemot medarbetarna är något som är betydelsefullt för företaget att bevara.  
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En aspekt som dock går att ställa i kontrast till den ovan nämnda tilliten är att 

företaget på ett medvetet sätt valt att påverka flödet av rörelser mellan kontorets 

två våningar. För att skapa en naturlig rörelse mellan våningarna har 

medarbetarnas personliga skåp och även kontorets postfack placerats på en annan 

våning än den gemensamma matsalen där det erbjuds daglig frukost. Detta ansågs 

vara en rörelse som annars kanske inte hade skett. Att medarbetare själva ska få 

bestämma var deras arbetsuppgifter ska utföras är något som enligt Wohlers och 

Hertel (2017) utgör en av konceptets kärnor och detta anses möjliggöra 

tillfredsställelsen av den enskilde medarbetarens behov. Något som skulle kunna 

påstås frångå en av konceptets grundidéer är att företaget alltså på ett medvetet 

sätt forcerat en rörelse genom kontoret, något som i resultatet dock inte framgått 

har påverkat upplevelsen av arbetssättet. Medarbetarnas möjlighet att själva styra 

över sitt arbete upplevs vara god och arbetssättet ansågs erbjuda stort utrymme 

för eget ansvar. Friheten att på egen hand styra över sin arbetssituation bör enligt 

O’Neill (2010) användas för att uppnå arbetsmässiga mål. Detta leder till att 

valfriheten kan upplevas på olika sätt, antingen som en stärkt kontroll eller som 

en rubbning av möjligheten att vidmakthålla de rutiner människan eftersträvar. 

  

Skogland (2017) lyfter att chefer bör agera förebilder i relation till användningen 

i ett aktivitetsbaserat kontor, vilket i denna studie går att diskutera utifrån att 

informanter med chefsposition anammat konceptet olika. Detta exemplifieras 

genom att cheferna rör sig mellan zonerna i olika utsträckning och att de hittat 

favoritplatser som de ofta sätter sig vid, vilket i resultatet även framgår var fallet 

bland medarbetarna. Att cheferna rör sig i olika utsträckning i landskapet ger 

anledning att tro att detta även påverkar hur medarbetare väljer att röra sig mellan 

zonerna, något medarbetarna dock själva inte relaterade till sina rörelser. Att 

författarna av denna studie trots detta problematiserar denna aspekt grundas i 

Skoglands (2017) resonemang om att det är av vikt att chefer efterföljer de 

förhållningsregler och anvisningar som införs, i synnerhet i samband med 

implementeringen. Något som skulle kunna påstås vara problematiskt i relation 

till att chefer ska föregå med gott exempel gällande zonernas användning är deras 

egna arbetsuppgifter, vilka kanske inte alltid går att utföra i samtliga zoner och 

således medför att deras egen rörelse minskar.  

  

Att möjligheten till rörelse inte nyttjas av företagets anställda kan anses 

åskådliggöra vad Wohlers och Hertel (2017) lyfter som en av de största 

utmaningarna med konceptet. Utmaningen bygger på svårigheter i att få 

medarbetare att faktiskt nyttja den flexibilitet som arbetssättet möjliggör. Detta i 

och med att medarbetaren ges möjlighet att byta plats i relation till sina behov, 

både kopplat till individuella preferenser men även efter arbetsuppgifters 

karaktär. Att medarbetare i den aktuella organisationen inte nyttjar flexibiliteten 

till fullo kan tänkas förklaras utifrån deras individuella preferenser. De 

preferenser som flera informanter menar leder till att de oftast hamnar i samma 
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zon och på samma plats är att de vill ha det tyst och lugnt omkring sig, samtidigt 

som de vill sitta nära kollegor som kan erbjuda ett arbetsrelaterat utbyte och stöd. 

Att de flesta upplevs använda platserna som erbjuds i de mer lugna zonerna i 

större utsträckning har bidragit till att zonernas användningsområde omvänts. Det 

uppfattas nu vara mer lugnt i de aktiva zonerna då få väljer att sitta och arbeta i 

dem, något som möjliggör en tanke om att behovet av fler lugna zoner på kontoret 

uppstått. Vidare antas det även vara problematiskt att zonernas 

användningsområde har omvänts då placeringen av zonerna i kontoret är 

designade för att just spegla och främja varje specifik zons karaktär. Exempelvis 

är designen av den lugna zonen inte anpassad för att främja och stödja samtal och 

interaktion, medan den aktiva zonen på liknande sätt inte är fysiskt anpassad för 

tyst och koncentrerat arbete. 

  

Något som blivit belyst som den vanligaste anledningen till att byta plats är i syfte 

att finna en plats med mer avskildhet där högkoncentrerat arbete kan utföras. 

Detta går att diskutera utefter vad Appel-Meulenbroek et al. (2011) belyser som 

en av konceptets kärnfunktioner, nämligen att val av plats bör baseras på vilken 

karaktär arbetsuppgiften har. Att detta inte efterlevs av samtliga medarbetare på 

kontoret är något som går att utläsa från resultatet och somliga informanter 

uppgav att “egna” arbetsplatser upprättats informellt. Upprättandet av just egna 

informella platser är något som går att analysera i relation till Maslows (1954) 

andra nivå i behovshierarkin som benämns trygghetsbehov. Anledningen till att 

vissa medarbetare tenderar att sätta sig på samma plats och på så vis tillägnar sig 

denna, tror informanterna kan bero på att människan gillar rutiner och att upprätta 

vanor. Enligt Maslow (1954) utgörs denna nivå av att individer ska uppleva 

trygghet och stabilitet i sin omgivning, vilket på så sätt går att koppla till att 

människan söker sig till rutiner och det de känner igen. Att då informellt tilldela 

sig själv en egen plats i det aktivitetsbaserade kontoret kan anses vara för att 

känna en trygghet i den annars så föränderliga omgivningen. Situationen går även 

att analysera genom det O’Neill (2010) benämner som miljömässig kontroll, där 

utrymme enligt resultatet finns och erbjuds på företaget för att medarbetare på 

egen hand ska kunna styra över sin egen arbetssituation. 

 

I relation till hur zonerna används i den studerade organisationen framkom i 

somliga intervjuer en uppfattning om att medarbetare skulle behöva följa 

förhållningsreglerna bättre. En av informanterna menade att det är respektlöst att 

inte ta hänsyn till hur de olika zonerna är tänkta att användas och menade att detta 

är resultatet av att företaget inte påminner om riktlinjerna tillräckligt ofta. Att 

respektera sina kollegor var något ett flertal informanter lyfte som betydelsefullt 

för en god arbetsmiljö, något som väcker en tanke hos författarna om att detta är 

något medarbetarna är medvetna om men att företaget fortlöpande bör påminna 

om förhållningsreglerna för att säkerställa att denna respekt upprätthålls mellan 

kollegor. Detta då det skulle kunna påstås bidra till företagets långsiktiga 
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framgång med konceptet. Risken med att inte göra detta går att relatera till Appel-

Meulenbroek et als. (2011) resonemang om att det aktivitetsbaserade kontoret 

ibland inte används i enlighet med det ursprungliga syftet efter att det införts, 

vilket kan medföra att resultaten av användandet kan bli oplanerade och svåra att 

styra. Vidare menas därför att det är av stor betydelse att coacha medarbetare i 

hur konceptet ska användas innan implementering, något som författarna av 

denna studie anser med fördel även ska tas i beaktning efter en 

implementeringsprocess.  

