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Sammanfattning 

Globaliseringen och omvärldens påverkan av de moderna organisationerna har skapat nya 

krav och mål för våra svenska arbetsgivare. Flexibilitet och snabba förändringar måste dagens 

arbetsgivare vara väl anpassad för. Detta i sin tur innebär att även arbetstagaren måste vara 

redo att klara av liknande krav. Ny teknik och nya sätt att arbeta på har givit den moderna 

kontorsarbetaren en vardag som kan vara helt papperslös och inte heller knuten till en och 

samma plats. Det centrala för det nya arbetssättet är självfallet att öka lönsamheten, men 

fördelar som ökad kreativitet och ökat samarbete medarbetarna emellan lyfts fram som 

fördelar från arbetsgivarens sida. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Målet med 

studien var att fånga medarbetarnas upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. Studien har inte 

som avsikt att förklara om detta nya arbetssätt är bra eller dåligt för arbetstagaren utan enbart 

som för avsikt att fånga deras upplevelse. Studien visar att den generella upplevelsen av att 

arbeta aktivitetsbaserat är god, men att upplevelserna varierar mellan olika individer. 

Slutsatsen är att de anställda behöver ha en känsla av att kunna kontrollera sin vardag och 

möjligheter att välja rätt plats för rätt arbetsuppgift för att detta arbetssätt skall upplevas bra. 

Studien anser vi har ett värde på grund av att den mäter medarbetarnas upplevelse. Det är 

något som inte har forskats mycket om tidigare i detta allt mer förekommande sätt att utforma 

moderna kontor på. Om vi fångar medarbetarnas upplevelse av att arbeta i denna miljö kan vi 

enklare förstå hur den upplevs och med bättre förutsättningar förbättra arbetsmiljön på sikt i 

ett samhälle som löpande ställer nya krav på organisationerna och de anställda. 

 

Nyckelord: aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsbaserat arbetssätt, aktivitetsbaserad arbetsplats, 

kontorsutformning, arbetstillfredsställelse, upplevelse, medarbetare 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Globalization and the outside world's influence on modern organizations have created new 

demands and goals for our Swedish employers. Flexibility and rapid changes demand that 

today's employers must be well-suited for change. This in turn means that the employee must 

also be ready to meet similar requirements. New technology and new ways of working have 

given the modern office worker a daily life that can be completely paperless and because of 

this the employee isn't linked to one specific workstation. The key reason for to the new way 

of working is to increase profitability, but benefits such as increased creativity and increased 

cooperation among employees are highlighted as benefits from the employer. This study is 

based on a qualitative approach. The aim of the study was to capture the employees 

experiences of working activity-based. The study does not intend to explain whether this new 

way of working is good or bad for the employee, but only for the purpose of capturing their 

experience. The study shows that the overall experience of working activity-based is good, 

but that experiences vary between different individuals. The conclusion is that employees 

need to have the feeling of being able to control their everyday lives and opportunities to 

choose the right place for the right task for this work method to be experienced well. The 

value of this research lies in the fact that because employee experience is something that has 

not been the center of the research before, and we need to know more about the effects of this 

increasingly popular way of designing modern offices. If we capture the employee's 

experience of working in this environment, we can more easily understand how it is perceived 

and better conditions improve the working environment in the long term in a society that 

continually places new demands on organizations and employee's. 

 

Keywords: activity-based office, activity-based workflow, activity-based workplace, office 

design, job satisfaction, experience, employee 
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1. Inledning 

1.1 Inledande avsnitt 

Dagens samhälle och arbetsmarknad står inför nya mål och utmaningar. På grund av 

globaliseringen och omvärldens påverkan så ändras kraven inte bara på organisationerna och 

arbetsgivaren utan även på arbetstagarna. Flexibilitet och förändringsbenägenhet är två allt 

mer vanligt förekommande ord när man läser om de moderna arbetsplatserna. De gamla 

kontorsmodellerna med privata kontor och löpande korridorer är inte längre standard som de 

en gång varit. Platsbesparing och maximalt utnyttjande av ytorna blir allt vanligare när man 

lyssnar till hur företagen uttrycker sig. Aktivitetsbaserade kontor är ett resultat av de nya 

utmaningarna som arbetsgivarna försöker anpassa sig efter. På ett aktivitetsbaserat kontor har 

inte de anställda egna skrivbord eller egna platser som tidigare. Man har generellt inte ens 

sittplatser eller skrivbord åt samtliga anställda (Toivanen, 2015, s. 21). Den moderna 

organisationen räknar med att många av de anställda idag tack vare ny teknik och möjligheter 

kan utföra sina arbetsuppgifter på annan plats. Organisationerna som väljer att låta sina 

anställda arbeta aktivitetsbaserat påtalar att individen står i centrum och det är för allas bästa 

att man följer den nya trenden. Ökad kommunikation, produktivitet och kreativitet är det som 

medarbetarna skall få ut av detta nya koncept. Eftersom aktivitetsbaserat arbetssätt är relativt 

nytt på den svenska arbetsmarknaden så är forskningen relativt begränsad. Fokusen för den 

tidigare forskningen ligger generellt ur ledningsperspektiv där effektivitet och vinsten för 

företaget av att införa aktivitetsbaserat kontor är det centrala. Vår studie har sitt fokus på 

medarbetaren. Vi är inte intresserade av om detta är ett bra eller dåligt sätt att organisera sin 

kontorsmiljö eller vilket sätt medarbetaren helst arbetar på. Vi har bedrivit en studie som 

enbart har sitt fokus på medarbetarnas berättelser och  upplevelser av att arbeta i denna 

moderna miljö. Med höjd pensionsålder och friskare äldre så befinner sig den moderna 

arbetaren idag längre på arbetsmarknaden än tidigare och spenderar stor del av sin vakna tid 

på jobbet. Bodin Danielsson och Bodin (2008, s. 657) kommer i sin studie fram till att det 

finns en tydlig koppling om vilken kontorsmiljö som man arbetar i påverkar graden av 

arbetstillfredsställelse man upplever. Därav anser vi att enbart upplevelsen verkligen är på 

tiden att någon studerar i denna nya miljö som allt fler individer spenderar och skall spendera 

många timmar och år i framöver. Anledningen till vårt intresse för detta nya kontorskoncept 

väckts, är att vi läst på internet om att allt fler företag i Sverige valt att införa detta koncept 

samt att många kontorsanställda man samtalat med har bekräftat att detta är det “nya” sättet 

att arbeta på. 

1.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att ta reda på hur medarbetarna upplever en aktivitetsbaserad arbetsplats och 

även ta reda på hur medarbetarna mår och vad som gör att de trivs/inte trivs med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur upplevs den aktivitetsbaserade arbetsplatsen av medarbetarna? 

 Hur upplever medarbetarna att de påverkas av att arbeta på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats? 
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1.2.2 Avgränsningar 

Vi hade för avsikt när studien påbörjades att enbart försöka avgränsa oss till ett företag. Dock 

kunde vi inte få tag i tillräckligt många respondenter på ett enskilt företag att det blev fyra 

olika företag totalt. 

Avgränsningarna som råder är att studien har sin grund i sex medarbetares upplevelse av att 

arbeta aktivitetsbaserat. Vi har inte inkluderat chefer i undersökningen, eftersom vår avsikt 

endast är att ta reda på de anställdas uppfattning om att arbeta aktivitetsbaserat. Vi har inte för 

avsikt att generalisera resultatet till en större grupp medarbetare på andra företag, utan är 

enbart intresserade av att få ta del av dessa sex respondenternas upplevelse. 

1.2.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste begrepp som används i uppsatsen. Detta för att 

underlätta läsningen i studien. 

Arbetsuppgifter syftar till de uppgifter som medarbetaren skall genomföra under arbetstid. 

Dessa kan variera, allt från enskilda administrativa uppgifter, telefonsamtal, möten intervjuer 

etcetera. 

Arbetsmiljö är idag ett väldigt brett begrepp som syftar till individens psykologiska, sociala 

och fysiska arbetssituation på arbetsplatsen. Idag har arbetsgivaren ett ansvar för att tillgodose 

sina anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 

arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd, och även överenskommelser som skett på lokal eller 

central nivå (Arbetsmiljöverket, 2016, ss. 11-13). Vidare ansvarar även arbetsgivaren för ett 

löpande arbetsmiljöarbete som innefattar allt från att förebygga risk och ohälsa på 

arbetsplatsen till att åtgärda alternativa punkter som framkommer (Arbetsmiljöverket, 2016, 

ss.16-23). 

Arbetsplats används när vi talar om den plats och den miljö som medarbetaren dagligen 

verkar inom. 

Arbetsstation innebär den plats som individen befinner sig vid när hen utför sina 

arbetsuppgifter. Arbetsstationen kan vara till exempel, tysta rum, möteslokaler, hemmet eller 

ett skrivbord. 

Arbetstillfredsställelse syftar på tillfredsställelse och meningsfullhet kopplat gentemot den 

enskildas arbete och dennes arbetsplats (Wilson, 2008, s. 77). Ett begrepp som beskriver hur 

man upplever att sin egen arbetsmiljö tillfredsställer alternativa behov och önskemål. 

Aktivitetsbaserat kontor/arbetssätt syftar till att medarbetaren har valmöjligheten att välja sin 

arbetsstation utifrån sina arbetsuppgifter. Valet av arbetsstation är kopplat till vilka 

arbetsuppgifter som skall genomföras. 

Produktivitet syftar till hur många produkter eller tjänster som man klarar av att producera per 

dag, helt enkelt hur mycket arbete som utförs. 

Effektivitet använder vi när vi talar om hur effektivt någon arbetsuppgift eller tjänst kan 

utföras och även kvaliteten av denna vara. 
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1.3 Bakgrund 

För att ge läsaren bättre förutsättningar att sätta sig in i studien så följer nedan en beskrivning 

av företagen som respondenterna arbetar på. Den följs av en förklaring av de olika 

kontorsmiljöer som är vanligast förekommande på de nutida arbetsplatserna. 

1.3.1 De undersökta företagen 

Undersökningen har genomförts på fyra företag i olika branscher. Eftersom vi värnar om både 

respondenternas och företagens anonymitet så väljer vi att beskriva dem så sparsamt som 

möjligt men ändå ge relevant information om arbetssätt, arbetsuppgifter och sådant som vi 

bedömt som viktigt för att förstå resultatet av studien. 

IT-företaget 

Levererar IT-lösningar till kunder och består av cirka 25 anställda. Två av respondenterna 

arbetar på detta företag. De har haft aktivitetsbaserat i flera år och lokalerna är helt anpassade 

till detta arbetssätt. Samtliga, även chefer och högsta ledning, sitter i det aktivitetsbaserade 

kontoret och ingen har eget rum. Arbetsuppgifterna varierar mellan respondenterna men de 

kan i stor utsträckning utföras vart som helst på kontoret eller hemifrån. De har inga krav på 

att befinna sig på kontoret och har möjlighet att delvis förlägga arbetstiden så som det passar 

dem och till exempel börja senare vissa dagar om det finns behov till det. 

Företaget som säljer kontorsutrustning 

Två av respondenterna arbetar på detta företag. De sitter i ett helt nybyggt kontor som delvis 

är aktivitetsbaserat. Några har egna kontor, bland annat chefer och ledning men de flesta sitter 

i det aktivitetsbaserade och öppna landskapet. Samtliga har arbetsuppgifter som kräver att de 

är på plats dagligen och de arbetar fasta arbetstider dagligen. Båda respondenter från detta 

företag har vissa arbetsuppgifter som rör personal och ekonomi som innefattar sekretess. 

Bemanningsföretaget 

En av respondenterna arbetar på detta företag som består av cirka 15-20 medarbetare. 

Kontoret är delvis aktivitetsbaserat då vissa har fasta platser medan andra flyttar runt. Det 

beror på arbetsuppgifterna och på att alla inte befinner sig på det aktuella kontoret på heltid 

utan även arbetar från andra kontor. Ingen av cheferna eller annan personal i ledning har egna 

kontor utan samtliga sitter i det öppna/aktivitetsbaserade landskapet. Vår respondent har ingen 

fast plats utan har ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetsuppgifterna kan inte genomföras på 

annat ställe än på kontoret och arbetstiderna är fasta. 

Det stora teknikföretaget 

En av respondenterna jobbar på ett stort teknikföretag med flera tusen anställda. 

Respondenten arbetar på den centrala HR-avdelningen med cirka hundra medarbetare. 

Samtliga arbetar aktivitetsbaserat oavsett vilken våning eller vilken uppgift som de arbetar 

mot. Arbetstiderna är fasta, men möjligheten till att utföra arbetsuppgifter hemifrån finns, 

dock har vår intervjuperson enbart arbetat på plats i kontorslandskapet alla dagar. 
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1.3.2 Kontorsmiljöer 

Det finns idag mycket olika variationer av olika kontorsmiljöer. Kontorsutformningen kan 

variera på arbetsplatsen, alla anställda arbetar inte alltid på samma sätt (Toivanen 2015, s. 16). 

