
 
 
 
 
 
 
 
 

”VI HAR NOG EN VÄG ATT 

VANDRA” 
– MEDARBETARES UPPLEVELSER AV EN 

AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utdelas: 2015-OPUS-K17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kandidatuppsats 
Arbetsvetenskap 

 
Emma Orrefalk 

Josefine Landén 
Sandra Hansson 

<Namn 2> 
 

 



Program: Organisation- och personalutvecklare i samhället 
Svensk titel: ”Vi har nog en väg att vandra” – Medarbetares upplevelser av en 
aktivitetsbaserad arbetsplats 
Engelsk titel: “We probably have a way to go” – Employees’ experiences of an activity-
based workplace 
Utgivningsår: 2015 
Författare: Emma Orrefalk, Josefine Landén och Sandra Hansson 
Handledare: Päivi Riestola 
Examinator: Sara Brorström 
Nyckelord: Kontorsutformning, Aktivitetsbaserad arbetsplats, Aktivitetsbaserade 
kontor, Medarbetare, Upplevelser 
Keywords: Office design, Activity-based workplace, Employees, Experiences 
 _________________________________________________________________  

Sammanfattning 

Dagens föränderliga samhälle ställer höga krav på organisationers anpassningsförmåga vilket i 

sin tur kräver att utformningen av arbetsplatser ska kunna möta denna föränderlighet. Ett 

kontorskoncept som vinner mark på alltfler svenska företag är det aktivitetsbaserade konceptet. 

På en aktivitetsbaserad arbetsplats, som är uppbyggd efter olika zoner, ska medarbetarna kunna 

välja plats som stödjer den arbetsuppgift som för tillfället utförs. Fördelarna med dessa 

arbetsplatser framförs vara minskad lokalyta, ökad kommunikation samt större produktivitet. 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur medarbetarna i en offentlig organisation 

upplever den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare vill vi undersöka om avsikten med 

införandet av det nya kontorskonceptet har infriats i medarbetarnas upplevelser. 

Undersökningen genomfördes på Kungälvs stadshus som nyligen har börjat arbeta 

aktivitetsbaserat. Undersökningen har en kvalitativ ansats där intervjuer och observationer har 

genomförts. De framträdande slutsatserna i undersökningen visar att respondenternas 

upplevelser av arbetsplatsen, i de flesta fall, inte var kopplade till det aktivitetsbaserade 

kontorskonceptet som sådant, utan istället till den fysiska miljön. Flertalet upplevde att 

arbetsplatsen fungerade bra i förhållande till deras arbete. Däremot framkom att upplevelsen av 

arbetsplatsen skiljde sig något åt beroende på respondenternas uppdrag. Det framkom även att 

medarbetarna inte utnyttjade arbetsplatsens alla resurser och var begränsade i sin rörlighet. 

Vidare infriades vissa av avsikterna med införandet av kontorskonceptet i respondenternas 

upplevelser, medan vissa inte gjorde det. Denna undersöknings värde ligger i att det 

forskningsaktuella läget är begränsat och att de flesta studier som gjorts på området är 

kvantitativt riktade. Vidare belyser undersökningen, det allt för sällan undersökta, 

medarbetarperspektivet. 

Nyckelord: Kontorsutformning, Aktivitetsbaserad arbetsplats, Aktivitetsbaserade kontor, 

Medarbetare, Upplevelser 

  



 

Abstract 

Today’s changeable society requires a great deal of organizations adaptability which in turn 

puts high demands on the office design to meet this changeability. An office concept that is 

attaining more attention from Swedish organizations is the activity-based concept. At an 

activity-based workplace, which is made up by different activity-areas, the employee can 

choose a workstation that best supports the activity at hand. Some of the uttered pros of activity-

based workplaces are the decrease in use of office space as well as the increase in 

communication and productivity. The purpose of this research is to receive an understanding 

for the employee’s experience of the activity-based workplace, in a public organization. We 

will furthermore view if the intentions with the implementation, of the office concept, are shown 

in the employees’ experiences. The research was carried out at Kungälvs stadshus who just 

recently started working activity-based. Interviews and observations, with a qualitative 

approach, were carried out. The major findings of this research was that the respondents 

experiences of the workplace, in most cases, weren’t connected to the activity-based concept as 

such. Instead it was connected to the physical environment. The majority of the respondents 

experienced that the workplace supported them in their work. However, the experiences 

differed some, due to the employee’s assignment. Another finding was that the employees 

didn’t use all the resources in the workplace and was restricted in their mobility. Further the 

research shows that some of the intentions, with the implementation of the office concept, are 

shown in the employees’ experiences and some of the intentions are not shown. The value of 

this research lies in the fact that the research in this area is limited and the research that exists 

is done with a quantitative approach. Furthermore, the research illuminates the, all too rarely 

researched employee-perspective. 

Keywords: Office design, Activity-based workplace, Employees, Experiences 
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KAPITEL 1  
I detta kapitel introduceras uppsatsens ämne genom en inledning samt uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Vidare presenteras även avgränsningar, begreppsdefinitioner och 
uppsatsens disposition.  

1.1 Inledning 

Skulle vi be flera personer att förklara vad ett kontor är, så är sannolikheten att vi skulle få 

många olika beskrivningar då det finns många uppfattningar, flertalet kontorsutformningar och 

ännu fler tolkningar av dessa. Det vi vet är att kontoret för många är den miljö där de spenderar 

större delen av sina liv, ofta 40 timmar i veckan eller mer (Bodin Danielsson 2010:1). Det 

innebär, enligt Bodin Danielsson (2010:1), att oavsett hur vi väljer att definiera kontoret som 

sådant, så utövar det en betydande roll i väldigt många människors liv. Dessutom ställer dagens 

föränderliga samhälle stora krav på organisationers anpassningsförmåga vilket i sin tur ställer 

höga krav på arbetsplatsers utformning för att kunna möta denna föränderlighet. Arbetsplatsen 

måste tillgodose en rad behov såsom god arbetsmiljö och flexibilitet samtidigt som den ska 

stödja medarbetaren och ge förutsättning för en ökad produktivitet i det dagliga arbetet 

(Toivanen 2015:7). Allt detta kombinerat gör att kontorsutformning är en i synnerhet komplex 

fråga och högaktuell i arbetslivsforskningssammanhang. 