  

5.1.3 Vilken betydelse har egentligen den fysiska arbetsmiljön?   

Uppskattningen från medarbetare gällande att företaget haft stort fokus på 

kontorets design och interiör går att utläsa i resultatet. Samtliga informanter 

belyser att miljön på det nya kontoret är trivsam och att det är smakfullt inrett 

både vad gäller möbler och färgval. En viktig faktor till att medarbetare i ett 

aktivitetsbaserat kontor är positivt inställda till konceptet i dess helhet menar 

Brunia et al. (2016) är just kontorets design och fysiska aspekter. Detta kan ställas 

i relation till att kontoret upplevs som estetiskt tilltalande och att detta ansågs som 

en förutsättning för att trivas i konceptet. Brunia et al. (2016) lyfter även 

ergonomi och komfort som viktiga faktorer. Kopplat till just ergonomi upplevde 

en informant att de arbetsstolar som företaget valt inte är så ergonomiska som 

hade önskats. Detta belyser en intressant aspekt kopplat till om företaget i första 

hand tänkt på design och layout vid implementeringen och inte lagt lika stort 

fokus på ergonomi i valet av inredning. Något som skulle kunna dementera detta 

är uppskattningen från medarbetare gällande företagets införande av höj- och 

sänkbara skrivbord, samt att det finns gott om arbetsplatser som erbjuder dubbla 

datorskärmar, vilket ansågs både effektivisera arbetet samt främja ergonomin.  

  

Enligt De Been och Beijer (2014) bör ett särskilt fokus riktas mot de inrättningar 

som berör arkiv och IT vid implementering av konceptet. Detta då dessa anses 

vara kritiska faktorer för en organisations framgång vid användningen av 

arbetssättet. Samtidigt påtalar Parker (2016) att företag måste erbjuda rätt 

tekniska stöd för att lyckas. I resultatet för denna studie framgick att 

digitaliseringen till en viss grad upplevs ha skett för hastigt och flertalet ansåg att 

olika hjälpmedel är avgörande för att klara av övergången till ett aktivitetsbaserat 

kontor, vilket somliga menade saknades. I relation till tekniska medel var dock 

samtliga positiva till de dubbla skärmar som installerats vid kontorsplatserna då 

dessa ansågs förenkla arbetet för de som behövde arbeta i olika system. 

  

Informanterna på företaget uppgav att de inte saknar att ha ett eget skrivbord 

vilket går att diskutera i relation till den påverkan övergången från ett cellkontor 

till ett aktivitetsbaserat kontor Parker (2016) belyser. Författaren menar att 

övergången på individnivå kan innebära en känsla av förlorad status och att 

möjligheten till att göra sin arbetsplats personlig försvinner. Enligt resultatet 
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upplevs inte dessa känslor hos medarbetarna, då somliga informanter snarare ser 

det som en fördel att inte ha ett eget skrivbord då de inte samlar på sig lika mycket 

saker. Konceptet ansågs även möjliggöra miljöombyten genom att medarbetare 

kan byta plats vid behov, vilket upplevdes minska det individuella behovet av att 

ha personliga tillhörigheter på ett skrivbord. Detta går att ställa i kontrast till det 

som Bodin Danielsson och Bodin (2009) belyser om att avsaknaden av personliga 

tillhörigheter skulle leda till ett missnöje med konceptet, vilket inte tycks vara 

fallet på detta företag. 

 

Att en justering av en tyst zons placering utförts ansågs ha sin grund i att den 

upplevdes ligga för nära den gemensamma matsalen som ansågs generera för 

mycket ljud. I enlighet med Haynes (2007) resonemang om att kontorsmiljöer bör 

utformas för att dels främja interaktion, men samtidigt reducera distraktioner, 

upplevdes den justering som genomfördes som positiv. Att företaget genomförde 

en justering till följd av den återkoppling som mottagits gällande arbetssättet kan 

anses relateras till den grundsten i konceptet som Appel-Meulenbroek et al. 

(2011) anser är tillit. Detta då möjligheten för medarbetare att påverka kontorets 

utformning i resultatet ansågs främja en god samverkan. Att företaget efterfrågar 

medarbetares återkoppling och upplevelser kan även anses utgöra den sista fasen 

i Palm och Windahls (1989) process för en lyckad kommunikation. 

 

Idén bakom ett aktivitetsbaserat kontor är att anställda ska arbeta i gemensamma 

ytor, så vart får då medarbetare möjlighet till avskildhet? Något som framkom i 

resultatet var avsaknaden av lämpliga utrymmen att föra samtal i, då de rummen 

som finns att tillgå på kontoret upplevs vara för lyhörda och att det då skapar en 

oro om vem som kan höra vad som sägs utifrån. Detta är något som 

överensstämmer med det som Appel-Meulenbroek et al. (2011) beskriver som 

auditiv samt territoriell avskildhet, där den sistnämnda berör möjligheten att 

kontrollera vilken individuell information som andra får och kan ta del av. 

Mängden avskildhet en individ har möjlighet till anser även Laurence et al. (2013) 

påverkar hur informationen som andra kan ta del av regleras. Detta går i resultatet 

att utläsa har lett till att en önskan om att mindre rum, anpassade för både fysiska 

samtal och telefonsamtal, ska upprättas på kontoret. Vidare går att utläsa att 

företaget har gjort en mindre ombyggnation, där mindre avskilda arbetsrum 

införts, men att dessa rum inte anses uppfylla medarbetarnas individuella behov 

kopplat till att föra samtal i trygghet från att andra ska höra vad som sägs. 

Något som även går att diskutera utifrån det som Appel-Meulenbroek et al. (2011) 

benämner visuell och auditiv avskildhet är en tyst zon på kontoret som kallas 

biblioteket. I resultatet går att utläsa att biblioteket kan användas för att arbeta 

avskilt och ostört, men då rummet har glasväggar är man som medarbetare 

fortfarande synlig för sina kollegor. Denna aspekt är något som Ekstrand och 

Damman (2016) menar kan påverka känslan av avskildhet negativt genom att 
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medarbetare inte till fullo kan stänga ute omgivningen. Detta går även att ställa i 

relation till det som avskildhet enligt Altman (1975) handlar om, nämligen 

människans möjlighet att reglera hur tillgänglig denne vill vara vilket individen 

bär ett eget ansvar att styra över. I det aktuella fallet är detta något som är svårt 

att som medarbetare styra över, då möjligheten till avskildhet begränsas av 

bibliotekets fysiska utformning. Fastän att detta rum finns att nyttja för avskilt 

arbete används det sällan trots medarbetares önskan om mer tysta utrymmen för 

just högkoncentrerat arbete. En informant ställer sig i resultatet frågande till detta 

och upplever att denna efterfrågan egentligen inte kan vara så stor om 

möjligheterna som finns på kontoret sedan inte nyttjas. Vad som även kan 

diskuteras gällande detta är det faktum att en informant med chefsposition 

uppfattar att medarbetare efterfrågar lugn och ro, men att de samtidigt vill ha 

möjligheten att ta emot telefonsamtal och därmed inte har möjligheten att sätta 

sig i en tyst zon och arbeta. Om detta är anledningen till att biblioteket inte 

används förblir obesvarat, men att företaget behöver se över utrymmet är något 

som majoriteten av informanterna är eniga kring. Studiens författare instämmer 

med detta och menar att utrymmet möjligtvis skulle kunna uppfylla andra behov 

som finns på företaget. Detta då ytan i nuläget inte nyttjas i enlighet med 

ursprungsidén och att en justering skulle kunna bidra till en ökad känsla av att 

medarbetarnas behov blir bemötta. 