Enskilda rum/cellkontor 

Cellkontor erbjuder möjligheten till att kunna arbeta individuellt och ostört. Att kunna stänga 

ute alternativa oljud och oönskade störningsmoment är den stora fördelen. Dock blir 

kommunikationen och gemenskapen med övriga medarbetare lidande (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008, s. 642; Toivanen, 2015, s. 17). 

Delat rum 

Delat rum syftar till ett cellkontor som delas av två till tre olika anställda. De kan variera i 

storlek och utseende beroende på om de som arbetar där har en gemensam uppgift eller om de 

behöver kunna jobba avskärmat från varandra (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, s. 642; 

Toivanen 2015, s. 17). 

Kontorslandskap 

Kontorslandskapet är en vanlig modell som syftar till öppet kontorslandskap som kan variera i 

storlekar. De kan finnas i små, mellanstora, eller stora varianter. De små syftar generellt på 

mellan fyra till nio individer. Mellanstora varierar mellan 10-24 individer och stora 25 och 

mer anställda som vistas i samma öppna lokal. För att minska oljud och avgränsa i möjligaste 

mån har man vanligtvis skärmväggar som bryter av lokalen. Hög ljudvolym är dock en av de 

påtalade nackdelarna (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, s. 642; Toivanen, 2015, s. 19). 

Kombikontor 

Kombikontor innebär att de anställda har både ett eget cellkontor samt möjlighet till att finna 

plats ute i det öppna kontorslandskapet. Detta är dock en ovanlig lösning eftersom det är 

väldigt ytkrävande då mer än en arbetsplats per individ måste existera (Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008, s. 643; Toivanen, 2015, s. 23). 

Flexkontor 

Flexkontor är snarlikt det öppna kontorslandskapet, skillnaden är att man oftast enbart har 

sittplatser för cirka 70 % av de anställda eftersom man utgår från att mycket av 

arbetsuppgifterna som de anställda utför görs på annan plats än på kontoret, det eftersträvas 

även ett papperslöst arbetssätt, alltså att all data och hantering sker elektroniskt (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008, s. 643; Toivanen, 2015, s. 23). 

Aktivitetsbaserat kontor 

Aktivitetsbaserat kontor som koncept framträdde i slutet av 1960-talet och har blivit ett allt 

mer populärt sätt för arbetsgivare att bedriva sin verksamhet genom. Det syftar till att 

beroende på vilka arbetsuppgifter som skall utföras avgör vart du för dagen väljer att arbeta. 

Det finns tillgång till en mängd olika zoner och olika möbleringar för att underlätta valet av 

mest lämplig plats att sitta på för stunden. Man kan komma att byta arbetsstation flera gånger 
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under en och samma arbetsdag om arbetsuppgifterna kräver detta. Likt ett flexkontor strävar 

man här efter att arbeta papperslöst. Tack vare detta papperslösa förhållningssättet så ställs 

höga krav på tekniska lösningar. Det finns allt från tysta rum för de anställda att utföra sina 

arbetsuppgifter på till mer högljudda zoner där spontana möten kan utföras under arbetsdagen. 

Likt ett flexkontor så kan arbete utföras på annan plats än på arbetsplatsen, dock siktar man 

inte på att ha så få arbetsstationer som 70% när man driver det aktivitetsbaserat, utan snarare 

75% (Toivanen, 2015, ss. 20-21). Aktivitetsbaserat kontor ställer nya krav på inte bara 

medarbetare, utan även på chefer, eftersom man inte har en bestämd plats och tydlig 

information om var man befinner sig under arbetsdagen saknas. Medarbetaren behöver ta mer 

ansvar för var, när och hur arbetsuppgifterna skall utföras, samt cheferna mer tillit att de 

anställda gör just detta (Toivanen, 2015, s. 20). Det aktivitetsbaserade kontoret är det vi valt 

att fokusera på i den här studien. 

1.4 Uppsatsens disposition  

I kapitel 1 ges en presentation av ämnet för denna studie samt varför detta område fångat vårt 

intresse. Studiens syfte och frågeställningar presenteras sedan, varpå vi även redovisar 

avgränsningar, eventuella begreppsdefinitioner och bakgrunden till fenomenen i studien. 

Kapitlet avslutas här i dispositionen. Kapitel 2 handlar om tidigare forskning och även de 

teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda i studien. Kapitel 3 redogör för vår 

vetenskapsteoretiska ansats, våra metodval samt även vårt tillvägagångssätt och 

genomförande av studien. I Kapitel 4 redovisas resultatet som framkommit i studien. Kapitel 

5 börjar med resultatdiskussion, sedan en metoddiskussion och avslutas med förslag till 

framtida forskning och slutsats. Efter kapitel 5 finner läsaren även källförteckning samt övriga 

bilagor. 
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2. Tidigare forskning och teori 

Kapitel 2 handlar om tidigare forskning inom studiens område samt även de teorier som vi 

valt att koppla till resultatet. 

2.1 Tidigare forskning 

Eftersom aktivitetsbaserat kontor är ett relativt nytt begrepp så är utbudet av tidigare 

forskning relativt begränsat. Den tidigare forskning som är genomförd har mestadels haft sitt 

fokus på arkitektonisk kontorsutformning, ekonomiska aspekter, produktivitet och 

effektivitetens påverkan av att som företag använda denna kontorsmiljö. Andelen av tidigare 

forskning som lagt fokus på medarbetarnas upplevelse av att arbeta på detta sätt är väldigt 

begränsad. Den tidigare forskningen som redovisas nedan ger dock en vidare förståelse för 

fenomenet aktivitetsbaserat arbetssätt och en möjlig förklaring till respondenternas upplevelse 

som sedan redovisas i kapitel fyra. Eftersom större delen av tidigare forskning har haft sitt 

fokus på andra delar än medarbetarens upplevelse är vår studie en god möjlighet till att få en 

bredare kunskap om aktivitetsbaserat arbetssätt och dess upplevda påverkan på individerna. 

2.1.1 Kontorets utformning och dess påverkan på medarbetaren 

Bodin Danielsson och Bodin (2008) har undersökt kopplingen mellan kontorets utformning i 

förhållande till hälsa, välmående och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Bodin 

Danielsson och Bodin talar om att det finns väldigt lite forskning genomförd tidigare som 

fokuserar på kontorets utformning och de anställdas påverkan av detta. Den forskning som 

genomförts gällande medarbetarnas påverkan har haft andra fokusområden än just 

kontorsutformningens påverkan av dessa faktorer (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, ss. 636-

637). Fysisk arbetsmiljö och kontorsmöbler etcetera har varit ett stort fokusområde tidigare, 

men kunskap om kontorets utformning och medarbetarnas arbetstillfredsställelse saknas mer 

eller mindre helt. Studien är genomförd via en multivariat regressionsanalys på 30 olika 

företag och med 469 svarande medarbetare (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, ss. 638-640). 

Vad resultatet visar är att det finns en koppling mellan folks upplevda hälsa, välmående och 

arbetstillfredsställelse och i vilken kontorsmiljö som de arbetar inom. De som sitter i 

cellkontor eller i flexkontor påtalar högst arbetstillfredsställelse av de olika 

kontorsutformningarna. Detta som ett resultat enligt författarna av att möjligheten till 

egenkontroll finns när man sitter i ett enskilt cellkontor. De som sitter i flexkontor är lika 

belåtna som ett resultat av att de har egenkontroll över var och hur de skall arbeta under 

arbetsdagen. Även möjligheten att göra sin arbetsplats personlig är något som lyfts fram. Den 

möjligheten finns inte på ett flexkontor men möjligheten att själv kunna välja var någonstans 

och hur man arbetar verkar väga upp emot detta. De har även möjlighet att arbeta hemifrån 

om en ostörd miljö efterfrågas. De som arbetar i cellkontor kan stänga dörren för att få 

arbetsro om så behövs (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, s. 658). Tillgången till möteslokaler 

är något som också är av vikt. Om det inte finns tillgång till lokaler för enskilda eller mindre 

möten så minskar arbetstillfredsställelsen. På mellanstora öppna kontorslandskap är 

arbetstillfredsställelsen lägst. Enligt författarna beror det på att grupperna blir för stora för att 

man ska kunna bilda sociala band till sina kollegor, men för små för att smågrupper i det 

öppna skall kunna skapas (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, s. 657). 
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2.1.2 Kontroll över sin miljö leder till fördelar i arbetet 

Huang, Robertson och Chang (2004) har genomfört en studie som testade omgivningens 

utformning och den anställdes kontroll över miljön i relation till hälsa. Undersökningen 

genomfördes som ett experiment där 89 kontorsanställda utbildades i ergonomi och fick 

kunskap om hur de kunde påverka sin fysiska arbetsplats. Hypotesen var att den ökade 

kunskapen om vilken kontroll man hade över sin fysiska arbetsmiljö skulle leda till en ökad 

tillfredsställelse gällande omgivningen, en ökad kommunikation samt minskning av den 

psykologiska stressen. 

Innan deras studie fanns flera tidigare studier som visar hur kontroll över hur arbetet 

organiseras och planeras påverkar de anställdas hälsa positivt. Brist på kontroll och även brist 

på förutsägbarhet anses vara faktorer som påverkar hälsan negativt (Huang, Robertson & 

Chang, 2004, ss. 618-620). Huang, Robertson och Chang (2004) har i sin studie enbart fokus 

på den fysiska kontrollen och då särskilt hur de anställdas möjligheter att påverka 

arbetsplatsens utformning bidrar till deras välmående. 

Resultatet av experimentet styrker hypotesen att kontroll över den fysiska arbetsplatsen får 

positiva följder. När de kontorsanställda fick mer kunskap om ergonomi och hur de kunde 

kontrollera och förändra sin miljö mådde de bättre. Den ökade kunskapen gjorde att de kunde 

anpassa sin miljö till de arbetsuppgifter de skulle utföra vilket upplevdes som positiv (Huang, 

Robertson & Chang, 2004, s. 630). 

En del av experimentet gick ut på att de anställda fick lära sig hur de kunde skärma av sina 

arbetsplatser med olika typer av skärmväggar. Det visade sig att hur avskärmad arbetsplatsen 

är, i denna studie mätt i antalet väggar och/eller andra rumsdelare, påverkar kommunikationen 

som i sin tur har en påverkan på hur nöjd man är med sitt jobb. De som hade en ökad 

möjlighet att använda sig av avskärmning av olika slag upplevde att kommunikationen blev 

bättre eftersom det gav möjligheten att kunna arbeta enskilt och ostört (Huang, Robertson & 

Chang, 2004, s. 621). 

2.1.3 Personlig kontroll leder till ökad arbetstillfredsställelse 

Greenberger, Strasser, Cummings och Dunham (1989) genomförde en studie i två delar i syfte 

att undersöka om och i sådana fall i vilken utsträckning graden av kontroll påverkade de 

anställda i deras jobbsituation. Studien genomfördes dels på omvårdnadspersonal på ett 

sjukhus och dels i kontorsmiljö på ett försäkringsbolag. 

I denna studie har forskarna inte utgått från en fast definition av vad personlig kontroll är på 

grund av att det upplevdes av forskarna som hämmande. I stället utgår de från den upplevda 

kontrollen hos deltagarna och har sedan dragit en parallell till graden av tillfredsställelse och 

prestation. Det ger en bredare definition till begreppet personlig kontroll som gör att det är 

enklare att applicera på organisationer i alla hierarkiska nivåer (Greenberger, Strasser, 

Cummings & Dunham, 1989, s. 44). Personlig kontroll anses vara en kognitiv konstruktion 

vilket i sin tur innebär att den upplevda kontrollen kan vara en spegling av en faktisk 

verklighet men också vara en produkt av till exempel en individs övertygelse eller 

personlighet. Forskarna testar tre hypoteser; medarbetare vill generellt ha mer kontroll än de 

har, det finns ett samband mellan grad av kontroll och produktivitet samt det finns ett 

samband mellan grad av kontroll och arbetstillfredsställelse (Greenberger, Strasser, 

Cummings & Dunham, 1989, ss. 31-36). 
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När det gäller den första hypotesen så visar resultatet av undersökningen att medarbetarna inte 

har lika mycket kontroll som de önskar att det hade. Resultatet visar vidare att det finns ett 

samband mellan graden av personlig kontroll och prestation samt mellan graden av personlig 

kontroll och tillfredsställelse (Greenberger, Strasser, Cummings & Dunham, 1989, s. 44). 

Dock så menar forskarna att vilken typ av personlig kontroll det handlar om inte har så stor 

betydelse. Upplevelsen av den egna kontrollen är baserad på vilka förväntningar och 

uppfattningar om vad personlig kontroll är. Det, menar Greenberger, Strasser, Cummings och 

Dunham, betyder att ledningen kan styra de anställdas upplevelse av personlig kontroll genom 

att påverka vilken personlig kontroll som anses vara rimlig (Greenberger, Strasser, Cummings 

& Dunham, 1989, s. 46). 