En kontorsutformning som vinner mark på alltfler svenska företag är det aktivitetsbaserade 

kontorskonceptet som kan utformas på flera olika sätt. Den fundamentala tanken bakom 

aktivitetsbaserade arbetsplatser är att medarbetare inte har något eget skrivbord utan istället ska 

ha möjlighet att välja plats utefter arbetsuppgiftens läggning. En aktivitetsbaserad arbetsplats 

är uppbyggd med varierande kontorsmiljöer, med olika zoner, som ska stödja aktiviteten eller 

arbetsuppgiften som för tillfället utförs (Appel Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011:123). 

Därför ska också organisationens olika behov tas i beaktning vid utformningen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats, så att denna stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet, görs inte 

detta är risken att de positiva fördelarna kopplat till konceptet uteblir (SKL 2014:7-8). Vid 

införande av en aktivitetsbaserad arbetsplats förs ofta en rad fördelar fram så som lokal- och 

kostnadseffektivisering, då det får plats fler människor på mindre yta med denna utformning 

(SKL 2014:23). Att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats förs fram som en employer-branding-

strategi, där företag kan använda sig av kontorsutformningen för att attrahera och behålla 

arbetskraft (SKL 2014:23). Vidare menas det att kontorskonceptet ska öka kommunikationen 

dem emellan, då miljöerna är varierade och inbjuder till rörelse över kontorsytan (SKL 

2014:23).  

Det var under vår utbildning som vi initialt kom i kontakt med begreppet aktivitetsbaserade 

arbetsplatser och vårt intresse för kontorskonceptet väcktes. När vi senare stod inför 

kandidatuppsatsen var det aktivitetsbaserade arbetsplatser vi ville skriva om. Vi visste också att 

vi ville belysa detta fenomen utifrån ett medarbetarperspektiv då vi upplever att undersökningar 

om arbetsplatser ofta intar ett ledarskapsperspektiv. När vi senare sökte information om 

konceptet blev vi snart varse om att forskningen på området är begränsad. Det som finns 

behandlar främst aspekter så som arbetsmiljö, arkitektur och ekonomi. Detta spädde ytterligare 

på den nyfikenhet som redan fanns samt skapade en känsla av att uppsatsen faktiskt kan komma 

att bidra till det aktuella forskningsläget. 

Vi fick möjligheten att närvara på ett seminarium om aktivitetsbaserade arbetsplatser där 

Toivanen, filosofie doktor (Muntlig kommunikation, föreläsning 2015-04-21), höll en 

föresläsning om kontorsutformning, aktivitetsbaserade arbetssätt och framtidens arbetsplatser. 
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Hon förklarade att de företag som inte hänger på trenden med aktivitetsbaserade utformningar 

riskerar att ses som gammalmodiga och mossiga. Hon menade vidare att en aktivitetsbaserad 

arbetsplats därmed riskerar att bli ett självändamål istället för något som faktiskt stödjer 

verksamhetens arbetssätt. Vidare beskrev hon hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har växt 

fram och kom som ett begrepp kring 2010. Därav, menade hon, saknas det forskning på området 

och framförallt hur medarbetare upplever att gå från cellkontor in ett aktivitetsbaserat kontor 

(Muntlig kommunikation, föreläsning 2015-04-21). 

Trots att det aktivitetsbaserade kontorskonceptet har ökat i popularitet på den svenska 

arbetsmarknaden, har få offentliga verksamheter anammat konceptet. Dock har intresset, på 

senare tid, även väckts inom denna sektor (SKL 2014:7). Sveriges Kommuner och Landsting 

(2014:7) skriver i deras idéskrift att tjänstemän inom kommuner och landsting ofta redan arbetar 

aktivitetsbaserat utan att arbetsplatsen stödjer det. Denna typ av utformning är därför ett 

intressant alternativ för offentliga verksamheter. Då vår förförståelse av offentliga 

verksamheter, såsom kommuner och landsting, är att de ofta består av många och varierande 

uppdrag, tror vi därför att det krävs mycket av en sådan arbetsplats för att stödja denna 

mångfald. Det var av denna anledning som vi blev intresserade av att söka oss till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats i en offentlig verksamhet för att se hur detta fungerade. 

I Sverige har bland annat har Försäkringskassan i Stockholm anammat det aktivitetsbaserade 

konceptet och nu även, senast i ordningen, Kungälvs stadshus. Vi intresserade oss för Kungälvs 

stadshus då detta är en offentlig organisation och vi ville få en möjlighet att se hur konceptet 

fungerade i denna typ av organisation. Vi tog då kontakt med en sektorchef vid Kungälvs 

stadshus och frågade om de var intresserade av att delta i undersökningen, vilket de var. 

Slutligen kom vi dit för att undersöka hur medarbetarna upplever den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen och om avsikten med införandet av kontorskonceptet hade infriats i 

medarbetarnas upplevelser av arbetsplatsen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur medarbetarna i en offentlig organisation 

upplever den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare vill vi undersöka om avsikterna med 

införandet av det nya kontorskonceptet har infriats i medarbetarnas upplevelser. 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur beskriver medarbetarna den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? 

2. Upplever medarbetarna att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar deras arbete 

och i så fall hur? 

3. Hur använder medarbetarna den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? 

4. Vilka avsikter låg bakom den offentliga organisationens införande av det 

aktivitetsbaserade kontorskonceptet? 

1.2.2 Avgränsningar 
Denna uppsats begränsade sig till att belysa sju medarbetares upplevelser av sin 

aktivitetsbaserade arbetsplats. Vi ämnade därför inte att dra några generella slutsatser om den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen som sådan. Vi avgränsade oss även till att belysa detta fenomen 

utifrån ett medarbetarperspektiv då vi ansåg att detta belyses allt för sällan i forskning. Vi ville 

undersöka hur en aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar i en offentlig verksamhet, då vår 

förförståelse var att denna kan innehålla många olika uppdrag och avgränsade oss därför till 

denna vid vårt sökande av organisation. När avsikterna med införandet beskrivs vidare i 
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uppsatsen avgränsas dessa till de avsikter som projektledaren lyfte fram i den informantintervju 

som genomfördes med denne. 

1.2.3 Begreppsdefinitioner 
Vi kommer nedan beskriva de mest central begrepp uppsatsen använder. 

Aktivitetsbaserad arbetsplats 

Appel-Meulenbroek et al. (2011:123) definierar aktivitetsbaserade arbetsplatser så här: 

It means that people, whilst in the office, can choose activity-based workstation that best suits 
the activity at hand from a functional perspective and also matches with the employees’ 

preferences. 