 

5.1.4 Har självstyret förändrats efter implementeringen? 

Majoriteten av informanterna uppgav i resultatet att de driver sitt eget arbete 

självständigt och utan detaljstyrning. Enligt Wohlers och Hertels (2017) modell 

över det aktivitetsbaserade kontoret är självstyre en av de arbetsrelaterade 

effekterna på individnivå som konceptet kan påverka. Yttre faktorer som kan 

påverka hur möjligheten till självstyre upplevs är exempelvis personlighet och 

ledarskapsstil. I kontrast till detta så ansåg informanterna i resultatet att deras 

möjlighet till självstyre inte påverkats av det nya konceptet. Detta har snarare 

påverkats genom företagets nya vision och strategi, där fokusområden varit just 

det egna och det delegerade ansvaret. Självstyre är något som går att analysera i 

led med Maslows (1954) sista nivå i behovshierarkin, nämligen behovet av 

självförverkligande. På denna nivå ska individen utnyttja sina resurser och 

potentialer för att utveckla sig själv och sina förmågor. Av det som utläses i 

resultatet kopplat till att medarbetare självständigt driver och ansvarar över 

arbetet samt att chefen ses som ett bollplank, kan självstyret som erbjuds och 

förväntas anses motiveras i led med Maslows (1954) sista nivå. 

 

5.1.5 Faktorer som förändrats av implementeringen 

I relation till huruvida kommunikationen anses ha förbättrats eller inte indikerade 

resultatet på att det skett en stark positiv utveckling. Något som majoriteten 

menade lett till både en större förståelse för kollegors arbete men även en ökad 
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produktivitet för det egna arbetet var överhörning. I relation till detta lyftes att 

möjligheten att sitta i nära anslutning till kollegor, både inom den egna men även 

andra avdelningar, föranlett en kunskapsöverföring som tidigare inte var möjlig. 

Att medarbetarna är positiva till nya sätt att kommunicera strider mot resultatet i 

De Been och Beijers (2014) studie där individer som arbetade i ett 

aktivitetsbaserat kontor inte upplevde högre tillfredsställelse gällande 

kommunikation. Detta trots att konceptet erbjöd större möjligheter till att just 

kommunicera. När denna jämförelse görs är det dock av betydelse att komma 

ihåg att utgångspunkterna för det företag som undersökts i denna studie och det 

företag som studerades av De Been och Beijer (2014) kan ha sett olika ut. Att 

företaget som studerats i denna studie verkar ha haft låg grad av kommunikation 

mellan avdelningarna innan implementeringen möjliggör en tanke om att alla 

typer av förändringar av denna aspekt hade kunnat leda till en förbättring.  

  

En problematik rörande informationsöverföring mellan chef och medarbetare var 

att informationen ibland färdas i en annan ordning än den som var tänkt från 

början. En informant exemplifierade detta genom att det ibland är svårt att 

försäkra sig om att alla anställda nås av den information som tilldelas i mer 

spontana sammanhang. Informanten förklarade att detta kan bero på att det inte 

finns någon garanti för att det dagliga arbetet utförs i nära anslutning till varandra. 

Detta går att relatera till Palm och Windahls (1989) kommunikationsprocess och 

tydliggör då att kommunikationen sker i en omvänd ordning. Detta då det är svårt 

för sändaren, i detta fall chefen, att kontrollera vilket medium informationen 

skickas via. Just val av medium menar Palm och Windahl (1989) är en avgörande 

faktor för hur kommunikationen utfaller, vilket som nämnt blir svårt att styra över 

om den tilltänkta mottagaren inte nås av meddelandet på det sätt som varit tänkt. 

Detta kan i sin tur tänkas påverka utfallet av den effekt och feedback som avslutar 

processen. Steget kan anses bli problematiskt för mottagaren då denne istället får 

information från en annan medarbetare eller riskerar att inte nås av den alls. I 

relation till den problematik det kan innebära att inte veta var medarbetare och 

kollegor befinner sig i landskapet menade en annan informant att 

informationsflödet sker på ett annat sätt nu än tidigare. Informanten menar att 

detta medför nya krav på hur man som chef bör leda för att hålla sig insatt i 

medarbetarnas arbete men även för att alla medarbetare ska känna sig sedda. 

Problematiken menade personen kan lösas genom korta avstämningar och mer 

frekventa avdelningsmöten, vilket sker i en större utsträckning nu än tidigare. 

Detta är något som skulle kunna anses kontrolleras genom vilket medium 

information sprids via i Palm och Windahls (1989) kommunikationsprocess. 

 

På samma sätt som överhörningen har medfört positiva effekter framkom även 

att den bidrar till en viss problematik gällande koncentration. För att försäkra sig 

om en miljö som möjliggör koncentration menade samtliga informanter att de 

nyttjade de mindre rummen. Detta går att relatera till resultatet från Brunia et als. 
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(2016) studie där det konstaterades att en låg arbetstillfredsställelse återfanns på 

de kontor där medarbetare uppgav en bristande möjlighet till koncentration i 

öppna ytor, något som medförde att de tysta zonerna blev överfulla. Då det 

aktuella företaget medvetet skapat en överkapacitet av platser uppgav 

informanterna att detta inte är fallet i deras situation, utan menar att det oftast 

finns möjlighet att sätta sig i miljöer anpassade för högkoncentrerat arbete.  

  

För att skapa sig koncentration i en miljö där det förekommer ljud men en 

förflyttning till en tyst zon inte är aktuell menade två informanter att de lyssnar 

på musik för att kunna koncentrera sig, vilket de dock menade är en strategi som 

förmodligen inte passar alla. Detta väckte en tanke hos författarna om de 

medarbetare som inte önskar avskärma sig genom att lyssna på musik och på 

vilket sätt dessa i så fall ges möjlighet att arbeta koncentrerat i landskapet. I 

resultatet åskådliggjordes en uppfattning om att flertalet medarbetare ofta 

uttrycker svårigheter att genomföra arbete som kräver koncentration i de mer 

aktiva zonerna. Detta scenario menar Appel-Meulenbroek et al. (2011) är något 

som är vanligt, men att det trots detta inte leder till att fler medarbetare väljer att 

förflytta sig till en mer avskild plats. Författarnas resonemang upplevs dock inte 

stämma överens med det som framkom i resultatet, då majoriteten uppger att när 

de är i behov av att arbeta koncentrerat ofta nyttjar möjligheten att sätta sig i ett 

avskilt rum. En tanke som genom detta väcks hos författarna är att de informanter 

som inte uppgav att de använder musik som verktyg för att avskärma sig funnit 

andra sätt för att tillgodose sina behov av koncentration och att detta är något som 

medarbetare får ta ansvar över själva i det aktivitetsbaserade kontoret. 