2.1.4 Arbetsplatsens olika effekter och uppfattningar 

 

De öppna kontorslandskapen har historiskt setts som en lösning på de problem som företag 

har när det gäller kraven på flexibilitet. För att kunna möta den nya teknologin och skapa en 

snabb kommunikation mellan medarbetare har företag infört denna kontorstyp. Det har dock 

visat sig att det finns problem med ett öppet kontorslandskap och att det kan bidra till att 

individerna upplever att de inte har någon kontroll över sitt arbete. De upplever också att de 

inte har möjlighet att vara privata samt att de störs av ljudnivån. Denna studien genomfördes 

med syftet att ta reda på vilka effekter det öppna kontorslandskapet får för individen när det 

gäller störningsmoment, arbetstillfredsställelse och gruppsammanhållning. Forskarna utgick 

från hypotesen att flexibiliteten bidrar till en känsla av frihet när det gäller att kontrollera och 

utforma sin arbetsplats. Denna kontroll antas leda till en ökad arbetstillfredsställelse och 

möjligtvis till en ökad gruppsammanhållning (Lee & Brand, 2005, ss. 323-325).  

 

Studien visar att den personliga kontrollen har större betydelse för individen än vad de fysiska 

störningsmomenten har. Den visar också att upplevd kontroll leder till ökad 

arbetstillfredsställelse men inte automatiskt till en ökad effektivitet (Lee & Brand, 2005, s. 

325). Studiens resultat visar att inte går att dra en slutsats om att man upplever mindre 

samhörighet med gruppen om man sitter i stängt kontor. Dock så visar den att om man sitter i 

ett delat kontor bidrar det till att de som sitter tillsammans känner en större samhörighet. 

Vidare visar resultatet att viljan att arbeta i ett eget kontor har mer med personliga preferenser 

att göra än att det är en följd av störningsmoment som till exempel höga ljud. Vissa personer 

tycker med andra ord bättre om att arbeta i ett öppet kontorslandskap än vad andra gör och det 

beror inte på kontorets utformning utan på att man föredrar olika arbetssätt (Lee & Brand, 

2005, s. 331).   

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån de resultat som framkommit valde vi att använda tre teorier att koppla mot. Dessa 

teorier kompletterar varandra väl för att vi skall kunna få en djupare förståelse av 

respondenternas upplevelser. 

2.2.1 Krav- kontroll- stödmodellen 

Vi har valt att använda krav-kontroll-stödmodellen eftersom vi anser att den kan vara 

användbar för att förklara respondenternas upplevelser när det gäller deras möjlighet att 

påverka sitt arbete. Modellen illustreras schematiskt i figur 1. 
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Modellen är utvecklad av Karasek (1979) och Theorell (2012) och syftar till att förklara hur 

graden av krav, kontroll och stöd påverkar individens arbetsmiljö. Modellen utgår från vilka 

krav som ställs på den anställde, dessa kan variera mellan att vara höga respektive låga. Den 

utgår också från om den anställde har kontroll över sin arbetssituation vilket innebär i vilken 

utsträckning hen har möjlighet att fatta beslut (Theorell, 2012, s. 22). 

Krav definieras som sådant som har med arbetsuppgifterna att göra. De är relaterade till 

arbetsuppgifterna, till exempel genom hög arbetsbelastning, oväntade händelser, mängd jobb, 

deadlines, arbetstakt och liknande (Karasek, 1979, s. 7). Den andra delen av modellen handlar 

om vilken grad av kontroll den anställde har och det, i kombination med vilka krav som ställs, 

ger fyra olika typer av arbeten. När graden av kontroll och kraven är låga får man arbeten som 

enligt modellen kallas för passiva arbeten. Motsatsen är när både krav och grad av kontroll är 

höga vilket resulterar i så kallade aktiva arbeten. När kraven är låga och graden av kontroll är 

hög kallas det lågstressarbete och motsatsen är de arbeten där grad av kontroll är låg och 

kraven höga. Den typen av arbeten kallas för högstressarbete.  

 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stöd modellen (Hämtad från Karasek & Theorell, 1990) 

Modellen omfattar även en stöddimension. Det innebär att man inte bara tar hänsyn till vilka 

yttre krav och möjlighet att fatta beslut en individ har, utan att man också tar hänsyn till vilket 

stöd denne har på sin arbetsplats (Theorell, 2012, s. 22). 

De olika typerna av arbete är förknippade med olika hälsoaspekter. Bland annat är grad av 

kontroll ofta kopplat till stress. Avsaknaden av beslutsutrymme och framförallt förlusten av 

det är tätt förknippat till stress (Theorell, 2012, s. 22). Ökad möjlighet att fatta beslut eller till 

och med arbetsuppgifter som kräver att individen ska ta större/fler beslut ökar känslan av 

kontroll även om beslutsfattandet i sig egentligen är ett krav. Att tvingas fatta beslut ger alltså 

en känsla av att ha kontroll även om det är påtvingat. Den begränsade möjligheten att fatta 

beslut upplevs som negativ och vise versa. Vilka beslut man får fatta spelar mindre roll. Det 

är själva handlingen att besluta som bidrar till den ökade känslan av kontroll (Karasek, 1979, 

s.19). 
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2.2.2 Maslows behovshierarki  

En annan modell som vi valt att använda i denna studie är Maslows behovshierarki. Modellen 

presenteras i figur 2 och beskriver vilka behov människor har och relationen mellan dessa. 

Den förklarar hur varje del i pyramiden ska vara uppfylld för att nästa ska kunna uppfyllas. 

Första nivån handlar om de fysiska behoven som sömn, hunger, törst, skydd och sådant som 

rör vår överlevnad. Om vi saknar något på denna nivå så kan vi inte ta ett steg upp eftersom 

det handlar om våra mest grundläggande behov. Andra nivån i pyramiden där vi söker 

trygghet genom att undvika faror, stress och sådant som hotar oss. Tredje nivån är den sociala 

nivån där vi söker vänskap, kärlek och samhörighet. Fjärde nivån handlar om vår självkänsla 

och det är på den nivån vi söker sådant som får oss att känna oss kompetenta och självsäkra 

som till exempel uppskattning av andra och feedback. Den femte och sista nivån är 

självförverkligandet där vi blir allt vi kan vara (Benson & Dundis, 2003, ss. 316-317). 

 
Figur 2. Behovshierarki i en arbetskontext (Omarbetad modell från Maslow & Stephens, 

2000) 

Maslows behovshierarki har utvecklats för att passa bättre i arbetslivet och då ser den lite 

annorlunda ut. Bottennivån har i denna modererade modell ersatts av lön som i sin tur kan 

användas för att tillfredsställa de mest grundläggande behoven som till exempel tillgång på 

mat. Andra nivån är säkerhet och i relation till arbetslivet kan det handla om facktillhörighet, 

möjlighet att få utbildning på arbetet för att säkra sin plats. De kan också handla om 

avsaknaden av stress (Benson & Dundis, 2003, ss. 317). 
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Tredje nivån handlar om det sociala livet på arbetsplatsen. Det innefattar både den informella 

och den formella tillhörigheten till de övriga kollegorna. Vi försöker skapa väl fungerande 

kontakter med våra kollegor och strävar efter att känna en kollegial samhörighet. Fjärde 

nivån, självkänsla, är precis som den andra nivån kopplad till utbildning och kunskap fast då 

inte i form av en känsla av säkerhet utan som kompetens som bidrar till ett ökat 

självförtroende. Även femte och sista steget förknippas med utbildning och hur den kan bidra 

till att underlätta självförverkligandet och möjligheten att bli vad vi vill (Benson & Dundis, 

2003, s. 317). 

2.2.3 Herzbergs hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

Tvåfaktorsteorin utvecklades ur Frederick Herzbergs undersökning av vad som gör att man 

trivs på sin arbetsplats och vad som gör att man inte trivs. Studien genomfördes på elva olika 

företag och utifrån de berättelser som samlades in fann han att det som bidrar till motivation 

eller till missnöje kan delas upp i två kategorier: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorerna är de saker som omfattar själva arbetet och utförandet av 

arbetsuppgifter och hygienfaktorerna är det som har med arbetssituationen och arbetsmiljön 

att göra (Granberg, 2011, s. 752; Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993, s. 113). 

De olika typerna av faktorer har olika funktioner när det gäller att bidra till motivation och 

trivsel på arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna har en drivande karaktär, det är sådant som gör 

att den positiva attityden till arbetet ökar. Bland motivationsfaktorerna finns sådant som 

erkännande, ansvar, status, delaktighet, prestation samt utvecklingsmöjligheter. 

Motivationsfaktorerna bidrar bara till ökad motivation om hygienfaktorerna är uppfyllda men 

avsaknaden av motivationsfaktorer leder inte nödvändigtvis till missnöje (Herzberg, Mausner 

& Snyderman, 1993, s. 114). 

Hygienfaktorerna kan inte bidra till ökad motivation men avsaknandet av hygienfaktorerna 

kan bidra till missnöje och negativa attityder. Med andra ord så har motivationsfaktorerna 

ingen påverkan om hygienfaktorerna inte är uppfyllda (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1993, ss. 70-75). Arbetsvillkor, ledning, organisationens uppbyggnad, lön samt den fysiska 

miljön hör till teorins hygienfaktorer (Granberg, 2011, s. 752). 

Sammanfattningsvis kan man säga att när man upplever positiva känslor på sitt arbete så beror 

det på de motiverande faktorerna men när man upplever negativa känslor så kan det bero på 

antingen avsaknaden av motivationsfaktorer eller hygienfaktorer. Herzberg, Mausner och 

Snyderman (1993, s. 113) menar att hygienfaktorerna inte är “curative it is a preventive”. 

Med andra ord är hygienfaktorerna inte till för att ”bota” negativa känslor utan för att 

förebygga att de uppkommer. Motivationsfaktorer handlar om att sträva efter något bättre. 

Båda delarna ger tillfredsställelse men enbart motivationsfaktorerna är motiverande 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993, s. 114). 
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3. Metod  

I följande kapitel redovisar vi vår vetenskapsteoretiska ansats och därefter vårt val av metod 

och de tillvägagångssätt som vi använt för att genomföra studien. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har en fenomenologisk ansats eftersom vi är intresserade av den enskilde individens 

upplevelse av aktivitetsbaserat arbetssätt. Inom det fenomenologiska perspektivet är den 

upplevda och tolkade sanningen det som är intressant, till skillnad från positivismens 

perspektiv som utgår från antagandet att det finns en sanning som är den enda sanningen. 

Fenomenologin har som utgångspunkt att det finns flera olika sanningar och verkligheter 

(Justesen & Mik-Meyer, 2013, s. 11). 

Ett nyckelbegrepp inom fenomenologin är livsvärld. Livsvärlden är den värld vi befinner oss i 

vår vardag och i det samspel som sker med de människor vi möter. Vår livsvärld skapas i 

samspel med vår omgivning och är en gemensam värld. Den utgör kontexten i vilken vi lever 

och är formad av sociala och kulturella normer och regler samt är präglad av vår 

gemensamma och individuella historia. Livsvärlden gör det möjligt för individen att förstå 

och ge mening till händelser och upplevelser (Justesen & Mik-Meyer, 2013, s. 18). 

Mening är ett annat nyckelbegrepp inom fenomenologin. Mening syftar till vilken mening 

individen tillskriver ett fenomen, inte hur fenomenet i sig ser ut (Justesen & Mik-Meyer, 

2013, s. 19). Man är alltså intresserad av vilken betydelse och vilka följder till exempel en 

organisationsförändring får för individen och man intresserar sig inte för hur den konkret gick 

till eller vilka motiv som fanns bakom. Det är bara upplevelsen och meningen som står i 

centrum. Eftersom vi inte är intresserade av att beskriva hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt går 

till i praktiken utan intresserar oss för att förstå och få fram individernas upplevelse av att 

arbeta på ett visst sätt så passar det fenomenologiska perspektivet bra för denna undersökning. 

En fenomenologisk studie har sällan som mål att generalisera och applicera resultat på en stor 

grupp utan fokus är snarare att förklara och förstå specifika individers livsvärld. Med andra 

ord är en sådan studie ofta kvalitativ vilket styr valen av metod (Justesen & Mik-Meyer, 2013, 

s 18). 

En kvalitativ metod förknippas ofta med en induktiv strategi, vilket innebär att teorier växer 

fram i takt med att empiri samlas in. Det finns inget som är rätt eller fel på förhand, utan 

forskaren skapar teorier utifrån materialet (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). Motsatsen är 

deduktiv strategi vilket istället innebär att forskaren har en hypotes som ska prövas i och med 

den insamlade empirin (Bryman, 2014, ss. 27-28). Vi har i vår undersökning en induktiv 

strategi vilket innebär att materialet vi samlat in får tala för sig själv snarare än att vi försöker 

testa en hypotes. De mönster och teorier som framkommer ur vår undersökning är alltså 

resultatet av vår sammanställning och tolkning av empirin. 

Det fenomenologiska perspektivet ställer andra krav på forskaren än vad till exempel 

positivismen gör. Inom positivismen är idealet att forskaren är neutral men inom 

fenomenologin är forskaren en medskapare, en egen person. Det innebär att det ställs andra 

krav; forskaren ska kunna leva sig in i och förstå andra människors livsvärld (Justesen & Mik-

Meyer, 2013, s. 20). 
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3.2 Val av metod  

Eftersom vi har en fenomenologisk ansats och intresserar oss för hur aktivitetsbaserade 

arbetsplatser upplevs har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med våra respondenter. 