Vi kommer hädanefter utgå från denna definition när vi talar om aktivitetsbaserade 

arbetsplatser.  

Kontorskonceptet 

Med begreppet kontorskoncept avser vi det aktivitetsbaserade konceptet som är definierat ovan 

som aktivitetsbaserad arbetsplats. Trots definitionen arbetsplats ses detta även som ett koncept 

som kan appliceras på flera olika typer av verksamheter (Appel-Meulenbroek et al. 2011:133) 

och därav vid avsikterna med införandet har vi valt att benämna det som ett kontorskoncept.  

Arbetsplats, kontor eller kontorskoncept 

Vi kommer i största möjliga mån att benämna Kungälvs kommuns nybyggda stadshus som en 

aktivitetsbaserad arbetsplats istället för kontor och kontorskoncept, då vi anser att detta i högre 

grad hjälper oss att ringa in vårt syfte. Genom att använda begreppet arbetsplats undkommer vi 

att låsa oss vid enbart den fysiska utformningen som vi upplever att begreppet kontor gör. Dock, 

som ovan nämnt, kommer vi i vissa fall där vi pratar om den fysiska utformningen som sådan 

använda begreppet kontor och när vi beskriver avsikter med införandet använder vi oss av 

kontorskonceptet. 

1.3 Bakgrund 

Innan vi kommer in på en närmare beskrivning av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, med 

dess för- och nackdelar samt dess bakgrund, vill vi först reda ut begreppen kring olika 

kontorstyper för att underlätta för läsaren och ge denne en förståelse kring ämnet. Denna 

beskrivning utgår ifrån Toivanen, Filosofie doktor samt Bodin Danielsson, arkitekt och 

Teknologie doktor, som båda forskat på kontor och dess utformning, samt från Sveriges 

Kommuner och Landstings idéskrift (2014) aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor. 

Toivanen (2014) har ännu inte publicerat sin forskning utan istället tagit fram en 

populärvetenskaplig skrift om framtidens kontor. Bodin Danielsson (2010) har gjort sin 

avhandling på ämnet kontorsutformning, och dess betydelse för anställdas upplevelse av 

kontoret, vilken resulterade i fem fristående artiklar. SKL gav 2014 ut en idéskrift om 

aktivitetsbaserade arbetsplatser i offentlig sektor, med syftet att ge läsaren en introduktion till 

ämnet samt ge ett stöd till offentliga verksamheter som funderar på eller redan arbetar 

aktivitetsbaserat. Alla tre har tagit fram beskrivningar och definitioner av olika kontorstyper. 

Vi har nedan sammanfattat deras beskrivningar och definitioner.  
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Cellkontor, är ett begrepp och syftar till: 

 Det enskilda kontoret är den kontorstyp som man vanligen associerar till när man 

till vardags pratar om kontor. Det syftar till ett rum som går att stänga med ett 

personligt skrivbord och egna förvaringsmöjligheter (Bodin Danielsson 

2010:61). Detta är vad som kallas för det enskilda kontorsrummet med plats 

för en person. Denna utformning främjar det självständiga och koncentrerade 

arbetet då det är möjligt att sitta i sin ensamhet och stänga ute störande ljud 

(Toivanen 2014:16). 

 Delat kontorsrum är ett cellkontor som rymmer flera personer. Utformningen är 

den samma med ett rum och en dörr som går att stänga till. Skillnaden är att det 

ska rymma 2-3 personer, varför det finns flera personliga skrivbord i samma 

rum (Toivanen 2014:17).  

Öppna kontor, är ett samlingsnamn för flera olika kontorstyper och syftar till: 

 Kontorslandskap kan variera i storlek och kan delas upp i det lilla landskapet som 

rymmer 4-9 personer, det mellanstora landskapet där 10-24 personer får plats 

och det stora landskapet där 25 personer eller fler får plats. Arbetsplatserna är 

placerade fritt i rummet men där varje anställd har sitt personliga skrivbord. 

Ofta finns skärmar emellan skrivborden för att minska ljud och för att skapa en 

viss avskildhet (Bodin Danielsson 2010:61; Toivanen 2014:19).  

 Flexkontoret skiljer sig från det öppna kontorslandskapet i den bemärkelsen att ett 

flexkontor inte har några fasta platser att erbjuda till medarbetarna. Dock finns 

det enskilda rum där medarbetaren kan sätta sig när denne behöver utföra mer 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter, prata i telefon eller ha möten. 

Flexkontoret kräver ett digitaliserat arbetssätt och stöd. Detta då de anställda 

ska vara fria att välja arbetsstation, på jobbet i form av arbetsplats men även 

utanför kontoret. Då flexkontoret inte erbjuder fasta platser strävar man efter 

att i hög utsträckning vara papperslösa (SKL 2014:19 Bodin Danielsson 

2010:62). För att den strävan ska fungera krävs det klara digitaliserade rutiner 

för arkivering samt gemensamma utrymmen för förvaring där exempelvis 

sekretessbelagda papper kan förvaras (Toivanen 2014:23).  

 Aktivitetsbaserade kontor går också det under kategorin öppna kontor. Det som 

skiljer sig mot de olika öppna kontorslandskapen är att ett aktivitetbaserat 

kontor är zon-indelat, där varje zon på något sätt ska stödja medarbetaren i 

dennes arbete. Det aktivitetbaserade kontoret utgår från samma grundtanke som 

flexkontoret gällande de delade arbetsplatserna men erbjuder även de anställda 

en variation av olika alternativa arbetsmiljöer. Då det ofta inte erbjuds ett 

skrivbord till varje anställd förutsätter det att verksamheten till viss del bedrivs 

utanför kontoret (SKL 2014:20-21; Toivanen 2014:20).  

Ovan har vi redogjort för olika typer av kontorsutformningar, nedan kommer vi nu fördjupa oss 

i aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

Aktivitetsbaserade arbetsplatser 

I diskursen om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen pratas det ofta om kontorsmiljöns 

utformning och fokus läggs då på en lekfull och kreativ miljö (Appel-Meulenbroek et al. 

2011:133). En central referens i Sverige är Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm, där 

man på kontoret kan finna allt ifrån gungor och hammockar till gåband (Internet 1; Internet 2). 