 

5.1.6 Organisationskultur 

Att företaget uppnått en av ambitionerna med införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret ansågs tydliggöras genom att sammanhållningen beskrivs ha utvecklats 

avsevärt. Just sammanhållningen upplevdes vara en av de främsta fördelarna med 

implementeringen och något som resulterat i att “vi och dem”-känslan suddats ut, 

vilket Parker (2016) menar är en av de främsta fördelarna med konceptet. Till 

följd av den förbättrade sammanhållningen återges det i resultatet att en bättre 

förståelse för varandras arbete uppstått då de tidigare gränserna nu är mer 

flytande. Detta är något som går i led med Parkers (2016) resonemang gällande 

att samverkan och en minskad klyfta mellan avdelningar leder till en bättre 

effektivitet hos medarbetare. Då sammanhållningen upplevs ha förbättrats genom 

hela organisationen kan det antas att detta skapar vissa effekter på grupp- och 

organisationsnivå, vilket går att diskutera i relation till Wohlers och Hertels 

(2017) modell över det aktivitetsbaserade kontoret. Upplevs gruppens och 

företagets arbetsförhållanden som positiva så kan konceptet enligt modellen bidra 

till en ökad arbetstillfredsställelse och en förbättrad grupprestation både gentemot 

medarbetarens egen avdelning och andra avdelningar. Detta är något som 

uppfattades ha skett på företaget, då konceptet upplevs ha bidragit till en större 
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gemenskap mellan avdelningarna och även lett till känslan av att det numera är 

roligare att gå till jobbet jämfört med tidigare. 

 

En aspekt som ansågs ha förbättrat gemenskapen på företaget var de 

gemensamma frukostar som införts i samband med implementeringen. Detta 

uppgavs även ha lett till att främja informella samtal mellan medarbetare, något 

som Wohlers och Hertel (2017) menar leder till att medarbetare lär känna 

varandra. Detta kan enligt författarna även upplevas som förtroendeingivande och 

att samarbetet främjas genom det ökade informationsutbytet. Att det blivit en 

förbättrad social samvaro på företaget går att relatera till Maslows (1954) tredje 

nivå gällande socialt behov, vilket möjliggör att modellens nästa nivå kan uppnås. 

I relation till den nivån, behov av uppskattning, framkom i resultat att den ökade 

sammanhållningen lett till ett bättre samarbete och en kultur där medarbetare drar 

nytta av varandras kunskaper. Att som medarbetare få bidra med sin kunskap och 

på så sätt medverka till att både kollegor och organisationen rör sig framåt kan 

anses frambringa en känsla av att man som medarbetare är uppskattad. Detta går 

att relatera till det som framkom i resultatet om att medarbetare nu ser sin del i 

helheten och att kunskapsspridningen ökat, vilket även lett till effektivisering.  

  

Förändringsarbetet ansågs även ha lett till en mer prestigelös och jämställd 

verksamhet, där upplevelsen numera är att alla oavsett position är lika 

betydelsefulla för företaget. Detta går i led med Haynes et als. (2017) resonemang 

om att det sociala samspelet spelar en stor roll i medarbetares upplevda 

arbetstillfredsställelse. Då författaren vidare menar att konceptet bygger på 

interaktion och kunskapsutbyte, anses det även vara av vikt att 

kontorsutformningen underlättar interaktionen mellan chefer och medarbetare. 

Detta kan ställas i relation till att medarbetare nu upplever att cheferna är mer 

tillgängliga då de inte sitter inne på sina respektive kontor, utan nu rör sig mer i 

landskapet och ofta sitter på mer synliga platser. Chefernas resonemang 

överensstämmer även med detta, vars upplevelse nu är att det är en lägre tröskel 

för medarbetare att ställa frågor och föra samtal jämfört med tidigare. 

 

5.1.7 Arbetstillfredsställelse 

Alla delar som berörs i denna studie uppfattar författarna som bidragande faktorer 

till den arbetstillfredsställelse som medarbetarna på företaget upplever. Att en 

medarbetare trivs på sitt arbete är en förutsättning för att denne ska prestera i led 

med uppsatta mål (Herzberg, 1971). Detta väcker en tanke hos författarna 

gällande hur en medarbetare ska motiveras för att utföra ett bra jobb och trivas i 

den organisation denne tillhör. Enligt Herzberg (1971) har arbetsuppgifter och 

utrymme för eget ansvar en betydande roll för att arbetet ska upplevas som 

motiverande och tillfredsställande. Vidare menas att organisationer bör skapa ett 

klimat och en arbetsmiljö där just arbetsuppgifter står i centrum för att främja en 

hög arbetstillfredsställelse. I relation till detta uppgav majoriteten i resultatet att 
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de uppskattar att styra över och kontrollera sitt eget arbete i det nya konceptet 

samt att möjlighet finns till utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Ett 

aktivitetsbaserat kontor kan enligt Parker (2016) medföra en känsla av förlorad 

status, vilket Herzberg (1971) menar har en negativ påverkan på medarbetares 

trivsel. Om detta är en faktor som påverkat medarbetarna på företaget negativt 

förblir obesvarat, men något som kan antas dementera detta är det som i resultatet 

beskrivs som att företaget idag upplevs vara prestigelöst. Vidare uppgavs att 

samtliga informanter trivs i det nya konceptet, vilket i led med Herzbergs (1971) 

teori då kan antas bero på en god arbetstillfredsställelse. 

  

Organisationer bör vara medvetna om medarbetares individuella behov i relation 

till trivsel (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Är det då möjligt att tillgodose alla 

anställdas individuella behov i ett aktivitetsbaserat kontor där alla har samma 

gemensamma utgångspunkt? Vad som framkom i resultatet som går att diskutera 

i led med just individuella behov är främst behovet av koncentration, avskilda 

samtalsrum samt på vilket sätt individuella preferenser påverkar val av plats i 

landskapet. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde att det finns zoner och 

arbetsplatser att nyttja när behovet av koncentration uppstår, vilket är något de 

menade uppskattas. Att detta är något som tillhandahålls går i led med Bodin 

Danielsson och Bodins (2009) resonemang om att konceptet bör erbjuda 

utrymmen för mer koncentrerat arbete för att utfallet av konceptet ska bli positivt. 

Ett individuellt behov som majoriteten uppgav inte har uppfyllts är dock behovet 

av isolerade rum för både privata och arbetsrelaterade samtal. Att detta är något 

som saknas kan enligt författarna av denna studie, med stöd i tidigare forskning 

som behandlat integritet, äventyra medarbetarnas integritet och samtidigt ha en 

negativ påverkan på trivseln då möjligheten till att vara privat limiteras.  