Intervju som metod är bra när den som intervjuar inte har egen erfarenhet av det som ska 

undersökas utan är beroende av respondentens beskrivning för att få kunskap (Halvorsen, 

2011, s. 85). 

I en strukturerad intervju får samtliga respondenter samma frågor för att möjliggöra för en 

jämförelse mellan svaren (Justensen & Mik-Meyer, 2011, s. 47). Vårt fokus är dock inte att 

jämföra svaren utan att undersöka varje enskild individs upplevelse och därför passar en 

öppen, ostrukturerad eller semistrukturerad intervju bättre. En kvalitativ intervju kan ofta ha 

en ganska låg grad av struktur och liknar mer ett vardagligt samtal. Det passar den typ av 

studier där man är intresserar sig för respondenternas upplevda livsvärld (Kvale, Brinkmann 

& Torhell, 2014, s. 41). Vår förståelse och erfarenhet av aktivitetsbaserade arbetsplatser är 

begränsad. Därför är vi beroende av respondenternas berättelser av deras upplevelser för att 

skapa en förståelse och har därför valt att utföra intervjuer som metod. 

3.3 Urval 

Vi gjorde ett kombinerat målstyrt- och bekvämlighetsurval när vi letade efter respondenter. 

Målstyrt urval kännetecknas av att man väljer respondenter utifrån hur väl de matchar 

frågeställningen. Det innebär att personerna som ska ingå i urvalsgruppen helt enkelt är 

relevanta för att kunna ge material som besvarar undersökningens frågeställning (Bryman, 

2008, s. 434). I vårt fall handlade det om att hitta personer som arbetar på aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. 

Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att respondenterna är valda utifrån tillgänglighet. Det 

vill säga personer som dels kan besvara frågeställningarna men som det är lätt för forskaren 

att få tillgång till (Bryman, 2008, s. 433). Vi tog kontakt med flera företag för att se hur de 

arbetade och kom tillslut i kontakt med några företag med aktivitetsbaserade kontor. På flera 

av företagen har vi kontakter i form av tidigare arbetskamrater och vi utnyttjade dessa för att 

få tillgång till respondenter. På en av arbetsplatserna kände vi ingen utan tog kontakt med 

VD:n som presenterade vår undersökning för medarbetarna och frågade vilka som eventuellt 

ville ställa upp på en intervju. I och med att det var våra kontakter, eller i fallet med IT-

företaget, VD:n som uppmanade sina medarbetare att vara med i undersökningen kan man 

också tänka sig att det finns ett visst mått av snöbollsurval. Det innebär att en intervjuperson 

leder vidare till nästa och att personerna väljs ut beroende på hur goda sociala relationer de 

har till varandra (Bryman, 2008, s. 434). 

3.3.1 Presentation av intervjupersonerna 

För att enklare kunna få en förståelse av intervjupersonerna samt att kunna följa resultatet så 

kommer nedan en presentation av samtliga intervjupersoner. Vi har valt att bibehålla deras 

anonymitet samt att ge dem fiktiva könsneutrala namn för att inte löpa någon risk av att deras 

identitet skall kunna röjas. 

Intervjuperson nummer ett kallar vi Kelly och hen är i 25-års-åldern, har arbetat 

aktivitetsbaserat i 6 månader på det stora teknikföretag. Kelly har en kandidatexamen inom 

arbetsvetenskap. 
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Intervjuperson nummer två är Pepper, hen är i 40-års-åldern, har arbetat aktivitetsbaserat 

ungefär 1.5 år. Pepper har en 1 årig utbildning efter gymnasiet och arbetar på IT-företaget. 

Intervjuperson nummer tre kallar vi Logan. Logan är i 50-års-åldern. Hen har arbetat 

aktivitetsbaserat 2.5 år på IT-företaget. Logan har en gymnasieutbildning. 

Intervjuperson nummer fyra är Chris, 30-åring som arbetar via bemanningsföretaget, arbetat 

aktivitetsbaserat i cirka 6 månader. Chris har en kandidatexamen inom personalvetenskap som 

utbildning. 

Intervjuperson nummer fem kallar vi Jackie, Jackie är i 30-års-åldern och har arbetat 

aktivitetsbaserat i cirka 3 år på två olika företag, ett bemanningsföretag samt är nu anställd på 

företaget som säljer kontorsutrustning. Jackie har en kandidatexamen i ekonomi. 

Intervjuperson nummer sex kallar vi Hadi, Hadi är i 40-års-åldern, har arbetat 

aktivitetsbaserat i cirka 1 år på företaget som säljer kontorsutrustning. Hen har en 

kandidatexamen inom ekonomi. 

3.4 Intervju 

Vi intresserar oss för respondenternas upplevelser och intervjuerna planerades utifrån detta 

med syftet att få dem att prata så fritt som möjligt. En öppen och explorativ intervju gav 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar utan att vi styrde samtalet med ledande frågor. 

Intervjuerna inleddes med en mer strukturerad del med syftet att få viss bakgrundsinformation 

men också för att få respondenterna att slappna av och leda in intervjun mot att snarare likna 

ett samtal än en intervju. Detta gjordes för att få respondenten att berätta om sina egna 

upplevelser och bara följa upp med frågor för att inte leda samtalet för mycket. 

Vi genomförde en pilotintervju och märkte då att vi, trots vår intention att försöka få intervjun 

att likna ett samtal var styrda av vår intervjuguide. Det resulterade i att vi inte fick de utförliga 

svar kring respondentens upplevelser som vi var ute efter. Efter att vi genomfört pilotintervju 

bestämde vi att intervjuguiden snarare skulle fungera som ett stöd för oss i intervjusituationen 

än ett manus som vi utgick från. Att inte vara lika bunden vid färdiga frågor gjorde att det 

blev mer ett samtal med respondenterna och det blev enklare att få dem att utveckla sina svar 

och funderingar. 

Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans men en ställde frågorna. Genom att vara båda 

två så fick vi bättre förutsättningar inför kodningen av materialet. Det gav oss också samma 

förståelse för den miljön som intervjun utfördes i samt har samma upplevelse av respondenten 

när det gäller till exempel kroppsspråk. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i 

sin helhet. Vi försökte i möjligaste mån utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. 

Detta dels för att vi skulle förstå och kunna relatera till det som de pratar om men också för att 

vi kunde skapa oss en bild av hur det aktivitetsbaserade kontoret kan vara utformat. 

3.5 Analys och bearbetning av material 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och utgjorde sedan grunden för vår kodning. Även 

om vi båda varit med på samtliga intervjuer valde vi att transkribera intervjuerna för att inte 

glömma eller missa någonting. Att inte koncentrera sig på att minnas vad som sägs under 
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intervjun gör att man kan koncentrera sig på samtalet samt respondentens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2008, s. 147). 

Vi bad respondenterna att under intervjun nämna tre ord som de associerade med 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vi utgick från dessa ord och gjorde en kategorisering. Det vill 

säga att vi letade efter dem i transkriberingarna för att se hur ofta de förekom. Det är en vanlig 

metod inom kvantitativ metod eftersom man där är mer intresserad av förekomsten av något, 

mätt i antal, snarare än betydelsen av det (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2008, s. 232). Vi 

valde att inleda arbetet med kodningen på detta vis för att se om respondenternas begrepp 

faktiskt var återkommande i texten och på så sätt få en indikation på om det var viktiga 

begrepp eller inte. Vart och ett av begreppen markerades i texten med en egen färg. I nästa 

steg gjorde vi det som Kvale, Brinkmann och Torhell (2008) kallar för meningskoncentrering 

och utökade färgkodningen till att omfatta meningar eller stycken som bar på en större 

mening. 

 

Ungefär hälften av de teman som växt fram och presenteras i resultatet kommer från de ord 

som respondenterna själva associerat med aktivitetsbaserat kontor. Vi upplevde dock att det 

fanns fler återkommande ämnen i materialet utöver de tre ord vi bad dem om och det 

resulterade i att vi la till ytterligare några teman i kodningen. Genom att utgå från 

respondenternas egna begrepp gjorde vi en deduktiv kodning. Det innebär att begreppen är 

teoretiska och görs konkreta genom att de återfinns i empirin. Vi gjorde också en induktiv 

kodning vilket innebär att man skapar koder utifrån empirin genom att identifiera begrepp i 

materialet (Aspers, 2013, s. 168-169). Vi valde att bearbeta materialet på detta vis för att 

fånga upp så mycket som möjligt. Vi ville utgå från det som respondenterna upplevde som 

viktigt och använt det som ett deduktivt kodningschema. Vi ville också se om det fanns 

fenomen eller begrepp som återkommer och som upplevs som meningsfulla trots att de inte 

var definierade på förhand. Genom att göra på detta sett, har vi gått igenom alla delar i 

materialet grundligt och minimerat risken för att missa resultat som är viktiga. Resultatet är 

presenterat som en helhet och det framgår inte vilka teman som är resultatet av den deduktiva 

eller induktiva kodningen. Vi har gjort bedömningen att det inte är av vikt att veta vilka teman 

som kommer från respektive metod utan att alla teman är lika viktiga och återkommande hos 

respondenterna. 

3.6 Etiska överväganden 

Inom all forskning är det viktigt att man följer de fyra principerna som vetenskapsrådet tagit 

fram gällande etiska principer, de fyra principerna är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, ss. 131-132). 

Informationskravet har vi levt upp till eftersom vi informerat samtliga deltagare i studien att 

vi studerar Organisation och personalutveckling i samhället via Högskolan Borås och 

beskrivit ingående vad vår målsättning samt vad vårt syfte med studien varit 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi informerade även om att respondenternas deltagande var 

frivilligt. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna och transkribera materialet så var även 

detta något som vi informerade om, samt att materialet enbart skulle komma att användas till 

denna studie och sedan raderas. Samtyckeskravet anpassade vi oss efter då vi valde att 

informera innan intervjuerna började att de hade möjlighet att avbryta intervjuerna samt att de 

själva bestämde om sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Respondenterna fick 

informationen att de kommer vara anonyma samt att materialet kommer raderas efter 

genomförd studie och att alternativa känsliga uppgifter som kan komma fram inte kommer att 
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hamna i fel händer, allt detta enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet har vi efterföljt då vi som ovan nämnt informerat deltagarna att den data som 

vi insamlat enbart kommer att nyttjas till denna studie samt att vi behandlat all data med 

högsta säkerhet för att se till att den inte skulle kunna hamna i orätta händer (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). 

3.7 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitets- och validitetsbegreppen är begrepp som oftast återfinns i kvantitativa studier och 

syftar till att stärka en studies trovärdighet. Validitet handlar om att studiens utförande och 

design undersöker det som den är ämnad att undersöka (Bryman, 2008, s. 352). I den här 

studien har det handlat om att hela tiden återkomma till att det är deltagarnas upplevelse som 

intresserar oss. I intervjusituationerna har detta varit centralt eftersom respondenterna haft en 

tendens att beskriva kontorets utformning snarare än deras upplevelse av kontoret och 

arbetssättet och vi har hela tiden behövt leda tillbaka dem till ämnet. 

Reliabilitetsbegreppet syftar till att förklara hur trovärdigt införskaffandet av empiri är. När 

det gäller kvantitativa metoder handlar det ofta om att det ska gå att genomföra samma 

undersökning på samma sätt och få samma resultat. I kvalitativa undersökningar blir 

reliabiliteten ett något problematiskt sätt att mäta tillförlitligheten i och med att det som 

undersöks ofta är “levande” objekt. Det är därmed sannolikt att resultaten kommer att bli olika 

vid olika tillfällen (Bryman, 2008, s. 353). 

I och med att det finns kritik mot reliabilitets- och validitetsbegreppet när det kommer till 

kvalitativa undersökningar så har vi valt att istället utgå från Guba och Lincolns (Bryman, 

2008, s. 354) kriterier för tillförlitlighet för att öka trovärdigheten hos en kvalitativ studie. 

Den utgår från fyra begrepp: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

För att stärka studiens trovärdighet så är deltagarvalidering en metod. Genom att låta 

respondenten läsa en sammanfattning av sina svar och kunna bekräfta att forskaren har 

uppfattat deras upplevelse korrekt så ökar därmed trovärdigheten (Bryman, 2008, s. 354). Vi 

har i slutet av varje intervju sammanfattat det som respondenten har sagt och frågat om vi 

uppfattat deras upplevelser och åsikter rätt. Vi har också skickat en kompletterande fråga till 

respondenterna i efterhand för att få ytterligare svar och tydliggörande av vissa delar i 

materialet. Detta anser vi stärker trovärdigheten i det material vi har grundat studiens resultat 

på. 

Överförbarhetsbegreppet utgår från att ge materialet djup snarare än bredd. Det vill säga att 

det material som kommer från intervjuerna ska beskrivas med så kallade “thick descriptions” 

som ger mottagaren en klar bild av respondentens upplevelser. Ju mer information om 

respondenter, kontexten samt upplevelserna som beskrivs desto större möjlighet att bedöma 

hur överförbara resultaten är (Bryman, 2008, s. 354). Vi har utgått från detta när vi redovisar 

för resultatet och har försökt att ge en så djup och omfattande beskrivning som möjligt. Vi har 

också använt många citat från respondenterna för att ytterligare illustrera och förmedla deras 

upplevelser. 