När man i forskningssammanhang behandlar ämnet skiljer man ofta på aktivitetsbaserade 
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arbetsplats och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Forskningen likställer ofta det aktivitetsbaserade 

arbetssättet med flexkontor och syftar till det vi till vardags kallar för det “aktivitetsbaserade 

kontoret”. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, med zon-indelade aktivitetsytor, anses vara en 

utveckling av flexkontoret (Bodin Danielsson 2010:62; Tiovanen 2015:15, 20). Toivanen 

(2015:20) beskriver vidare att en aktivitetsbaserad arbetsplats är ett paraplybegrepp som kan 

inbegripa många olika utformningar. Därför kan både kombi- och flexkontor inbegripa ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Exempelvis kan tysta rum för koncentrerat arbete eller en soffgrupp 

där möten kan hållas, symbolisera olika aktivitetsytor.    

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är ett kontorskoncept som rör sig från det traditionella 

cellkontoret med eget rum mot det mer öppna landskapet. Det erbjuds inga personliga platser 

och ofta införs färre antal skrivbord än det finns medarbetare, vilket förutsätter att medarbetarna 

inte alltid är på plats (Bodin Danielsson 2010:62). Skillnaden mot det öppna landskapet, är att 

kontorsmiljön ska vara varierande och matcha den aktivitet som utförs, som också är den 

fundamentala tanken med aktivitetsbaserade arbetsplatser (Appel-Meulenbroek et al. 2011:123; 

Toivanen 2015:20). Det är alltså arbetsuppgiftens läggning som ska styra vilken plats 

medarbetaren väljer att utföra den vid. 

Vanligtvis är den aktivitetsbaserade arbetsplatsen zon-indelad. Det finns lugna zoner som 

lämpar sig för arbete där man behöver arbeta ostört utan yttre störande faktorer, mellanzoner 

som liknar det öppna kontorslandskapet och aktiva zoner som är ämnade för möten och 

teamarbete (Internet 3).  

Det förs fram många fördelar med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Exempelvis är det för 

företagen ekonomiskt fördelaktigt då man undviker kontor som står tomma till ingen nytta 

(Toivanen 2015:6; Appel-Meulenbroek et al. 2011:122; SKL 2014:23). Man undkommer också 

störningsproblematiken som det traditionella öppna landskapet för med sig (Bodin Danielsson 

2010; Internet 3) Dessutom sägs konceptet främja interaktion och kunskapsdelning 

medarbetarna emellan då man oftare träffar på sina kollegor (SKL 2014:23; Internet 3). Därför 

framförs utformningen bäst passa de verksamheter där kommunikation och kunskapsdelning är 

viktiga inslag, så som team- och projektbaserade arbetsplatser (Internet 3). 

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ställer krav på att medarbetarna är självgående och kan ta 

ansvar för var, när och hur arbetet utförs på bästa sätt. Konceptet ställer också andra krav på 

ledningsfunktionen då rörliga medarbetare inte blir lika synliga som vid traditionella cellkontor, 

där medarbetaren sitter vid sin personliga plats.  Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen förutsätter 

därför tillit (Toivanen 2015:21; SKL 2014:23). 

Konceptet förutsätter också att kontoret är papperslöst då medarbetarnas förvaringsutrymme är 

starkt reducerat. Det är därför viktigt att det finns väl utvecklade digitala arkiveringsmöjligheter 

(Bodin Danielsson 2010:62). Vidare bör man vid införandet av en aktivitetsbaserad arbetsplats 

se över den befintliga tekniken och fundera över om denna behöver utvecklas, då det är av stor 

vikt att ha teknik som stödjer konceptet (SKL 2014:36). 

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har fått sitt stora genomslag de senaste åren men är på intet 

sätt en ny företeelse. Redan på 70- talet införde It-företaget IBM ett koncept på sitt kontor som 

de kallade för “non-territorial office”, där medarbetarna skulle byta arbetsstation beroende på 

vilken aktivitet de utförde. Tanken var att detta skulle öka kommunikationen medarbetarna 

emellan. Förhoppningen var att medarbetarna skulle röra sig mer bland varandra, vilket i 

förlängningen skulle leda till ökad kommunikation (van Meel 2011:358-359). Konceptet 

fungerade utmärkt för IBM och deras förhoppningar infriades. Dock fick inte detta nya 

arbetssätt något vidare genomslag i andra organisationer då IT-stödet vid denna tid inte var 

tillräckligt utvecklat för denna flexibla kontorsutformning (van Meel 2011:359, 365). 
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Kungälvs stadshus 

Kungälvs stadshus var den offentliga verksamhet där undersökningen utfördes på. Nedan 

presenteras en bakgrund om dess historia samt varför kontoret genomgick en förändring. Denna 

beskrivning utgår ifrån den informantintervju som genomfördes med projektledaren. 

Stadshuset byggdes 1968 och byggdes senare till 1974 och 1989. Huset tillhörde då inte 

Kungälvs kommun utan lokalerna rymde istället bank, apotek och försäkringskassa. Det var 

först 1998 som huset blev uppköpt av kommunen. 2010 dömde Arbetsmiljöverket ut en del av 

huset på grund av omfattande miljöproblem och man beslutade då att riva större delen av huset 

och bygga upp det på nytt. Det omfattande arbetet med att planera ett nytt kontor påbörjades 

och man åkte på ett flertal studiebesök för att undersöka nya möjligheter för utformning av 

kontoret. 2012 togs beslutet att kontoret ska utformas som ett “flexkontor med olika 

aktivitetsytor”, vid denna tidpunkt visste man inte att det kallades aktivitetsbaserat kontor. 

Rivningen skedde 2013 och uppbyggnaden började samma år och är planerad att bli klar i mitten 

av 2015. Inflyttning av personalen i det nya stadshuset skedde redan oktober/ november 2014. 

Dock hade ett trettiotal medarbetare redan arbetat i det nya huset och med det nya konceptet 

sedan årsskiftet samma år på en pilotavdelning. Denna syftade till att testa och arbeta in 

konceptet. De medarbetare som inte ingick i pilotprojektet fick dock möjlighet även de att 

komma och provjobba i pilotprojektets lokaler. Vidare beskrivning av kontorets utformning 

återfinns under resultatkapitlet. 