  

Ska ett aktivitetsbaserat kontor tvinga medarbetare att förflytta sig mellan 

zonerna för att alltid anpassa arbetsplats utefter arbetsuppgift? I resultatet 

framkom att företaget inte vill påverka medarbetare till att röra sig om behovet 

inte finns, varav ett stort ansvar över rörelsen läggs på den enskilde medarbetaren. 

Gällande att det endast är individuella preferenser grundat i personlighet som styr 

valet av plats är författarna av en annan mening. Detta då det i större utsträckning 

verkar vara en kombination av individuella preferenser grundat i personlighet och 

vart arbetsuppgiften utförs bäst som påverkar vilken plats som medarbetare 

väljer. Att medarbetare verkar välja den plats som anses främja det egna arbetet 

mest är en tanke som enligt författarna går i led med Appel-Meulenbroek et als. 

(2011) resonemang om att konceptet grundas i just tillit. Detta är något som i 

enlighet med resultatet även anses vara något företaget valt att lägga stor vikt vid. 

Att ta hänsyn till samtliga medarbetares individuella behov kan upplevas svårt i 

ett aktivitetsbaserat kontor, där alla ytor är gemensamma och där samverkan 

spelar en stor roll. Det finns dock alltid en möjlighet till anpassning och 

utveckling så länge en rak kommunikation förs mellan chefer och medarbetare, 



 

45 

vilket i sig enligt författarna av denna studie anses vara en viktig faktor till en god 

arbetstillfredsställelse. 

 

5.2 Metoddiskussion 

För att angripa studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod då 

det anses möjliggöra en djupare förståelse för det studerade fenomenet (Bryman, 

2018). Utgångspunkten för studien var att få förståelse för informanternas tankar 

och beskrivningar gällande kontorskonceptet, vilket en kvantitativ metod inte 

ansågs kunna uppnå då den fokuserar på mätbara värden. Bryman (2018) menar 

att det är eftersträvansvärt att tillämpa båda metoderna för att få ett djupare och 

bredare resultat. Anledningen till att en kombination av metoderna valdes bort 

grundades i studiens tidsram. Vidare utgjorde en induktiv ansats studiens 

utgångspunkt, dock började tidigare forskning och teori bearbetas parallellt med 

att intervjuguiderna skapades. Detta då en djupare förståelse för fenomenet 

ansågs eftersträvansvärt i syfte att skapa en intervjuguide med rätt förutsättningar 

för studien, men även för att möjliggöra flexibla frågor i relation till det 

informanten angav under den semistrukturerade intervjun. Hade en induktiv 

ansats följts till fullo var upplevelsen att intervjuerna inte resulterat i lika 

användbara data, skrivandeprocessen hade blivit mindre effektiv och gett mindre 

tid till analys.  

 

Då denna studie endast behandlar ett urval informanter på en specifik 

organisation är det svårt att anta att resultatet är överförbart på andra 

organisationer som infört ett aktivitetsbaserat kontor. Detta då det inte är möjligt 

att anta att samtliga organisationer som innehar detta koncept har samma 

förutsättningar och syfte med implementeringen. Då informanterna bestod av 

både medarbetare och chefer samt att de arbetade på olika avdelningar och i olika 

roller, anses dock resultatet vara överförbart på den studerade organisationen i sin 

helhet. Detta är något som Bryman (2018) problematiserar gällande att studier 

med ett till antalet litet urval ofta är svårt att generalisera till en mer övergripande 

nivå. Trots detta valdes denna typ av design utifrån studiens tidsram. Något som 

anses styrka studiens trovärdighet är att företaget tidigare genomfört enkäter 

kopplat till upplevelsen av konceptet, vilka har berörts under intervjuerna med 

cheferna. En aspekt som hade kunnat tas i beaktning över Brymans (2018) 

kriterium pålitlighet är utformandet av en pilotstudie för att prova relevansen av 

de intervjuguider som framställts, vilket inte gjordes på grund av studiens 

limiterade tidsram. 

  

Att studiens urval gjordes i samråd med HR-chefen kan ha påverkat valet av 

informanter där risk fanns att dessa valdes för att de tydliggjort en uppfattning 

om konceptet som önskades bli synlig. Då det totala antalet informanter valdes ut 

direkt och inget bortfall skedde riskeras även konfidentialiteten då HR-chefen 

hade insyn i vilka som deltog. Om ett mer slumpmässigt urval använts hade dessa 
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aspekter kunnat undvikas, samtidigt som författarna av studien hade kunnat 

efterfråga ett större urval att välja informanter ifrån, något som dock inte var 

möjligt på grund av en arbetstopp i företaget. Studiens tidsram ansågs även vara 

en anledning till att ett slumpmässigt urval undveks. Att intervjuerna utfördes på 

företagets kontor kan även utgöra en riskfaktor. Detta då det möjliggör att 

kollegor iakttagit att informanter och studiens författare varit i kontakt med 

varandra. Valet att trots denna risk utföra intervjuerna på företagets kontor var för 

att underlätta för informanterna.  

 

Något som även tagits i beaktning är att båda författarna deltog på samtliga 

intervjuer för att säkerställa analys och tolkning av det insamlade datamaterialet. 

Detta var mer tidskrävande än om intervjuerna genomförts individuellt men 

fördelarna ansågs ändå väga tyngre då författarna fick en enhetlig och fullständig 

bild av resultatet, vilket även var anledningen till att den tematiska analysen 

genomfördes gemensamt. I relation till genomförandet av intervjuerna hade en 

noggrann eftersökning gjorts i förväg av skillnaden mellan begreppen sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Detta för att inte utlova 

informanterna något som senare inte var möjligt att uppfylla, där de två 

förstnämnda begreppen enligt Vetenskapsrådet (2017) inte är lämpligt att utlova 

i relation till den typ av studie som genomförts.  

 

En aspekt som hade varit av intresse för att fördjupa studien ytterligare hade varit 

att i studiens resultatdel synliggöra informanternas olika roller och 

arbetsuppgifter, för att senare analysera om dessa faktorer haft någon påverkan 

på upplevelsen av kontorskonceptet. Initialt fanns en tanke om att inkludera 

avdelningstillhörighet, något som senare valdes bort då det riskerade att röja 

anonymiteten då vissa av företagets avdelningar består av få antal medarbetare. 

Hade denna information uttalats hade inte de etiska aspekterna gällande 

konfidentialitet och anonymisering som informerats om till informanterna 

uppfyllts, vilket alltså medförde att detta valdes bort. 

 

5.3 Slutsats 
Den aktuella studien har visat på att de fördelar som blivit en följd av arbetssättet 

är fler än nackdelarna för den organisation som studerats. De främsta styrkor som 

det aktivitetsbaserade kontoret inneburit är framförallt den förbättrade 

sammanhållning som upplevs bland medarbetarna och att de barriärer som 

tidigare funnits mellan medarbetare och avdelningar på företaget nu upphört. 