För att öka studiens pålitlighet redovisas studiens tillvägagångssätt noggrant. Detta för att det 

ska gå att göra en bedömning av utförandets kvalitet (Bryman, 2008, s. 352). Vi har så 

noggrant som möjligt redogjort för metodval och eventuella avvägningar vi behövt göra och 
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försökt vara så transparenta i redovisningen av tillvägagångssätt som vi kunnat utan att 

kompromissa med respondenternas anonymitet. 

Det fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, utgår från insikten att man inte kan få 

en objektiv bild men att man försöker säkerställa att man handlar i god tro. Det ska helt enkelt 

vara uppenbart att man inte medvetet gjort fel (Bryman, 2008, s. 354). 

3.8 Förförståelse 

Studier och forskning bedrivs utifrån forskarnas egna värderingar, förkunskaper och deras 

förförståelse. Forskarens hermeneutik kommer påverka resultatet i studien (Bryman, 2011, ss. 

507-508). Vi som bedrivit denna studie har flera års yrkeserfarenhet inom olika 

arbetsområden och bägge studerar Organisation och personalutveckling i samhället på 

Högskolan Borås. Detta resulterar i att vi har en förförståelse om arbetsmiljö och hur vi 

personligen föredrar att arbeta. En av oss har även arbetat aktivitetsbaserat vilket kan påverka 

hur denna ser på resultatet. Som både Becker (2008, s. 18) och Aspers (2011, s. 14) beskriver, 

så är det vanligt att forskare har en viss förkunskap och föreställningar baserat på egen 

erfarenhet inom det område som de väljer att forska om. Vi har under studiens gång varit väl 

medvetna om att vår förförståelse kan påverka hur vi tolkar eller analyserar materialet och har 

förhållit oss gentemot detta, något som även Aspers talar om (Aspers, 2011, s. 38). Vår 

förförståelse om arbetsmiljö och vårt intresse för hur personal upplever sin arbetssituation är 

dock inte enbart av ondo, det är detta intresse som fått oss att brinna för just vår studie. 
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4. Resultat 

Syftet med studien var att undersöka de anställdas upplevelse av att arbeta aktivitetsbaserat. 

Vi kommer att presentera resultatet i teman som är baserade på det som framkommit under 

intervjuerna och av kodningen av det transkriberade materialet. Vi har funnit tre huvudteman, 

och sex olika underteman. Första huvudtemat är tillgänglighet, med sina två underteman 

kommunikation och ledarskap. Andra huvudtemat är valfrihet följt av arbetsuppgifter och 

ingen egen plats som underteman. Tredje huvudtemat är öppet, med sina två underteman; rent 

och ljust samt högljutt. 

4.1 Tillgänglighet 

Samtliga respondenter pratar om tillgänglighet och närheten till kollegorna som en följd av 

kontorets utformning. För alla respondenter i denna undersökning innebär det 

aktivitetsbaserade kontoret också att det är öppet och att man ser sina kollegor på ett annat sätt 

än om alla suttit på egna kontor. Synligheten och tillgängligheten upplever många, leder till 

att det är enklare och naturligare att ta kontakt med varandra. När det inte finns en dörr att 

knacka på så upplevs avstånden till kollegorna som kortare. Flera av respondenterna menar att 

detta gäller både kring saker som rör arbetet men också att det bidrar till en ökad 

sammanhållning eftersom det är enklare att småprata med sina kollegor i ett öppet 

kontorslandskap. 

Att slippa knacka på någons kontorsdörr. Väldigt skönt. Sitta med dom på andra sidan 

bordet och kunna hojta något eller bara gå bort till någon. Väldigt smidigt tycker jag 

Citatet ovan illustrerar det som många respondenter pratar om; avsaknaden av en dörr som 

skiljer medarbetarna åt. Många nämner just att det är positivt att slippa knacka på en dörr och 

att det känns enklare att ta kontakt i det öppna landskapet. 

Tillgängligheten och närheten beskrivs som positiv av samtliga respondenterna för att den 

leder till att det går snabbt att få hjälp eller återkoppling från kollegorna. En av 

respondenterna beskriver det som att man får svar på allting med en gång, eftersom 

kunskapen finns ju liksom precis jämte mig. En annan aspekt som lyfts fram som positiv är att 

tillgängligheten och närheten bidrar till en ökad inblick i verksamheten. Genom att sitta nära 

varandra och ha möjlighet att flytta sig i kontorslandskapet ser man andra delar av 

organisationen än bara sin egen. En av respondenterna beskriver det som att hon hänger med 

mer i ett öppet och aktivitetsbaserat kontor än om hen skulle sitta i ett eget rum. 

Tillgängligheten upplevs av flera respondenter som positiv när man är ny på arbetsplatsen 

eftersom det är ett sätt att snabbt lära känna både kollegorna och organisationen. På så sätt är 

det enkelt att komma in i en ny grupp. Andra har upplevt tillgängligheten som problematisk i 

starten. En respondent beskriver hur de första dagarna var jobbiga eftersom hen inte var 

medveten om vilka informella regler som fanns. Hen beskriver hur vissa medarbetare alltid 

satt på samma platser och att det tog ett tag att lära sig vilka platser som hen kunde sätta sig 

på. En annan respondent upplever tillgängligheten och närheten som att ha publik och att det 

som ny på jobbet upplevs som hämmande. 

Tillgängligheten beskrivs övervägande som positiv men respondenterna reflekterar också 

kring hur den kan skapa problem i och med att risken att bli störd i arbetet ökar. Det spontana 

småpratet som upplevs som positiv för sammanhållningen kan leda till att det blir svårare att 
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utföra sina arbetsuppgifter. Flera av respondenterna beskriver strategier för att hantera de 

problem som tillgängligheten för med sig. 

...så då hade vi typ som en häxhatt på när vi inte ville bli störda, som en liten krona 

vet jag vi körde ibland. Då sitter man och behöver kötta, och bli klar till en viss tid… 

men både jag och min kollega var ganska bra på att avbryta varandra i vårat arbete 

och då tappar man fokus och det tar lite tid innan man kommer in i det där flowet man 

sitter i 

Ovanstående citat beskriver hur medarbetarna löst problemet med att bli störd på grund av 

tillgängligheten genom att använda en särskild hatt som markerar att man inte vill bli störd. På 

liknande vis beskriver flera respondenter hur de använder hörlurar som en markering för att 

slippa bli störd eller avbruten. 

4.1.1 Kommunikation 

Den främsta upplevda effekten av det aktivitetsbaserade kontorets utformning är en ökad 

kommunikation. Enkelheten och närheten gör att respondenterna upplever att det är enkelt att 

prata med varandra. Den ökade kommunikationen rör både arbetsuppgifter och sådant som 

hör verksamheten till men också det sociala “småpratet” ökar vilket upplevs som positivt av 

respondenterna. 

Alltså att man bara har en liten kort paus och börjar snacka med kollegan, men när 

man har enskilt kontor, ja då sitter man på sitt kontor och då kommer man på att det 

är fredag och funderar: undra vad den personen skall göra i helgen? Då får man 

liksom gå ut ur kontoret och ställa sig där och fråga vad skall du göra? Det blir 

liksom inte det här naturliga på samma sätt, det blir längre väg att gå 

De flesta respondenter upplever, precis som i citat ovan, att kontorets utformning bidrar till att 

kollegorna lär känna varandra på ett annat sätt. Det leder till en känsla av att den ökade 

kommunikationen leder till att skapa en samhörighet mellan kollegorna. Inte bara för att det är 

ett öppet landskap utan också på grund av att möjligheten finns att växla platser och därmed 

lära känna fler människor i organisationen än de som har samma arbetsuppgifter som en själv 

eller som sitter på andra avdelningar. 

Det finns dock en upplevelse av att behöva tänka på vad och hur saker uttrycks, att 

utformningen av kontoret i vissa fall kan hindra eller begränsa kommunikationen. Det kan 

handla om att det blir svårt att prata om saker som inte alla ska eller bör ta del av men det kan 

också handla om att det finns upplevs som att det finns en informell gräns för hur mycket prat 

med kollegorna som är accepterat. En respondent uttrycker att hen stannar till vid sin kollegas 

arbetsplats med jämna mellanrum för att småprata men är också noga med att påpeka att hen 

inte stannar där för länge. En annan respondent uttrycker sig om hur hen upplever att det kan 

vara när man har ett eget kontor: 

… att man bara går och sätter sig och pratar skit liksom... som det kanske lättare blir 

om man sitter i ett kontor så slinker någon in och så blir man sittande där ett tag. Så 

är det ju inte 
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Ovanstående citat bekräftar att när man samtalar med en kollega i det öppna så kan man inte 

göra det helt obehindrat, då håller man sig ofta kort och koncist. Men däremot om man har ett 

eget kontor så kan tiden springa iväg. 

4.1.2 Ledarskap 

Det som framkommer gällande ledarskap i det aktivitetsbaserade arbetssättet är först vikten 

och påverkan av att chefen sitter mitt ibland oss. Övergripande upplever respondenterna att 

tack vare chefens närhet och placering har chefen väldigt bra koll på vad som händer i 

verksamheten, och även att de själva upplever sig ha bättre koll i allmänhet. 

Det blir naturligt när han, han är ju med hela tiden. Han hör vad det surras om, och 

jag kan snappa upp vad dom pratar om, vad som planeras och vad som kommer 

komma, jag ser mest bara fördelar 

Dessa händelser inbegriper inte enbart de formella uppdrag och projekt som arbetas med för 

stunden i verksamheten. De har även en uppfattning av att chefen även har koll på stämningen 

bland de anställda och hur medarbetarna mår. Resultatet visar även en övergripande 

upplevelse av att cheferna sitter mitt bland de anställda och vid varierande platser så är det 

svårare att snacka skit om chefen. 

Det talas även om att en aktivitetsbaserad chef har ett snabbt och nära ledarskap, något som de 

uttrycker på ett positivt sätt, alltså ingen antydan om att det är stressande snabbt. De talar om 

att det blir snabba beslut och enklare att arbeta när man snabbt kan fråga och även snabbt kan 

få ett besked i vardagen på arbetsplatsen. Hälften av respondenterna beskriver detta snabba 

ledarskap som något de inte upplevt i andra kontors utformningar än just i ett öppet 

aktivitetsbaserat. 

Jag tycker att cheferna är väldigt med och väldigt nära oss, och det är lätt att dom 

drar ihop ett möte så här fort (knäpper fingrar), och det hade ju inte funkat i en annan 

miljö, hon är lättillgänglig 

Det snabba ledarskapet beskrivs som något väldigt positivt, man kan ana en liten förvåning i 

sättet de väljer att uttrycka sig på när de besvarar. 

Att cheferna likt de övriga medarbetarna saknar eget kontor upplevs som mer jämställt och 

inte så hierarkiskt. Verksamheten upplevs mer platt, vägen mellan anställd upp till VD:n 

känns inte så lång som i en traditionell kontorsmiljö. En av respondenterna uttrycker sig: 

Nä, jag blev lite förvånad när jag pratade med honom första gången och han bara: 

“nej, jag har inte heller ett eget kontor” För det är ju högst ovanligt att cheferna har 

samma förutsättningar som alla andra 

Här är ett typiskt citat av hur respondenterna upplever att cheferna inte har egna rum, de 

påtalar en viss förvåning, men inte av att det skulle vara negativt. 

Att chefen har koll och sitter mitt ibland alla upplevs inte enbart som något positivt. Två av 

respondenterna ser denna närhet som hämmande och till viss del lite stressande eftersom de 

upplever sig en aning övervakade. 
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4.2 Valfrihet 

Tillgången till olika lokaler alternativt att kunna arbeta från olika platser är något som 

merparten omnämner med positiv betoning. Möjligheten att valfritt välja hur och var man 

väljer att arbeta upplevs överlag bland respondenterna även som ett positivt förtroende från 

arbetsgivaren. Möjligheten att kunna styra över sitt arbete är ett resultat av att arbetsgivaren 

litar på de anställda och att deras arbetsuppgifter utförs utan att man behöver ha kontroll över 

det. 

Ja, mer eget ansvar, att dom litar på en, att man gör sitt jobb. Man sköter sig utan att 

vara övervakad 

Att de inte upplever sig övervakade som anställda beskrivs som en form av frihet med positiv 

antydan från merparten av respondenterna som intervjuats. 

Hälften av intervjupersonerna beskrev dock att valfriheten skapade en liten osäkerhet när de 

var nya på arbetsplatsen. De upplevdes som att man som ny inte ville råka sätta sig på någon 

annans plats. Detta beskrevs dock som en känsla som avtog när man blivit varm i kläderna på 

sin nya arbetsplats och förstått att man inte kan välja fel plats, utan att vart man väljer att sitta 

är helt valfritt beroende på vad man skall arbeta med. De personer som talade om att denna 

valfrihet skapade en otrygghet första dagarna som nyanställda talade även om att det är en 

större trygghet som ny när man har sin plats och det upplevs enklare att finna sin plats i 

verksamheten när man blir hänvisad första dagen till en viss plats eller ett visst kontor som 

sedan är sitt egna. 