1.4 Uppsatsens disposition 

KAPITEL1  

I detta kapitel presenteras problemformuleringen till det valda ämnet för uppsatsen samt 

redogör olika kontorstyper samt bakgrund för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

Kungälvs stadshus bakgrund presenteras även den för att ge en större förståelse för läsaren 

om den undersökta arbetsplats historia. Därefter följer undersökningens syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och uppsatsens disposition. 

KAPITEL 2 

I detta kapitel redogörs tidigare forskning samt innefattar även teoretiska utgångspunkter 

som är relaterade till vår undersökning. Den tidigare forskningen som presenteras är kring 

olika kontorstyper och dess påverkan på medarbetarna samt en internationell studie om 

upplevelser kring en aktivitetsbaserad arbetsplats. Teorierna som presenteras belyser kultur 

och medarbetarskap. De teorier och den tidigare forskning som här presenteras är 

framtagna ur det mönster som uppkom i våra intervjuer och observationer. 

KAPITEL 3 

I detta kapitel beskrivs metoden. Här framgår det hur vår studie har genomförts, vilken 

metod vi har använt, urval, insamling av material och hur vi har analyserat materialitet. 

Vidare beskrivs etiska överväganden samt våra reflektioner kring uppsatsens validitet och 

reliabilitet och till sist en redogörelse av vår förförståelse.  

KAPITEL 4 

I det här kapitlet sammanfattas det resultat vi fick fram från de intervjuer vi gjort med 

medarbetare från Kungälvs stadshus samt projektledaren för Kungälvs stadshus införande 

av en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

KAPITEL 5 
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I diskussionsdelen tolkas de resultat som har kommit fram i förhållande till tidigare 

forskning samt teorier. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion samt förslag till 

fortsatt forskning.  
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KAPITEL 2 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning samt teorier som är relevanta för 
uppsatsens syfte, som var att skapa förståelse för medarbetarnas upplevelser av den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen i en offentlig verksamhet. De teorier och den tidigare 
forskning som här presenteras är framtagna ur de mönster som uppkom i våra intervjuer 
och observationer. Kapitlet är uppdelat i tre kategorierna kontor, kultur och 
medarbetarskap. 

2.1 Tidigare forskning 

Utifrån de mönster som framkommer ur resultatet har vi funnit forskning som nedan presenteras 

i en sammanställning. Då aktivitetsbaserade arbetsplatser är en relativt ny trend har det hittills 

inte hunnit komma mycket forskning på området. Den forskning som är gjord har till större 

delen fokus på arbetsmiljö, ekonomi och arkitektur och är mestadels kvantitativ med vissa 

kvalitativa inslag. Vi kommer därför att behandla mestadels kvantitativ forskning.  

2.1.1 Kontorsutformning 

Bodin Danielssons (2010) avhandling, vars syfte var att undersöka kontorsmiljöns påverkan på 

de anställdas upplevelse av den egna arbetsplatsen och organisationen, har bidragit till en bred 

bild av kontor och kontorsutformning och är därmed en bra grund till vår uppsats. Studien tar 

ett tvärvetenskapligt grepp på kontorsforskning och sträcker sig över många områden. Studien 

bygger på ett empiriskt material med 491 respondenter från 26 olika företag, där både 

kvantitativ- och kvalitativ metod användes och redovisas med fem olika artiklar (Bodin 

Danielsson 2010:VII). De fem artiklarna har alla fokus på arkitektur och dess påverkan på de 

anställdas upplevelse men har olika infallsvinklar (Bodin Danielsson 2010:VII). Avhandlingen 

presenterar vidare sju olika kontorsmiljöer, vilka är cellkontor, delat rum, litet-, mellanstort och 

stort kontorslandskap samt flexkontor och kombikontor (Bodin Danielsson 2010:VII). Hennes 

studie är väldigt omfattande och belyser många områden, vi kommer därför endast lyfta ut vissa 

delar som är av intresse för oss.  

Bodin Danielsson (2010:74, 80) fick i sin studie fram att medarbetarna var nöjda med den 

fysiska miljöns utformning, såsom att det var ljust och fräscht. Det som de upplevde som 

negativt hade och göra med funktionerna i kontoret som mestadels var kopplat till det som är 

närmast deras arbetsstation. Det hon upplevde som mest intressant var att respondenterna lade 

såpass stor vikt vid den fysiska utformningen och hur detta sedan reflekterade deras syn på 

organisationen. Som arkitekt har hon upplevt att funktionen har fått mest uppmärksamhet 

medan den fysiska utformningen har setts som en lyx. Hon menar dock att det hennes resultat 

påvisar är att mer fokus bör läggas på den fysiska utformningen istället för funktioner då det är 

denna som påverkar upplevelsen av kontoret mest (Bodin Danielsson 2010:74-75). Överlag 

visar hennes studie att flexkontor hamnar högt på rankingen och har lägre sjukfrånvaro, högre 

hälsostatus samt visade en hög arbetstillfredsställelse med avseende på relationer på arbetet 

(Bodin Danielsson 2010:76-77). Bland annat visar studien att kontorstyperna cell- och 

flexkontor med störst sannolikhet är bättre för hälsan än ett öppet kontorslandskap. Hon fann 

även att högst arbetstillfredsställelse rapporterades från de anställda i ett flexkontor, delat rum 

samt de i cellkontor. Studien visar även att upplevd kontroll över sin fysiska arbetsyta ökade 

graden av arbetstillfredsställelse samt resulterade i en bättre psykisk hälsa, ett behov som i 

högre utsträckning tillfredsställdes av cell- och flexkontor än av andra kontorstyper. De 

rapporterade inte heller några problem med att vara synliga och bli överhörda (Bodin 

Danielsson 2010:78). Flexkontor utmärkte sig då det var kontorstypen där anställda var mest 
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nöjda med känslan av samhörighet och kontorets förmåga att öka interaktionen och samarbetet 

kollegor emellan (Bodin Danielsson 2010:73, 79). Medarbetare i delade kontor tenderade också 

att lägga större fokus på de sociala delarna i arbetet än de i individuella kontorstyper (Bodin 

Danielsson 2010:80).  

Då det ännu inte har gjorts mycket forskning kring aktivitetsbaserade arbetsplatser, fann vi 

Bodin Danielssons (2010) artiklar och avhandling som högst relevant forskning. Vi ansåg den 

även relevant utifrån uppsatsens syfte, som var att skapa förståelse om medarbetarnas 

upplevelse av den aktivitetsbaserade arbetsplats, då Bodin Danielssons (2010) studie ger en 

bred grund till uppsatsen och redovisar intressanta resultat som i allra högsta grad är relevanta 

för undersökningar av arbetsplatser.  