Detta då förändringen uppges ha lett till en större spridning av både kunskap och 

information mellan medarbetare, vilket var ett av de huvudsakliga syftena med 

införandet. Att i ett tidigt stadie av processen involvera medarbetare och 

framförallt agera med reella justeringar i relation till återkopplingen tycks vara 

ett idealiskt sätt att bibehålla medarbetares förtroende och upplevelse av att de 

har möjlighet att påverka den egna arbetsmiljön. I relation till införandet av 
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konceptet framgår i denna studie att just implementeringsarbetet förefaller som 

avgörande för framgången med arbetssättet. Involveringen av medarbetare i 

förändringsarbetet kan även påstås dämpa den oro som stora omställningar i 

arbetsmiljön kan frambringa. Något som även varit framträdande är behovet av 

att coacha användare av konceptet kontinuerligt. Vad som framkommit som de 

främsta utmaningarna med konceptet är att tillgodose alla medarbetares 

individuella behov, i synnerhet gällande koncentration och avskildhet. Detta har 

framkommit som en orsak till att zonerna emellanåt används på ett felaktigt och 

omvänt sätt. Detta är dock något som i resultatet återges som aspekter som är 

möjliga att korrigera genom förändringar i den fysiska arbetsmiljön, vilket gör att 

företagets fortsatta arbete med konceptet kommer vara en bidragande faktor till 

om medarbetarnas arbetstillfredsställelse förblir god eller ej på lång sikt. 

 

Denna studie belyser faktorer som för HR-praktiker är viktiga att ta i beaktning 

under en förändringsprocess mot ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt. Detta 

då en sådan förändring väcker påtagliga känslor hos medarbetare, vilka anses vara 

av vikt att fånga upp för att inte låta dessa påverka medarbetares 

arbetstillfredsställelse. Att HR-praktiker således är involverad i hela processen 

från implementering till färdigställandet och det fortskridande arbetet med 

konceptet kan tänkas vara väsentligt. Att implementera ett aktivitetsbaserat 

kontor som medför ett nytt arbetssätt kan påstås ha en inverkan på de olika faser 

som HR-praktiker ofta är involverade i som exempelvis nyanställningar, frågor 

som berör arbetstillfredsställelse och att behålla medarbetare, men även att få 

kunskap att stanna i organisationen när medarbetare lämnar. När en medarbetare 

är ny på arbetet kan konceptet anses främja kunskapsöverföringen under 

introduktionsperioden genom den överhörning som sker på kontoret. En 

utmaning HR-praktiker kan möta gällande nya medarbetare i konceptet är att 

svårigheter för medarbetaren att hitta de kollegor som denne behöver stöd och 

utbyte från. Att ta hänsyn till individuella behov i ett aktivitetsbaserat kontor kan 

tänkas vara en utmaning, vilket gör det betydelsefullt för HR-praktiker att 

kontinuerligt arbeta med uppföljningar. Något som konceptet anses bidra till är 

bättre kunskapsöverföring mellan medarbetare vilket medför att organisationen i 

sig blir mindre personberoende. Detta är något som även kan tänkas underlätta 

för HR-praktiker när medarbetare slutar då organisationen inte anses vara lika 

beroende av dennes kunskap i och med kunskapsöverföringen konceptet medför. 

Att kontorsutformningen är flexibel kan även underlätta vid avveckling då den 

fysiska arbetsmiljön inte behöver anpassas för nästa individ som anställs.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning  
Genom hela processen av formuleringen av detta uppsatsarbete har olika idéer 

uppstått som berör framtida forskning inom det berörda ämnet, särskilt i 

inledningsfasen när syfte och frågeställningar skulle formuleras. Detta då denna 

del av processen krävde avgränsningar, vilket visade sig vara utmanande då det 
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aktivitetsbaserade kontoret visade sig rymma väldigt många olika intressanta 

aspekter. De tankar kring fortsatt forskning som uppstått berör generella aspekter 

av det aktivitetsbaserade kontoret som skulle kunna innebära att ytterligare 

diskussioner skulle kunna föras kring fenomenet. Att mäta hur de olika 

arbetsstationerna och zonerna används i syfte att kunna föra ytterligare samtal om 

huruvida användningsområdena efter implementeringen av arbetssättet faktiskt 

ut skulle vara givande. Detta skulle även kunna påverka hur framtida kontor 

utformas och öppna upp för diskussion kring huruvida rörelser i kontorskonceptet 

överensstämmer med den initiala tanken innan införandet. Detta skulle bidra med 

ytterligare en dimension av analys, vilket skulle kunna vara lämpligt för att 

komplettera den mer kvalitativa forskningen som finns kring ämnet, som i stor 

utsträckning bygger på individers upplevelser som befinner sig i miljön. Det hade 

även varit intressant att forska kring detta område enligt ett mer intersektionellt 

perspektiv där exempelvis ålder tas med i analysen av hur kontorskonceptet 

nyttjas. Det hade även varit intresseväckande att forska kring ämnet mer 

komparativt och jämföra olika organisationers erfarenheter av hur 

kontorskonceptet upplevs. Vid den datainsamling som genomfördes i denna 

studie där tidigare forskning betraktades återfanns forskning av komparativ 

karaktär där en jämförelse gjordes främst mellan olika typer av kontorskoncept, 

snarare än mellan samma kontorskoncept i olika organisationer.  

 

5.5 Praktiska implikationer 
Gällande praktiska implikationer tydliggör studien att det är av vikt för 

organisationer som planerar att införa ett aktivitetsbaserat kontor att utföra ett 

grundligt förarbete vad gäller förändringens syfte och genomförande. Detta för 

att förändringen inte ska upplevas som hastig eller oplanerad hos medarbetare. 

Det är även eftersträvansvärt att föra en kontinuerlig kommunikation med samt 

att involvera medarbetare under hela processen för att inte exkludera deras 

känslor och tankegångar inför förändringen. Är samtliga medarbetare på företaget 

införstådda i syftet bakom valet att införa ett aktivitetsbaserat kontor samt att de 

fått möjligheten att vara involverade under processen så antas det resultera i en 

bättre trivsel gällande konceptet. HR-avdelningen kan exempelvis upprätta 

fokusgrupper som berör olika parametrar gällande förändringen för att skapa en 

naturlig involvering av medarbetarna. Önskvärt är att resultaten från denna studie 

kan vara behjälplig för HR-avdelningar och organisationer som planerar att införa 

ett aktivitetsbaserat kontor gällande vilka faktorer som är av vikt att ta i beaktning 

för att nå ett så lyckat utfall som möjligt.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Internt dokument över planlösning 
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52 

Bilaga 2 - Missivbrev 
                                                                                                                                                        

Hej!                                                                                                      

Vi är två studenter som studerar personal-och arbetsvetenskap på Linköpings 

universitet som just påbörjat vårt uppsatsskrivande inom Human Resource 

Management (HRM) och Human Resource Development (HRD), som en del av 

vår sista termin. 