Bortsett från att de första dagarna kunde skapa en viss osäkerhet med valfrihet så var den 

gemensamma upplevelsen hos respondenterna att valfriheten var något positivt och behagligt. 

Jag tycker att valfriheten ger mig frihet, och friheten, ja den ger mig möjligheter till 

omväxling på arbetet 

Omväxlingen talade fler respondenter om som något de uppskattade, alltså inte något som var 

påfrestande. 

4.2.1 Arbetsuppgifter 

Respondenterna talar om att det aktivitetsbaserade arbetssättet ger dem en möjlighet och frihet 

att få välja plats efter dagens arbetsuppgifter. Det upplevs som fördelaktig eftersom dagens 

arbetsuppgifter kanske kräver andra förutsättningar mot dagen innan. De talar om att vissa 

dagar behöver de sitta med andra medarbetare för att kunna genomföra arbetsuppgifterna 

snabbt och effektivt, men andra uppgifter behöver de kunna arbeta ostört och enskilt. 

Samtidigt som jag behöver jobba nära andra kollegor vissa dagar, så finns 

möjligheter, för om du skall sitta och koda någonting eller programmera någonting, 

då kan du välja att gå in och sätta dig i ett tyst rum. Eller jobba hemifrån. Vi är ju 

alltid uppkopplade så det är ju ett alternativ 

Om arbetsuppgifter skall genomföras på enklaste sätt upplevs helt enkelt vara beroende av att 

man har möjlighet att byta vart och hur man arbetar. Denna möjlighet att kunna sitta i olika 

lokaler eller enskilt beroende på vad man jobbar med talar en respondent mycket kring. 



 

22 

 

Nån kommer och smyger sig upp, eller dom smyger inte men dom får syn på det på 

min skärm. Hemliga dokument eller vad man ska kalla det och jag har ju fyllt i ett 

sekretesspapper om att jag inte ska föra den här informationen vidare men kommer 

nån då bakom och ser den här hemliga informationen. Det är väl nackdelen; att någon 

om jag sitter öppet får syn på det, så därför måste jag ibland sitta enskilt 

Sekretessuppgifter upplevs helt enkelt som något man inte kan arbeta med i alla miljöer, utan 

här talar hen om att dessa arbetsuppgifter enbart kan arbetas med enskilt. Dock ser hen inte 

det som ett direkt problem eftersom möjligheten att sitta enskilt eller prata i telefon enskilt 

alltid finns på företaget. 

4.2.2 Ingen egen plats 

Respondenterna talar om att inte ha en egen plats eller eget rum och deras åsikter varierar en 

aning. Somliga tycker att det inte alls är något som de reflekterat över eftersom de har goda 

möjligheter att kunna låsa in sina personliga tillhörigheter och värdesaker i personliga skåp. 

Ja men vi har lite utdragbara hurtsar och skåp där vi kan ha våra privata saker som 

handväska etcetera. Så jag upplever inte det som jobbigt att inte kunna ha mina egna 

saker i ett eget kontor jämfört med tidigare 

Deras upplevelse av att egen plats eller eget rum saknas är alltså inte något de påverkas av och 

vidare så talar även några om att detta är en del i att det känns mer lika för alla. 

Men två intervjupersoner talar om att de saknar att kunna ha sina egna saker på sitt egna rum 

eller i sitt egna skrivbord. Att de känner sig lite tryggare när de har sitt egna som de ansvarar 

över och kan nyttja som de själva vill. 

Det känns också lite tråkigt, jag gillar att kunna ha mitt egna faktiskt. Och det här 

med att om du skall gå ner på lunch måste du ta med alla dina grejer för du får inte 

paxa en plats över lunchen till exempel, blir lite omständigt och opersonligt 

De upplever att det blir lite mer opersonligt att inte just ha sina saker nära på sin egen plats 

och även omständigt att behöva plocka bort efter sig när de skall iväg på något annat ärende 

en stund under arbetsdagen. 

De flesta respondenter har en upplevelse av att anställda tenderar till att välja samma platser i 

viss utsträckning som inte har med arbetsuppgifterna att göra. De är av upplevelsen att dagens 

arbetsuppgifter blir ett första kriterium för hur man placerar sig, men om arbetsuppgiften inte 

kräver en specifik placering så tenderar anställda att gärna sitta på sin plats trots att ingen 

sådan existerar. 

4.3 Öppet 

Samtliga respondenter sitter i öppna landskap och mycket av det som anses positivt med det 

aktivitetsbaserade kontoret härleds just till öppenheten. Synligheten ökar i och med 

öppenheten vilket leder till en ökad tillgänglighet och en ökad kommunikation. Även om de 

flesta respondenterna är positiva till öppenheten så upplever vissa respondenter att de inte 

alltid trivs i det öppna. De arbetsplatser som är helt öppna och där de olika zonerna inte har 
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tydliga avgränsningar visar en tendens till att inte vara lika positiva till öppenheten som de 

som har arbetsplatser med tydliga zoner. 

Tycker att det är lite jobbigt att kontoret är så öppet, vi sitter liksom alla i exakt 

samma rum, kanske om det varit mer avskärmat eller indelat i olika delar så hade jag 

upplevt det vara bättre 

Här ser man ett citat från en av respondenterna som talar om att viss avskärmning skulle vara 

att föredra, eftersom hen är av åsikten att det kan vara för öppet. 

4.3.1 Rent och ljust 

Kombinationen av öppenhet och valfrihet har bidragit till att kontoret upplevs som rent 

eftersom det inte är möjligt att ha ett stökigt skrivbord eller lämna saker till nästa dag.  

Det finns inte så mycket som stör alltså den arbetsuppgiften man har att göra, den har 

man framför sig, man har liksom inte en hög med papper liggandes någonstans som 

kallar på ens uppmärksamhet, Utan det blir mer fokus på det jag måste göra precis nu 

Att ha ett rent och avplockat skrivbord gör det enklare att fokusera på det som behövs göras 

direkt, det finns inte högar med papper, eller andra saker som stör och distraherar. Förutom att 

det är rent så pratar respondenterna om att öppenheten gör att lokalen upplevs som ljus och 

luftig. Även om den övervägande inställningen till ett öppet landskap är positiv så upplever 

vissa det öppna landskapet som ett myller. Det är mycket rörelse vilket några upplever som ett 

störningsmoment. 

4.3.2 Högljutt 

För de flesta av respondenterna så är ljudvolymen i det öppna kontorslandskapet det största 

problemet. Att det är ett konstant ljud samt att ljudnivåerna i många fall är höga leder till att 

det är svårt att fokusera på sina egna arbetsuppgifter. I och med att det alltid är ljud och 

rörelse så är det lätt att tappa hastigheten och flowet i arbetet. 

...svårt att fokusera på jobbet, man sitter med någonting och så kommer det någon och 

pratar och går förbi och så tappar man det och får börja om liksom. Det blir lite 

frustrerande när man känner att man inte kan fokusera fullt ut för man hör en massa 

ljud och sånt runt omkring sig 

Särskilt svårt upplevs det vara när arbetsuppgifterna är sådana att det kräver koncentration och 

många upplever, precis som i citat ovan, en frustration kring detta. För att hantera 

ljudvolymen så använder flera respondenter hörlurar för att dämpa ljudet. Hörlurarna har en 

dubbel funktion; dels signalerar de att man inte vill bli störd och dels så tar de bort det 

störande ljudet. En respondent beskriver hörlurarna som den nya dörren. 

Gemensamt för de som upplever problem i det öppna landskapet är att de reflekterar kring att 

det har med deras personligheter att göra, de menar att en viss typ av person klarar av det 

öppna landskapet bättre och andra sämre. En respondent beskriver sina svårigheter med att 

fokusera när ljudvolymen är hög och avslutar beskrivningen med att säga sån är jag. En 

annan respondent beskriver problemen med ljudnivån på likande vis: 
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Sitter jag i ett samtal och någon pratar över mig, så hör jag inte mitt eget samtal, men 

jag tycker det är svårt med ljud. Jag kanske är extra känslig för det och tycker det är 

jobbigt 

De upplever alltså att problemen med mycket ljud inte nödvändigtvis har med själva kontorets 

utformning att göra utan kan handla om att de som enskilda individer tål ljuden sämre samt 

tappar fokus enklare. 
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5. Diskussion 

I Kapitel 5 diskuterar vi våra resultat, resonerar kring undersökningens metodologiska för- 

och nackdelar, ger förslag till fortsatt forskning och presenterar avslutningsvis våra slutsatser. 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi koppla samman vårt resultat med våra valda teorier, tidigare 

forskning samt även våra egna reflektioner. Diskussionen har sin grund i att fånga 

medarbetarnas upplevelse av att arbeta aktivitetsbaserat utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

5.1.1 Tillgänglighet  

Resultatet visar att samtliga respondenter tyckte att tillgängligheten som det aktivitetsbaserade 

och öppna kontoret bidrog till var positiv. Det uppskattades att man har varandra nära inpå 

och även om man inte pratar med varandra dagligen så finns alla tillgängliga och synliga. Att 

detta upplevs som positivt tror vi kan förklaras med hjälp av Maslows (Benson & Dundis, 

2003, ss. 316-317) behovspyramid och då särskilt den tredje nivån som handlar om sociala 

relationer och tillhörighet samt fjärde nivån där vi söker uppskattning och feedback för att 

känna oss kompetenta. Vi tror att den samhörigheten kan bero på att man helt enkelt ser 

varandra och får en känsla av tillhörighet. Att arbeta tillsammans och i det öppna gör också att 

individens prestationer blir mer synliga vilket skulle kunna bidra till både en press att prestera 

bättre men också bidra till mer positiv feedback för det arbetet man utför vilket tillfredsställer 

vårt behov av uppmuntran (Benson & Dundis, 2003, s. 316). 

Tillgängligheten kan också kopplas till Herzbergs motivationsfaktorer och då särskilt när det 

gäller delaktigheten. Genom att sitta tillgängligt och på så vis kunna se och förstå vad som 

sker i företaget dagligen bidrar till att medarbetarna känner sig delaktiga och involverade. 

Delaktighet är en av motivationsfaktorerna och bidrar till en ökad positiv känsla gentemot 

arbetet (Granberg, 2011, s. 752). 

5.1.1.1 Kommunikation 

Resultatet visar att kommunikationen ökar vilket precis som tillgängligheten kan kopplas till 

behovspyramiden (Benson & Dundis, 2003, ss. 316-317). Detta eftersom den bidrar till att det 

sociala samspelet ökar och därmed tillfredsställelser vårt behov av att känna social 

samhörighet. Respondenterna beskriver hur det känns enklare och mer naturligt att ta kontakt 

och småprata med varandra i det aktivitetsbaserade kontoret. Samma sak när det gäller 

arbetsuppgifterna, det upplevs som att man enklare kan prata med sina kollegor och få 

återkoppling och feedback. Kommunikationen bidrar alltså till en ökad känsla av delaktighet 

och engagemang. Att känna delaktighet, som är en motivationsfaktor, skapar en positiv attityd 

till arbetet. Men för att delaktigheten skall vara en motivationsfaktor så måste de övriga 

fysiska faktorerna vara uppfyllda (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993, ss. 70-75). 

Eftersom respondenterna upplever att de är motiverade så antar vi att deras fysiska 

arbetsförhållanden är tillgodosedda.   

Både tillgängligheten och den ökade kommunikationen gör alltså att respondenterna känner 

en social samhörighet och en delaktighet i verksamheten. Detta tror vi är en stor anledning till 

att det generellt upplevs som positivt med tillgängligheten. 
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5.1.1.2 Ledarskap 

Resultatet visar att respondenterna upplever sig förvånade över att chefen sitter mitt ibland de 

övriga anställda. De uttrycker en positiv förvåning över att inte cheferna har ett eget kontor 

och har en upplevelse av att cheferna har en mycket bättre inblick och kontroll över det 

dagliga arbetet på detta sätt än om de suttit avskärmade. Att cheferna sitter bland de övriga 

anställda skulle kunna kopplas till Hertzbergs hygienfaktor om status (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993, s. 114). De upplever sig vara mer jämställda och ha en högre status 

eftersom cheferna inte har bättre förutsättningar än vad de själva har, en form av mindre 

hierarkisk verksamhet beskrivs tack vare chefernas placering mitt ibland övrig personal. 

Resultatet visar inte enbart på att respondenterna upplever att cheferna har bättre koll när det 

kommer till arbetet, utan de har en uppfattning av att de även har bra koll på stämningen 

kollegor emellan och hur de anställda mår. 

Vidare så visar resultatet att intervjupersonerna upplever att ledarskapet blir nära och snabbt, 

något som hälften av intervjupersonerna beskriver att de inte har upplevt tidigare i andra 

kontorsmiljöer. Detta nära ledarskap och de snabba beslut som kan fattas underlättar möjligen 

för de anställda att kunna arbeta smidigare utan att få ett avbrott mitt i arbetsdagen för att 

uppsöka chefen för ett personligt möte eller alternativt tvingas infinna sig på ett möte med 

övriga anställda för information. Man skulle kunna koppla denna närhet till stödet i Karaseks 

(1979) vidareutvecklade modell som du ser i figur 1. Det blir lättare och snabbare att utföra 

dagens uppgifter eftersom de upplever sig ha stöd nära till hands. 