En annan studie av arbetsplatser och dess utformning är “An end-user’s perspective on activity-

based office concepts” och är skriven av Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011). 

Studien behandlar fyra aktivitetsbaserade arbetsplatser och dess inverkan på medarbetaren. 

Deras syfte var att undersöka relationen mellan kontorsdesign och dess avsikter med hur 

arbetsplatsen faktiskt användes i efterhand. De kombinerade litteraturstudier med observation 

och enkäter (Appel-Meulenbroek et al. 2011:122, 125). Deras resultat visade att 

kontorskonceptet inte alltid användes som tänk vilket resulterade i ineffektivitet, sjukdom och 

otillfredsställda medarbetare (Appel-Meulenbroek et al. 2011:131, 133). Underlåtenhet att 

använda kontorskonceptet som tänkt visade sig vara en konsekvens av allvarliga designproblem 

i utformningen. Det framkom att medarbetare inte bytte arbetsstation i den utsträckning som 

var tänkt. 28 procent uppgav att de paxade en plats genom att använda personliga tillhörigheter 

och 35 procent av medarbetarna uppgav att de undvek dessa platser. Det fanns också olika 

faktorer som styrde var man satte sig, en sådan visade sig vara ögonkontakt med kollegor 

(Appel-Meulenbroek et al. 2011:128). De menade vidare att träning för att komma in i 

konceptet och tydliga regler är viktiga faktorer för att få konceptet att fungera. De påpekade 

också att det är en svårighet att få allas behov tillfredsställda i ett kontor vilket givetvis gör att 

kontoret inte kan bli optimalt för precis alla medarbetare. Vidare anser de att det behövs mycket 

mer forskning på området hur medarbetare beter sig i kontor och vad som driver dessa 

beteenden (Appel-Meulenbroek et al. 2011:133-134). 

Denna forskning var högst relevant för oss då den belyser hur medarbetare använder den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen, vilket även vi var intresserade av att undersöka.  

Millward, Haslam och Postmes studie, Putting employees in their place: the impact of hot 

desking on organizational and team identification (2007), är en kvantitativ undersökning, vars 

syfte var att skapa en större förståelse kring vilka faktorer som kan komma att påverka de 

anställdas känsla av tillhörighet, beroende på om de har ett eget skrivbord eller inte i ett öppet 

kontorslandskap. De diskuterar organisationstillhörighet och grupptillhörighet (Millward, 

Haslam & Postmes 2007:547). Materialet som studerades samlades in genom enkäter. Detta för 

att få en bild av deltagarnas egen uppfattning om betydelsen av tilldelat eller icke tilldelat 

skrivbord. Studien är gjord på 142 deltagare och mäter olika nivåer av grupp- och organisations 

identifikation matchat med om grupperna har ett tilldelat skrivbord eller inte (Millward et al. 

2007:550). 

Av resultatet framkom en signifikant skillnad mellan hur de anställda identifierade sig genom 

grupptillhörighet eller organisationstillhörighet beroende på om dem hade ett eget skrivbord 

eller inte. De med eget skrivbord tenderade att identifiera sig med arbetsgruppen mer än 

organisationen som helhet och omvänt, att de som inte var tilldelade ett eget skrivbord kände 

en starkare organisatorisk tillhörighet. Den sistnämnda gruppen uttryckte också känslor av 

isolation från sin egen arbetsgrupp, samtidigt som de ansåg att det faktum att inte ha någon egen 

plats möjliggjorde nätverkande inom organisationen och bidrog till att det träffade nya 
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människor (Millward et al. 2007:553). Dock visade det sig att vissa medarbetare utan tilldelade 

skrivbord ändå valde att skapa sig sin gemenskap genom att sätta sig tillsammans i närheten av 

sina närmsta kollegor och på så sätt skapa segregerade zoner (Millward et al. 2007:554-555).  

Då vårt syfte var att få en förståelse kring medarbetarnas upplevelse av den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen ansåg vi att Millwards et al. (2007) studie var relevant då den lyfter fram att en 

flexibel kontorsutformning påverkar medarbetarnas identifikationsprocess. Vilket gick i linje 

med det resultat vi själva fått fram. 

2.2 Teorianknytning 

Utifrån de mönster som framkom i resultatet har teorier tagits fram som tillhandahåller lämpliga 

förklaringsmodeller för dessa mönster. 

2.2.1 Organisationskultur 

Ett framträdande mönster som framkommer ur resultatet är att organisationskulturen verkade 

ha en betydande inverkan och därmed behövdes en analysmodell för att kunna förklara hur 

kulturen manifesteras. Schein (2010:23) har utvecklat en sådan analysmodell där kulturen 

analyseras utifrån tre nivåer. Innan dessa nivåer presenteras ges en kort beskrivning av vad 

Schein (2010) menar att kultur är. Schein ger (2010:18) ett förslag till en definition av kultur: 

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions learned 
by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, which has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 
correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.  

Schein (1990:111-112; 2010:23-30) beskriver vidare de tre nivåerna, som man kan analysera 

organisationskultur utifrån, är artefakter, värderingar och normer samt grundläggande 

antaganden. Den ytligaste nivån av kultur är artefakter. När en person möter en ny grupp kan 

denna observera och känna artefakterna, därför inbegriper dessa det som rör den fysiska miljön. 

Det kan vara språk, formella dokument, regler, värderingar, normer och historier mm. Schein 

(1990:112) menar att dessa är omöjliga att tolka och dra slutsatser om kulturen utifrån, då risken 

är att man gör feltolkningar. Han för fram exemplet med en byråkratisk organisation, som 

utomstående kan du se att den är mer byråkratisk än en annan organisation men du kan inte 

förklara vad det innebär eller betyder för medlemmarna inom den (Schein 1990:111-112). 

Nivån djupare är värderingar och normer som Schein (2010:25) menar är känslan av vad som 

är rätt att göra. Denna utvecklas i gruppen genom att lösa problem och till slut komma fram till 

det sätt som fungerar bäst. När det här har utvecklats blir detta till värderingar och normer som 

gruppen sedan agerar utifrån (Schein 2010:26).  