                                                                                                                                   

Syftet med studien                                                                                                                         

Det ämne som vi valt att fokusera vår uppsats kring är det aktivitetsbaserade 

kontoret, vilket ligger till grund för att vi valt att vända oss till just er på XX. Vi 

anser att ämnet är högst aktuellt då allt fler organisationer väljer att implementera 

arbetssättet, vilket är anledningen till att vi vill delta till att kunskap om området 

utvidgas. Detta önskar vi göra genom att studera hur medarbetares upplevelser 

ser ut i relation till implementering av arbetssättet. 

                                                                                                                                   

Intervjuerna som vi önskar genomföra uppskattas pågå̊ i ca 40 minuter där 

upplägget är semistrukturerat med en intervjuguide som innehåller ett antal 

frågor, men som även ger utrymme till följdfrågor. Intervjuerna förväntas äga rum 

under vecka 15, våren 2019. 

                                                                                                                                    

Samtycke och anonymitet                                                                                                             

Om samtycke ges kommer dessa intervjuer att spelas in för att sedan 

transkriberas, där de uppgifter som respondenten lämnar behandlas konfidentiellt 

och endast används i denna studie. Respondenten kommer under hela processen 

att hållas anonym och ges möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång, utan att en förklaring till detta behöver ges. 

  

Frågor?                                                                                                                     

Vid eventuella frågor kring studien är du varmt välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare, Cathrine Reineholm, universitetslektor vid iinstitutionen för 

beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings universitet. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

                                                                                                                                   

Med vänliga hälsningar, 

Ellinor Wahlberg & Hanna Örtegren    



 

53 

                                                 

                                                                                                                                                                           

Bilaga 3 - Intervjuguide medarbetare 

Inledning 

Presentation av oss själva 

Vi heter Hanna och Ellinor och studerar just nu vår sista termin på personal- och 

arbetsvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats, vilket är anledningen att vi sitter här idag och ska intervjua dig 

gällande arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor. 

  

Syftet bakom vår studie 

Vi tycker att ämnet aktivitetsbaserade kontor är högst aktuellt då allt fler 

organisationer väljer att implementera arbetssättet, vilket är en anledning till att 

vi vill delta till att kunskap inom området utvidgas. Det här kommer vi göra 

genom att intervjua er här på företag om hur era upplevelser ser ut i relation till 

implementeringen av arbetssättet, samt hur och om, ni anser att era individuella 

behov uppfylls inom kontorskonceptets ramar. 

  

Intervjuns utformning 

- Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter.  

- Är det okej med dig att vi spelar in denna intervju för att sedan kunna 

transkribera den? Anledningen till att vi vill transkribera är för att kunna 

analysera materialet i efterhand och se om vi hittar gemensamma teman 

från intervjuerna. 

- De som kommer ta del av det transkriberade materialet är vi, samt vår 

handledare Cathrine Reineholm.  

  

Anonymitet  

- Som vi informerade om i den bifogade fil vi skickade med när vi bokade 

in intervjutillfället är deltagandet frivilligt och du får när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien, utan att någon förklaring behöver ges. 

- Du som informant kommer att vara anonym genom hela processen, vid den 

här intervjun, när vi analyserar insamlade data och i den slutgiltiga 

produkten som blir vår c-uppsats. 

  

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Arbetade du på företaget innan implementeringen och hade du i 

sådana fall ett eget cellkontor? 

  

- Vad har du för befattning? 

 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
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- Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

  

Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor 

- Hur tycker du det är att arbeta på ett aktivitetsbaserat kontor?  

 

- Hur gick dina tankar inför implementeringen av det aktivitetsbaserade 

kontoret? 

 

- Fick du någon introduktion till det nya kontorskonceptet och det nya 

arbetssättet när ni flyttade in i det nya kontoret 

 

- Hur har dina rutiner förändrats sedan införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret? 

- Exempel: kommer tidigare till jobbet, mer tid på att plocka iordning 

  

- Har din uppfattning om arbetssättet förändrats efter dess införande? 

- På vilket sätt - positivt / negativt? 

  

Fysisk arbetsmiljö 

- Upplever du att kontorskonceptet är anpassat för ditt arbete? 

- Hur känner du kring att inte ha ett skrivbord eller en egen arbetsplats? 

- Ser du några fördelar/nackdelar med att inte ha en egen 

arbetsplats/skrivbord? 

- Upplever du att du kan välja vilken skrivbordsplats du vill när du 

kommer till jobbet på morgonen? 

 

- Hur ser din rörelse ut mellan de olika zonerna (tyst, mellan och aktiv) under 

en typisk arbetsdag? 

- Sitter du ofta på olika platser, eller föredrar du samma plats? 

  

- Vad skulle du säga avgör vilken plats du väljer att sätta dig vid? 

- Exempel: ljus, färg, möblemang 

  

- Upplever du att det finns ytor att nyttja på kontoret där du kan sätta dig när 

du vill/behöver arbeta ostört? 

- Händer det att du inte får en sådan plats när du behöver? 

  

Kognitiv arbetsmiljö 

- Hur ser möjligheten ut för dig att arbeta längre perioder utan att bli 

avbruten?  

- Hur agerar du för att visa att du vill arbeta utan att bli avbruten? 
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- Hur reagerar du om en kollega kommer fram och avbryter ditt 

arbete? 

  

- Har det skett någon förändring gällande din arbetsmotivation efter 

införandet av det aktivitetsbaserade kontoret? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? Vad skulle du behöva för att få en bättre 

arbetsmotivation? 

  

- Hur upplever du ljudnivån på kontoret? 

- Om hög/dålig, på vilket sätt? Vad gör du då? Utnyttjar du 

flexibiliteten? 

- Om låg/bra, anser du att du oftast sätter dig i en tyst zon för att inte 

bli störd? 

 

- Finns det några individuella behov hos dig som du anser att den här typen 

av arbetssätt inte tillgodoser? 

Social arbetsmiljö 

- Har sammanhållningen mellan olika avdelningar förändrats efter 

implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret? 

- På vilket sätt? 

  

Självledarskap 

- Har kraven på dig som medarbetare förändrats gällande självledarskap 

efter implementeringen av kontorskonceptet? 

 

- Hur upplever du dina möjligheter att påverka upplägget av ditt eget arbete 

och hur det ska utföras? 

- Har din egen känsla av kontroll i arbetet förändrats sedan 

införandet av konceptet och självledarskap och i så fall hur?  

  

Kommunikation 

- Tycker du att kontorskonceptet underlättar informationsflödet?  

- Om ja, på vilken sätt? 

- Om nej, på vilket sätt? 

 

- Hur upplever du kommunikationen mellan medarbetare idag?  

- Hur upplever du att kommunikationen mellan medarbetare på 

kontoret har förändrats? 

  

- Hur fungerar kommunikationen mellan chefer och medarbetare? 
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- Har kommunikationen mellan chefer och medarbetare förändrats 

efter implementeringen? 

- Vilken möjlighet till hjälp och stöd finns från chefen när det behövs? 

 

- Hur ser möjligheten ut för dig att välja när du vill kommunicera med 

kollegor kontra när du vill arbeta ostört?  

- Hur agerar du? 

  

Avslutning 

Nu börjar vi närma oss avslutningen av den här intervjun, så i denna del krävs 

inte lika omfattande svar som vid tidigare frågor.  