Greenberger, Strasser, Cummings och Dunham (1989, s. 46) resonerar om att oavsett vilken 

kontroll du har så påverkar detta din upplevda arbetstillfredsställelse i helhet. Eftersom de 

anställda upplever att de har en ökad kontroll tack vare att chefen alltid finns nära till hands, 

så ökar även deras arbetstillfredsställelse. Att sedan de har en uppfattning av att även chefen 

har ökad kontroll så upplever de även ett ökat stöd. 

5.1.2 Valfrihet 

Resultatet visar att respondenterna gemensamt upplever en valfrihet på arbetstiden att välja 

vart man skall sitta och arbeta för dagen. Denna möjlighet att kunna välja olika platser, lokaler 

eller arbetsstationer betonas även av majoriteten som något positivt. Man skulle kunna koppla 

detta till Karaseks vidareutvecklade krav-kontroll-stödmodell (Theorell, 2012, s. 22; Karasek, 

1979, s. 7). Av att de har kontroll att påverka vart och hur de skall arbeta samt även upplever 

sig ha kontroll över sin arbetssituation så ökar även arbetstillfredsställelsen. Pressen minskar 

tack vare att de lättare kan hantera de krav som ändå ställs på dem av arbetsgivaren när de 

upplever sig ha kontroll. Detta innebär inte att de har lägre krav, men möjligheten att kunna 

kontrollera sin situation skapar snarare en buffert för att klara av utmaningar och arbetsdagar 

på ett lindrigare vis. Denna egenkontroll är även något som Bodin Danielsson och Bodin 

(2008) talar om i sin artikel. Individer tenderar till att uppfatta sin hälsa, välmående och 

arbetstillfredsställelse som bättre då de är av uppfattningen av att de själva har kontroll och 

valmöjligheter att påverka den.  

Ytterligare så visar resultatet att några av respondenterna upplevde en liten osäkerhet när de 

var nyanställda, de menade på att man var rädd att sätta sig på någons plats och att det var 

otryggt att inte ha just en egen plats. Vidare så hade dessa respondenter en upplevelse av att 

när man som ny får en fast plats att sitta på så blir man snabbare hemmastadd i den nya 

miljön. Deras upplevelse av osäkerhet som nyanställda skulle man kunna koppla till vad 
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Bodin Danielsson och Bodin (2008) talar om gällande kontroll. Eftersom de är nya och ovana 

med det aktivitetsbaserade arbetssättet så blir de osäkra över att inte ha egenkontroll över sin 

situation då exempelvis ingen dörr kan stängas. Huang, Robertson och Chang (2004, s. 618) 

talar även kring att brist på förutsägbarhet påverkar medarbetarna negativt. Man skulle kunna 

tänka sig att som ny och när man inte får en fast plats så blir detta en brist på förutsägbarhet, 

eftersom de inte vet vart de skall sitta. Om man har förutsägbara arbetsuppgifter kan platsen 

man utför dessa från möjligtvis inte spela så stor roll. Men om individen är nyanställd och inte 

har koll på hur förutsägbara arbetsuppgifterna kommer vara så kan kunskapen om vart man 

skall sitta och arbeta vara till en möjlig trygghet. 

Helt enkelt så kan valfriheten tolkas att kunna ge resultat åt två olika håll. Som nyanställd kan 

det skapa osäkerhet eftersom man inte upplever sig ha kontroll över sin arbetssituation och 

man inte har något som är förutsägbart. Men som van anställd att arbeta aktivitetsbaserat kan 

det skapa en trygghet i att man valfritt kan sätta sig eller arbeta på det sättet man önskar denna 

dag. 

5.1.2.1 Arbetsuppgifter 

Resultatet visar att möjlighet att fritt kunna välja platser är något som medarbetarna även 

omnämner när de resonerar kring arbetsuppgifterna som de skall utföra. Vissa dagar 

underlättas av att kunna sitta tillsammans med andra medarbetare eftersom det som skall 

utföras är beroende av andra eller åtminstone underlättas av att ha vissa kollegor nära till 

hands. De talar om att vissa arbetsuppgifter utförs snabbare och effektivare tack vare att de 

har möjlighet att variera sin placering för dagen. Samma respondenter påpekar även att de 

vissa dagar behöver kunna sitta i ett ostört rum eller arbeta hemifrån för bästa effektivitet. Att 

respondenterna talar kring hur snabbt och effektivt en uppgift skall utföras är ett tecken på att 

de upplever tydliga krav om hur fort vissa arbetsuppgifter skall genomföras. Dock nämner 

ingen av dem att de upplever sig stressade eller att pressen att prestera är för stor. Deras sätt 

att tala kring valmöjligheten att välja vart de skall sitta och utföra sina arbetsuppgifter skulle 

kunna kopplas till Karaseks vidareutvecklade krav-kontroll-stöd modell (Karasek, 1979, s. 7). 

Trots att man kan ana en upplevd press från arbetsgivaren gällande de krav som de har, så 

fyller deras stöd från kollegor och kontroll över vardagen ändå deras buffert så pass att de inte 

känner att kraven är orimliga. 

Resultatet visar även att de som arbetar med sekretess och hemliga uppgifter är i stort behov 

av att kunna arbeta enskilt för att inte låta obehöriga ta del av uppgifter de kan se på 

dataskärmen eller höra vad som sägs över telefon. Vidare talar respondenten om att det inte är 

ett direkt bekymmer eftersom hen har möjligheten att alltid kunna gå till ett enskilt rum när 

arbetsuppgifterna kräver detta. Detta går i linje med vad Bodin Danielsson och Bodin (2008, 

s. 657) säger angående att lägre tillgång till möteslokaler ofta följs av att 

arbetstillfredsställelsen minskar. Troligtvis hade vår respondent upplevt det mycket mer 

påfrestande att arbeta med sekretess om det inte funnits så goda möjligheter att kunna välja 

enskilda rum för möten eller telefonsamtal på arbetsplatsen. Helt enkelt så är arbetsmiljön och 

möjligheten till att ha rätt förutsättningar avgörande för att respondenterna skall uppleva en 

fungerande arbetssituation. 

5.1.2.2 Ingen egen plats 

Resultatet visar att upplevelsen av att inte ha en egen plats varierar. Majoriteten talar om att 

det inte alls är något som påverkar dem eftersom möjligheten till att låsa in värdesaker och 
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förvara tillhörigheter finns. Dock talar två av respondenterna om att det upplevs trist, 

opersonligt och omständigt när man arbetar aktivitetsbaserat. Eftersom man inte får låsa 

platser över lunchen eller när man skall iväg på annat ärende så måste man hela tiden ta med 

sig sina tillhörigheter. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av Maslows behovshierarki 

(Benson & Dundis, 2003, ss. 316-317). Vi tror att behovet av trygghet kan variera 

respondenterna emellan. De två som upplever det opersonligt och omständigt att inte ha en 

egen plats, ställer andra krav på sin arbetsstation för att känna sig trygga med sin 

arbetssituation. Övriga respondenter känner sig trygga trots att de har en rörlig arbetsstation.  

Vidare så visar resultatet att de flesta respondenter är av upplevelsen att majoriteten av de 

anställda tenderar att välja samma plats om arbetsuppgifterna inte kräver någon specifik 

placering. Upplevelsen som beskriver att folk gärna sitter på samma plats skulle man kunna 

koppla till vad Huang, Robertson och Chang (2004, s. 618) talar om gällande förutsägbarhet. 

Om arbetsdagen upplevs förutsägbar så upplever de ökad arbetstillfredsställelse. När de får 

kontrollen att fritt välja plats, kan man misstänka att deras val blir en plats de är vana att sitta 

vid och som sedan ger dem möjligheten att få en förutsägbar arbetsdag. 

5.1.3 Öppet 

Resultatet visar att generellt upplevs det öppna kontorslandskapet som positivt. Men vi har 

också sett att på de arbetsplatser där kontoret är helt öppet upplevs inte öppenheten lika 

positiv som på de arbetsplatser som är bättre anpassade för det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

På bemanningsföretaget och IT-företaget arbetar ungefär samma antal människor men 

respondenterna från IT-företaget har en mer positiv upplevelse än den respondenten som 

arbetar på bemanningsföretaget. Detta trots att samtliga medarbetare varierar sina platser och 

alltså sitter tillsammans med alla på kontoret. Skillnaden är att man inte ser alla samtidigt. På 

IT-företaget är kontorets olika delar mer avskärmade från varandra medan på 

bemanningsföretaget sitter alla i samma rum och det finns väldigt få uppdelningar. Bodin 

Danielsson och Bodin (2008, s. 657) menar att det finns en gräns för hur stort kontoret får 

vara för att det ska gå att knyta sociala band till varandra och känna samhörighet . Med stöd i 

detta tror vi att IT-företagets anställda upplever en större samhörighet med varandra  just på 

grund av att de olika zonerna är bättre anpassade för att främja det sociala samspelet i en 

aktivitetsbaserad miljö. 

5.1.3.1 Rent och ljust 

Resultatet visar att arbetsplatserna generellt upplevs som rena, snygga och trivsamma vilket 

de flesta respondenterna påpekar. Att ha en tillfredsställande och trivsam miljö är en av 

Herzbergs hygienfaktorer. Den kommer dock inte att bidra till en ökad motivation, men om 

arbetsmiljön upplevs som dålig så kommer det att påverka upplevelsen negativt (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993, s. 113). Det visar därmed hur viktiga hygienfaktorerna är för 

att förebygga missnöje och öka arbetstillfredsställelsen även om de inte ökar 

arbetsmotivationen. Att merparten av respondenterna beskriver en arbetsmiljö i positiva 

ordalag tyder på att arbetsgivaren erbjuder en tillfredsställande och trivsam miljö. Men att de 

inte uttrycker missnöje, innebär inte med nödvändighet att arbetsmiljön bidrar till en ökad 

arbetsmotivation. 

Huang, Robertson och Chang (2004, s. 630) studie stödjer tanken om att den fysiska miljön 

spelar en stor roll för arbetstillfredsställelsen. Särskilt viktigt är det att de anställda har 

kontroll över den fysiska utformningen av sin arbetsplats. I deras studie är det den egna 
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arbetsstationen, skrivbordet, som är i fokus. Att respondenterna upplever sig nöjda med sina 

arbetsplatser tror vi har med detta att göra. Att kunna flytta runt mellan olika arbetsstationer 

samt att ha tillgång till många olika miljöer ger en känsla av kontroll. Även det faktum att 

arbetsstationen är ren och avplockad och att det bara är dagens uppgift som är i fokus tror vi 

kan ge respondenterna en känsla av att ha kontroll och att det upplevs som positivt. 

5.1.3.2 Högljutt 

Resultatet visar att ljudvolymen upplevs som ett problem för vissa av respondenterna. Detta 

kan tolkas med bakgrund av Herzbergs tvåfaktorsteori. Att de upplever en tillfredsställelse 

med sitt arbete får mindre betydelse än den höga ljudvolymen som snarare bidrar till ett 

missnöje. Detta visar precis det som Herzberg, Mausner och Snyderman (1993, s. 114) menar, 

att avsaknaden eller bristen när det gäller hygienfaktorerna bidrar till missnöje. Utifrån deras 

teori skulle det inte innebära att arbetsmotivationen ökar om problemet med ljudnivån 

åtgärdas. Däremot är det sannolikt att trivseln och den upplevda hälsan på arbetet skulle bli 

bättre. 

Att kunna skärma av sin arbetsplats menar Huang, Robertson och Chang (2004, s. 621) är en 

faktor som inte bara bidrar till en ökad känsla av kontroll utan det är också en fördel för 

kommunikationen i och med att möjligheten att prata ostört och mer privat blir bättre. Detta är 

något som flera respondenter bekräftar när de berättar att de tar samtal i enskilda rum eller går 

ifrån gruppen för att ringa samtal. Det blir alltså ett sätt att få en ökad kontroll över 

ljudvolymen från den öppna lokalen, samtidigt som de själva inte bidrar till ytterligare ökad 

ljudvolym. På detta vis blir kommunikationen bättre för alla. 

Att inte kunna påverka sin arbetsmiljö när det gäller till exempel ljud och störningsmoment 

upplevs som krävande av några respondenter. I krav-kontroll-stödmodellen definieras krav 

som sådant som har med arbetet att göra, det vill säga de krav som ställs från chefer och 

medarbetare och som rör själva arbetsuppgifterna (Karasek, 1979, s. 7). Vi har funderat på om 

ljudnivån, och därmed svårigheterna att fokusera, kan ses som ett krav eller inte. I det här 

sammanhanget handlar ljudnivån mer om arbetsmiljön än om själva arbetsuppgiften. Men på 

grund av att det upplevs som krävande och i vissa fall försvårar utförandet av 

arbetsuppgifterna så tycker vi att det faktiskt kan ses som ett krav. Respondenternas 

upplevelse av att ha liten möjlighet att påverka ljudvolymen och samtidigt uppleva det som 

krävande skulle kunna bidra till en lägre grad av arbetstillfredsställelse. Kombinationen av 

höga krav och lite kontroll kännetecknar högstressarbeten vilka leder till sämre hälsa 

(Karasek, 1979, s. 19). För att kunna hantera det som upplevs som krävande har flera 

respondenter utvecklat strategier för att hantera ljudvolymen bland annat genom att använda 

hörlurar. Det stänger dels ute ljuden men det är också ett sätt för respondenten att försöka 

kontrollera sin miljö och sitt arbete och på så vis kompensera för den ökade pressen som 

ljudvolymen utgör. 