Argyris och Schön (1996:14, 18, 65) har observerat att om värderingarna hos en grupp krockar 

med de uttalade värderingarna i organisationen så kommer dessa inte att reflekteras i det 

observerbara beteendet hos medarbetarna. Schein (2010:28; 1990:112) förklarar vidare att när 

man som observatör har kartlagt värderingar och normer finns det fortfarande vissa beteenden 

som inte kan förklaras fullt ut. För att kunna göra detta måste man nå ner till den lägsta nivån 

av kulturen som är grundantagandena. Dessa är antaganden som blir så tagna för givna att de 

blir undermedvetna och medarbetare kommer tycka att agerande utifrån andra premisser är helt 

otänkbart (Schein 2010:28; 1990:112). Schein (2010:28) menar att exempelvis 

kapitalistsamhällets antagande att alla företag måste gå med vinst är ett sådant grundantagande. 

Då dessa är undermedvetna och icke ifrågasatta är de också svåra att förändra. Att lära något 

nytt kräver distans och ifrågasättande menar både Schein (2010:28) samt Argyris och Schön 

(1996:13). Argyris och Schön (1996) delar upp kulturen likt Schein (1990, 2010). De kallar 

strategierna som styr beteendet för theories-in-action och dessa delar de upp i espoused-theory, 
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som är de strategier som syns i det observerbara beteendet, och theories-in-use som är de 

implicita strategierna som styr beteendet. Alltså är theories-in-use de bakomliggande faktorerna 

till hur vi beter oss och de är därmed inte synliga (Argyris & Schön 1996:13). 

Både Scheins (1990, 2010) och Argyris samt Schöns (1996) teorier tillhandahåller tydliga 

förklaringsmodeller för de mönster som framkom under våra intervjuer och observationer. 

2.2.2 Medarbetarskap 
I alla tider har den traditionella synen på chefen varit som den kompetente enhällige härskaren 

som ansvarar för både organisationens och medarbetarnas välmående. Denna upphöjda position 

av chefer kastar en skugga över medarbetaren och nedtonar dennes moraliska ansvar gentemot 

sig själv och sitt arbete (Tengblad 2003:12). Under 90- talet skedde dock en förändring i 

svenska organisationer som kom att förändra synen på medarbetaren. Det var nämligen under 

detta årtionde som platta chefsglesa organisationer blev en genomgående trend på den svenska 

arbetsmarknaden, där chefens roll i högre utsträckning handlade om att delegera ansvar än att 

detaljstyra, detta i syfte att skapa ett engagemang och en vilja att ta ansvar för verksamheten 

hos medarbetarna. Till följd av detta började medarbetarens roll och dennes ansvar, skyldigheter 

och rättigheter, synliggöras och då började medarbetarskap som begrepp att lyftas fram 

(Tengblad & Hällsten 2006:9). 

Tengblad och Hällsten (2006:7) har under flera år intresserat sig för och utvecklat begreppet 

medarbetarskap. Det har också närmare undersökt vilken inverkan medarbetarskap har på 

organisationer. Bland annat har det visat sig att organisationer med väl utvecklat 

medarbetarskap har stärkt organisationen samt ökat den enskildes handlingskraft, 

initiativförmåga samt dess potential att utvecklas. 

När Tengblad och Hällsten (2006:10) definierar begreppet medarbetarskap skiljer det mellan 

en beskrivande definition, som syftar till all sorts medarbetarskap som både kan vara bättre och 

sämre, och en normativ definition som närmare förklarar hur ett väl utvecklat medarbetarskap 

ser ut. Emellertid kommer vi i vår undersökning utgå från den beskrivande definitionen som 

lyder: 

Med medarbetarskap avses hur medarbetaren hanterar relationen till sin arbetsgivare och till 
det egna arbetet. 

Hur de förhåller sig till det egna arbetet syftar till hur väl de kan ta ansvar och leda av sig själva. 

Vidare innefattar det förmågan till gränsdragning mellan arbete och privatliv samt hur väl de 

förvaltar relationen till sin chef och övriga medarbetare (Tengblad & Hällsten 2006:11). 

Tengblad (2003:15) menar att i ett väl utvecklat medarbetarskap så är medarbetarna angelägna 

om att bibehålla goda relationer till sina kollegor, samverka med dessa och att bidra till en god 

stämning på arbetsplatsen. 

På en aktivitetsbaserad arbetsplats krävs det att medarbetarna engagerar och anstränger sig för 

att få konceptet att fungera. Flera av våra respondenter upplever att de själva har ett personligt 

ansvar för att få det nya arbetssättet att fungera. Då medarbetarskap är ett begrepp som syftar 

till att belysa medarbetarnas ansvar i olika frågor, var den högst relevant att koppla till vår 

empiri. 
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KAPITEL 3 
I kapitlet nedan redogörs de val som gjorts kring metod, presenterar uppsatsens urval samt 
hur vi gått tillväga vid insamlingen av information. Vidare presenterar kapitlet hur vi har 
bearbetat samt analyserat materialet. Vi kommer nedan även diskutera etiska övervägande, 
uppsatsens validitet och reliabilitet samt vilken förförståelse vi hade om den 
aktivitetsbaserade arbetsplatsen innan undersökningen. 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att utgå̊ från en hermeneutisk ansats, då det är respondentens upplevelse av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen som vi vill undersöka. Hermeneutik är en metod som används 

för att söka förståelse. Den går att beskriva som en cirkel likt en krets som hela tiden byggs på 

med ny förståelse. Den hermeneutiska cirkeln innebär alltså att förståelse sker genom processer 

där delen, det som undersöks, måste förstås i förhållande till helheten (Aspers 2011:37). Då vi 

är induktiva i vår process att söka förståelse och byggs denna på under tidens gång genom ny 

kunskap från observationerna, informantintervjun, medarbetarintervjuerna samt de artiklar vi 

läst om det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

Utgångspunkten i hermeneutik är att meningsfulla fenomen skapas av människor i form av 

handlingar, texter eller genom tal. För att förstå̊ dess mening och bakomliggande betydelse 

måste de tolkas (Gilje & Grimen 2011:171). I vår analys av de intervjuer vi genomfört skapas 

vår tolkning av den mening våra respondenter tillskriver våra frågor. Vidare skriver Gilje & 

Grimen (2011:185-187) att en viktig aspekt inom detta perspektiv är betydelsen av 

sammanhanget, vilken skapar en ökad förståelse för hur individerna tillskriver en viss handling 

eller fenomen en mening. I vårt fall blir sammanhanget respondenternas upplevelse av sin egen 

arbetsplats, som vid årsskiftet 2015 förändrades i dess utformning.  