  

- Vad anser du är den främsta fördelen med att arbeta med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

  

- Vad anser du är den främsta utmaningen med att arbeta med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

  

- Om du fick välja, skulle du gå tillbaka till cellkontor eller fortsätta arbeta i 

ett aktivitetsbaserat kontor? 

  

- När upplever du att du arbetar som bäst? 

  

- Är det något du skulle vilja komplettera med, eller som du tycker att vi har 

missat att fråga dig om? 

  

Tack för ditt deltagande! 

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill ändra 

ditt deltagande i studien! Ge info om att respondenten får läsa transkriberingen 

om det är något denne är intresserad av.  
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Bilaga 4 - Intervjuguide chef 
Inledning 

Presentation av oss själva 

Vi heter Hanna och Ellinor och studerar just nu vår sista termin på personal- och 

arbetsvetenskapliga programmet på Linköpings universitet. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats, vilket är anledningen att vi sitter här idag och ska intervjua dig 

gällande arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor.  

  

Syftet bakom vår studie 

Vi tycker att ämnet aktivitetsbaserade kontor är högst aktuellt då allt fler 

organisationer väljer att implementera arbetssättet, vilket är en anledning till att 

vi vill delta till att kunskap inom området utvidgas. Det här kommer vi göra 

genom att intervjua er här på företag om hur era upplevelser ser ut i relation till 

implementeringen av arbetssättet, samt hur och om, ni anser att era individuella 

behov uppfylls inom kontorskonceptets ramar. 

  

Intervjuns utformning 

- Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter. 

- Är det okej med dig att vi spelar in denna intervju för att sedan kunna 

transkribera den? 

- De som kommer ta del av materialet är vi, samt vår handledare Cathrine 

Reineholm.  

  

Anonymitet  

- Som vi informerade om i den bifogade fil vi skickade med när vi bokade 

in intervjutillfället är deltagandet frivilligt och du får när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien, utan att någon förklaring behöver ges. 

- Du som informant kommer att vara anonym genom hela processen, vid den 

här intervjun, när vi analyserar insamlade data och i den slutgiltiga 

produkten som blir vår c-uppsats. 

  

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat på företaget? 

- Arbetade du på företaget innan implementeringen och hade du i 

sådana fall ett eget cellkontor? 

  

- Vad har du för befattning? 

 

- Hur många medarbetare har du ansvar över - och sitter alla/majoriteten dina 

medarbetare här på kontoret?  

  

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
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- Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

  

Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor 

- Hur tycker du det är att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor?  

 

- Hur gick dina tankar inför implementeringen av det aktivitetsbaserade 

kontoret? 

 

- Har du varit involverad i kontorsutformningen på något sätt? 

- Om ja, hur gick planeringen till? 

 

- Hur har dina rutiner förändrats sedan införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret? 

- Exempel: kommer tidigare till jobbet, mer tid på att plocka 

iordning? 

 

- Har din uppfattning om arbetssättet förändrats efter dess införande? 

- På vilket sätt - positivt / negativt? 

  

Fysisk arbetsmiljö 

- Upplever du att kontorskonceptet är anpassat för ditt arbete? 

 

- Hur känner du kring att inte ha ett skrivbord eller en egen arbetsplats? 

- Ser du några fördelar/nackdelar med att inte ha en egen 

arbetsplats/skrivbord? 

- Upplever du att du kan välja vilken skrivbordsplats du vill när du 

kommer till jobbet på morgonen? 

 

- Hur ser din rörelse ut mellan de olika zonerna (tyst, mellan och aktiv) under 

en typisk arbetsdag? 

- Sitter du ofta på olika platser, eller föredrar du samma plats? 

- Hur tror du att dina rörelser mellan de olika zonerna påverkar dina 

medarbetare?  

  

- Hur motiverar du dina medarbetare att använda zonerna? 

 

- Vad skulle du säga avgör vilken plats du väljer att sätta dig vid? 

- Exempel: ljus, färg, möblemang 

 

- Upplever du att det finns ytor att nyttja på kontoret där du kan sätta dig när 

du vill/behöver arbeta ostört? 

- Händer det att du inte får en sådan plats när du behöver? 
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- Gör du något speciellt för att bidra till att skapa en bra arbetsmiljö?  

 

Kognitiv arbetsmiljö 

- Hur ser möjligheten ut för dig att arbeta längre perioder utan att bli 

avbruten? 

- Hur agerar du för att visa att du vill arbeta utan att bli avbruten? 

- Hur tillgänglig är du som chef för dina medarbetare? 

 

- Har det skett någon förändring gällande din arbetsmotivation efter 

införandet av kontorskonceptet? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, varför? Vad skulle du behöva för att få en bättre 

arbetsmotivation? 

 

- Hur upplever du ljudnivån på kontoret? 

- Om ja, på vilket sätt? Vad gör du då? Utnyttjar du flexibiliteten? 

- Om nej, anser du att du oftast sätter dig i en tyst zon för att inte bli 

störd? 

 

- Finns det någonting du som chef gör för att ta hänsyn till dina medarbetares 

individuella behov i ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Finns det några individuella behov hos dig som du anser att den här typen 

av arbetssätt inte tillgodoser? 

Social arbetsmiljö 

- Har sammanhållningen mellan olika avdelningar förändrats efter 

implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret? 

- På vilket sätt? 

 

- Hur upplever du att den generella inställningen är till det aktivitetsbaserade 

arbetssättet på kontoret? 

 

- Har ditt ledarskap förändrats sen implementeringen av det 

aktivitetsbaserade kontoret? 

- På vilket sätt? 

- Om inte, varför? 

 

Självledarskap 

- Upplever du att dina förväntningar på medarbetarnas förmåga till 

självledarskap förändrats efter införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret? 
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- På vilket sätt? 

- Hur motiverar du dina medarbetare till att jobba med kompetensen 

självledarskap? 

  

Kommunikation 

- Tycker du att kontorskonceptet underlättar informationsflödet?  

- Om ja, på vilken sätt? 

- Om nej, på vilket sätt? 

 

- Hur fungerar kommunikation och feedback mellan dig som chef och dina 

medarbetare i ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Upplever du att kommunikationen och möjligheten till feedback har 

förändrats sedan implementeringen av konceptet? 

- På vilket sätt? 

Avslutning 

Nu börjar vi närma oss avslutningen av den här intervjun, så i denna del krävs 

inte lika omfattande svar som vid tidigare frågor.  

- Vad anser du är den främsta fördelen med att vara chef och arbeta med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

- Vad anser du är den största utmaningar med att vara chef och arbeta med 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 

- Om du fick välja, skulle du gå tillbaka till cellkontor eller fortsätta arbeta i 

ett aktivitetsbaserat kontor? 

 

- När upplever du att du arbetar som bäst? 

 

- Är det något du skulle vilja komplettera med, eller som du tycker att vi har 

missat att fråga dig om? 

  

 

Tack för ditt deltagande! 

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill ändra 

ditt deltagande i studien! Ge info om att respondenten får läsa transkriberingen 

om det är något denne är intresserad av. 
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