 

Vissa respondenter uttrycker att problemen med ljudvolymen har med de själva att göra och 

inte med kontorsutformningen. Vi reflekterade över att när de uttryckte negativa upplevelser 

samtidigt ursäktade dessa med att det berodde på att de själva var extra känsliga. Lee och 

Brand (2005) visar i sin studie att det inte beror på att individen nödvändigtvis hanterar det 

öppna kontorslandskapet sämre än någon annan utan att det snarare beror på att man föredrar 

olika sätt att arbeta. Att respondenterna uttrycker sig som de gör tror vi beror på att den 

generella inställningen hos kollegor och chefer är att det öppna och aktivitetsbaserade 

arbetssättet är bra. Genom att påpeka att de problem man har beror på sig själv så har man 
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inte tagit ställning mot det aktivitetsbaserade arbetssättet och därmed inte gått emot den 

allmänna upplevelsen. I vissa fall upplever vi att det aktivitetsbaserade kontoret är ett sätt att 

marknadsföra sig och sticka ut som arbetsgivare och då blir det svårt för de anställda om de 

inte trivs med det. Lösningen blir alltså att skylla på att man är extra känslig även om det helt 

enkelt beror på att olika sätt att arbeta passar alla olika bra. Det hade, baserat på resultaten 

från Lee och Brands studie (2005) troligtvis varit en bra ide att utgå från varje individs behov 

och önskemål än att tvinga alla att sitta i samma miljö. Även om aktivitetsbaserat kontor är 

modernt och används som en sätt att stärka det egna varumärket så kommer det att finnas 

medarbetare som inte trivs med detta sätt att arbeta. För att alla medarbetare ska trivas så 

behöver kontorsmiljön vara sån att den stöttar alla. Vi tror att det positiva resultatet av denna 

undersökning beror främst på att respondenterna faktiskt trivs i sin arbetsmiljö. Vi tror dock 

att det finns en risk att det som är positivt blir förstärkt och att det som är negativt inte nämns 

lika mycket. Kontorets utformning har stor betydelse för organisationen, inte bara när det 

gäller eventuell kostnad och yta utan får också betydelse för organisationskulturen (Lee & 

Brand, 2005). Med det i åtanke så vore det troligtvis fördelaktigt för arbetsgivaren att ta i 

beaktande att det aktivitetsbaserade kontoret inte kommer att passa alla även om det är 

flexibelt och upplevs som positivt av de flesta.   

5.2 Metoddiskussion 

När det gäller urvalet, det vill säga vilka respondenter vi fått kontakt med så har vi i ett fall, 

IT-företaget, inte själva valt vilka respondenter vi träffat. Där var det företagets VD som 

presenterade vår studie för sin personal och frågade om det fanns några som var intresserade 

av att ställa upp. Vi har inte haft någon insyn eller möjlighet att påverka vilka respondenter 

som slutligen var med i undersökningen från detta företag. Det behöver inte påverka resultatet 

av intervjuerna men det kan vara värt att notera att vi inte skött urvalet själva när det gäller 

IT-företaget och det faktum att det är VD:n som uppmuntrat till deltagande kan påverka 

svaren vi fått. 

När det gäller de respondenter som vi fått tag på via ett snöbollsurval, det vill säga de från IT-

företaget och företaget som tillverkar kontorsmöbler, har de varit medvetna om varandras 

deltagande. När det gäller IT-företaget så skickades flera av mailen i mailkonversationen med 

detta företag mellan oss, VD:n och båda respondenterna vilket gjorde att de var medvetna om 

varandras deltagande. Vi borde redan inledningsvis meddelat om anonymiteten och bett om 

namn och adresser enskilt för att kunna kontakta en och en för att säkersställa att vi gjort allt 

enligt vetenskapsrådets riktlinjer när det gäller just konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12). 

En annan aspekt när det gäller urvalet är mängden respondenter från respektive arbetsplats. 

Vår intention var att utföra undersökningen på en arbetsplats, men det visade sig vara svårt att 

få tag på tillräckligt många respondenter på en och samma arbetsplats. Det gjorde att vi fick 

söka oss till fler företag och det blev en blandning av respondenter från helt skilda branscher. 

Respondenternas upplevelser har varit det centrala i undersökningen och därför kände vi att 

det inte gjorde så mycket att urvalet blev så pass varierat. Det anser vi fortfarande men kan 

också se nackdelar med det. Till exempel kan vi se att det finns skillnader mellan 

respondenternas svar som vi tror kan bero på att de arbetar i olika branscher. Men eftersom vi 

har så få respondenter från varje arbetsplats så kan vi inte dra den slutsatsen. 

Ytterligare något som hade varit positivt med att enbart undersöka en arbetsplats är att 

möjligheten att välja fler undersökningsmetoder hade varit större. Med bara en arbetsplats 
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hade det varit möjligt att göra en djupare kontextbeskrivning och kompletterat intervjuerna 

med en observation. Vi valde att inte göra detta eftersom vi bedömde att vi inte hade 

möjlighet till detta inom tidsramen för studien. Att göra en observation, och inte bara se 

respektive arbetsplats under intervjun, hade förmodligen gett oss en större förståelse för 

respondenternas upplevelser. Aspers (2011) talar om vikten av att förstå och se meningen i det 

som undersökts och menar att observation av olika slag ger forskaren en helhetsbild som kan 

vara svår att få enbart genom intervjuer. Hade vi haft möjligheten att genomföra en 

observation hade vi kunnat få ett djupare material vilket vi strävat efter. Det hade förmodligen 

gjort att beskrivningarna av upplevelserna hade blivit bättre och ökat kvaliteten i hela studien. 

Att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser var ett försök att i alla fall få en 

visuell bild av hur arbetsplatserna såg ut även om det inte var en fullständig observation. 

Det kan tänkas att det med hänsyn till respondenternas anonymitet hade varit bättre att 

genomföra intervjuerna utanför deras arbetsplatser.  Då hade det inte blivit så tydligt vilka 

som pratade med oss vilket gjort att deras anonymitet hade varit garanterad på ett annat vis. 

Vi upplever också att det aktivitetsbaserade arbetssättet används som något företagen skyltar 

med för att verka moderna och attraktiva som arbetsgivare. Det är något som eventuellt gjort 

det svårare för respondenterna att uttala sig negativt om det eftersom det är en del av 

företagets identitet att vara moderna. Även det hade kanske blivit enklare om vi inte varit på 

företagen och utfört intervjuerna. Vi gjorde dock avvägningen att det var viktigt för oss att se 

kontoren. Det har gett oss en tydligare bild av det som respondenterna pratar om. Vi tror att 

det i slutändan också gör att vi kan förmedla en större förståelse även till läsaren. 

En annan avvägning vi gjort är den mellan kvalitativ och kvantitativ metod. I flera tidigare 

studier har enkäter använts där respondenterna fått skatta sina upplevelser utifrån olika teman. 

Det hade varit en möjlighet även i denna studie att samla in material via en enkät och på så 

sätt kunna koncentrera undersökningen till en arbetsplats och fler respondenter. Alternativt 

hade metoderna kunnat kombineras för att komplettera varandra. Vi gjorde dock 

bedömningen att det skulle blivit en alldeles för omfattande och tidskrävande studie. Vi lät 

vårt intresse styra och kom då fram till att det var en kvalitativ undersökning vi ville göra 

eftersom vi var intresserade av de personliga upplevelserna av det aktivitetsbaserade kontoret. 

5.3 Fortsatt forskning 

I vår studie framkommer att den generella upplevelsen gällande att arbeta aktivitetsbaserat är 

positiv. Eftersom denna studie enbart är utförd på kandidatnivå så finns det ett behov av att 

bedriva den på större skala för att kunna finna en djupare förståelse för hur medarbetarna 

upplever sin situation i detta relativt nya arbetssätt. Önskvärt hade varit att bedriva denna 

fortsättningsstudie på ett enskilt företag för att kunna få en djupare förståelse för samtliga 

respondenters arbetssituation. Även att bedriva den under en längre tid med 

uppföljningsintervjuer och komplettera med observationer hade kunnat ge en ännu djupare 

förståelse för medarbetarna. 

En möjlig fördjupning gällande förutsägbarheten och de anställdas möjlighet att påverka 

kontorsutformningen som Huang, Robertson och Chang (2004) är inne på, är en möjlig 

infallsvinkel att forska vidare om. Vi har enbart kunnat relatera till förutsägbarheten och dess 

inverkan på medarbetarens upplevelse väldigt ytligt och vidare data och analys hade varit 

önskvärt. 
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Vi anser även att det hade varit av intresse att betrakta resultatet av den här studien från ett 

ledarskapsperspektiv. Ett sådant perspektiv skulle med fördel kunna kopplas till 

ledarskapsteorier för att få en möjlighet att i högre grad fånga upplevelsen hos de anställda 

och den arbetsmiljö som de befinner sig i. 

5.4 Slutsats 

Utifrån det som vår studie visar kan vi dra slutsatsen att den generella upplevelsen bland våra 

respondenter är positiv i de flesta aspekter. Aktivitetsbaserade kontor upplevs olika av olika 

individer och upplevelsen skiljer sig åt bland nyanställda och de som varit anställda en längre 

tid. De som är vana vid arbetssättet ser möjligheterna enklare och de nyanställda kan uppleva 

en viss osäkerhet i början innan de blivit vana. 

 

Även kontorets utformning och avgränsningar verkar ha stor betydelse för medarbetarna. 

Genomtänkta zoner och ljudisolering behöver vara väl designade för att inte påverka de 

anställda negativt. 

 

Den upplevda kontrollen, ansvarskänslan och det nära ledarskapet beskrivs som 

arbetstillfredsställande och fritt. Men vi tänker snarare att det kan vara ett nytt sätt att styra 

personalen på i en platsbesparande kontorsmiljö. Även om medarbetaren i viss mening är 

kontrollerad kan fördelarna med det aktivitetsbaserade arbetssättet innebära att upplevelsen i 

huvudsak är positiv. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 Presentera oss och berätta om undersökningen. 

 Fråga om vi får spela in intervjun samt informera om vilka som kommer att ta del av 

materialet. 

 Informera om anonymitet och informera om att det är frivilligt.  

Introduktionsfrågor  

Hur gammal är du? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vad har du för arbetsuppgifter/vilken befattning har du? 

Aktivitetsbaserade kontoret  

Vad är de tre första orden du tänker på när jag säger aktivitetsbaserat arbetssätt? 

-  Hur menar du med det? 

Nämn 2 bra saker med ABW respektive 2 dåliga? 

-Utveckla, varför? 

Har du tidigare arbetat aktivitetsbaserat? 

- Har din uppfattning om detta arbetssätt ändrats efter tiden? 

Socialt 

Kontakt med kollegor 

- hur upplevs kontakten/sammanhållningen?  

Upplever du att kontorets utformning uppmuntrar er anställda till att umgås på jobbet? 

- Upplever du kanske att det har motsatt effekt? 

Hur ser era mötesrutiner ut? 

- Skiljer sig dessa avdelningarna emellan, och i så fall på vilket sätt? 

- I vilka lokaler brukar dessa möten hållas? 



 

 

 

Hur fungerar ledarskapet i det aktivitetsbaserade kontoret? 

- Sitter cheferna i det öppna kontoret? 

- Nackdelar/fördelar 

Hur är din upplevelse gällande att inte ha ett eget skrivbord/arbetsplats? 

- Ser du några fördelar med att inte ha en egen plats? 

- Komma tidigt för att paxa plats? 

Hur upplever du den generella inställningen är till aktivitetsbaserat arbetssätt? 

- Tycker du att din uppfattning skiljer sig? 

Arbetsmiljön 

Hur är din upplevelse gällande lokalerna och de olika zonerna? 

Hur mår du av att arbeta aktivitetsbaserat? 

Hur kände du arbetsmiljömässigt att du blev påverkad? 

- färger, inredning 

- ljus, solljus, temperatur 

Skulle du vilja arbeta på ett annat sätt än aktivitetsbaserat och i så fall varför? 

Avslutande frågor 

Finns det något vi har missat som du tycker är viktigt att prata om när man pratar om det 

aktivitetsbaserade kontoret? 

Har du några frågor till oss? 

Efter intervjun 

-Tacka för intervjun 

-Fråga om det är okej att vi återkommer med kompletterande frågor? 

-Tala om att respondenterna har möjlighet att höra av sig till oss via mail om de har frågor 

som uppkommer efter intervjun. 

 