Vi utgår från en hermeneutisk ansats men är fenomenologiskt inspirerade då vi vill skapa 

förståelse för våra respondenters upplevelser av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

Fenomenologi försöker förstå enskilda individers livsvärld utifrån deras egna upplevelser och 

perspektiv. Det gör att den verklighet man som fenomenologisk forskare ämnar beskriva är 

individens verklighet (Bengtsson 1998:16-17). Vi var intresserade av skapa förståelse för 

medarbetarens upplevelse av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen men bad dem samtidigt under 

våra intervjuer att reflektera över situationen. Vi utgick därför från en hermeneutisk ansats men 

är fenomenologiskt inspirerade.  

Kvale & Brinkmann (2009:46, 223) menar att fenomenologin ofta utgår från en explorativ 

ansats. De menar att i många fall kan det vara fruktbart att lägga teorier åt sidan eller till och 

med vara helt induktiv, då detta gör att forskaren kan behålla en medveten naivitet till ämnet 

som öppnar upp för fler aspekter. Då vår förförståelse om aktivitetsbaserade arbetsplatser var 

relativt snäv ville vi gå in i studien med en öppenhet där vi lät materialet visa oss vägen istället 

för att på förhand låsa oss vid fasta teorier. Vilket ytterligare visar på den inspiration vi fått av 

fenomenologin. Aspers (2007:35) menar att teorier i vissa fall kan hindra alla aspekter från att 

belysas (2007:35). Om vi på förhand skulle ha låst oss vid bestämda teorier hade vi riskerat att 

det vi fann inte hade gått i linje med det vi trodde att vi skulle finna, vilket vi upplevde hade 

varit kontraproduktivt utifrån vår undersöknings förutsättningar. Det empiriska materialet 

analyserades därför induktivt. Dock menar Aspers (2007:45) att även förförståelse om 

fenomenet och samhällsvetenskapliga teorier påverkar forskarens antaganden. Vi var därmed 

medvetna om att vår förförståelse om aktivitetsbaserade arbetsplatser, hur snäv den än må vara 

och de teorier vi behandlat inom ramen för vår utbildning, kunde leda oss till att dra vissa 

slutsatser vi annars inte skulle dragit.  
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3.2 Val av metod 

En kvalitativ metod används då man vill närma sig samt få en bredare förståelse för människors 

upplevelser och tolkningar av den omslutande verkligheten (Justesen & Mik-Meyer 2011:13). 

Ur detta perspektiv separeras inte individen från verkligheten utan man menar att den är en 

konstruktion beroende av individuella, sociala och kulturella omständigheter (Backman 

2008:53). Vi använde oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att den bäst ringar in vårt syfte och 

frågeställningar. Vi ville förstå respondenternas livsvärld utifrån deras upplevelse av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen snarare än att förklara och finna samband.  

Vi samlade in vårt empiriska material genom observation och intervjuer. May (2011:159) 

uttrycker intervju som en bra metod som ger en rik insikt i människors liv, deras känslor och 

upplevelser. Då vi ville skapa förståelse för våra respondenters upplevelser kände vi att intervju 

som metod var mest lämpad för vårt syfte och frågeställningar. Vidare genomförde vi en enklare 

observation. Justesen och Mik-Meyer (2011:83) skriver att observation är ett bra redskap för 

insamling av empiri då man därigenom kan få fram informell kunskap om den livsvärld man 

studerar, sådant respondenterna själva inte skulle beskriva vid intervju. Att genomföra vår 

observation var därmed ett hjälpmedel för oss själva att bygga på vår egen förståelse för det 

som framkom i intervjuerna.  

3.3 Urval 

Vi valde att göra vår undersökning på Kungälvs stadshus då de vid årsskiftet 2015 gick från 

klassiska cellkontor till en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

Våra medarbetarrespondenter bestod av tre kvinnor och fyra män i varierande åldrar. Vidare 

skilde det sig i anställningstid mellan medarbetarna där tre hade varit anställda som längst i fyra 

år och tre hade en anställningstid som sträckte sig från åtta till fyrtio år. De tre som hade varit i 

organisationen kortast tid fick, i rekryteringsprocessen, reda på att det skulle ske en förändring 

av kontoret och var på så sätt redan förberedda innan de steg in i organisationen. Ytterligare 

hade två av respondenterna arbetat i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön längre än de andra, 

då dessa hade arbetat i organisationens pilotavdelning under ett år. Resterande respondenter 

flyttade in med resten av stadshusets medarbetare i december 2014.  

När vi initialt tog kontakt med kommunen fick vi prata med en av sektorcheferna, som i sin tur 

slussade oss vidare till projektledaren för införandet av den nya kontorslösningen. Vi 

genomförde en informantintervju med projektledaren och denne hjälpte oss att komma i kontakt 

med resterande respondenter till våra medarbetarintervjuer. Vårt urval blev därmed ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att de respondenter som väljs är de som är mest 

lättillgängliga (Holme & Solvang 1997:183). Dock är vi medvetna om att ett 

bekvämlighetsurval i denna situation kan ha lett oss till personer med önskvärd inställning till 

förändringen. I slutändan genomförde vi sju medarbetarintervjuer och en informantintervju. De 

som deltog i medarbetarintervjuerna arbetade på olika enheter och satt således på olika uppdrag. 

Vi var inte intresserade av faktorerna kön, ålder, tid i organisationen eller uppdrag. Vårt syfte 

var att få en förståelse av medarbetarens upplevelse av att arbeta på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. 

Nedan följer en presentation av våra respondenter med namn samt hur länge de har arbetat i 

organisationen. Detta i syfte att underlätta läsningen och öka förståelsen för undersökningens 

resultat. Vi har dock ändrat om namnen på samtliga respondenter och valt att inte nämna deras 

uppdrag, för att i så stor utsträckning som möjligt säkra anonymiteten.  
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Projektledaren har varit på stadshuset sedan 2010 men blev först inblandad i planeringen av 

förändringen 2012. 

Louise har arbetat i kommunen sedan 2013. Flyttade in i det nya stadshuset i december 2014. 

Jesper har arbetat i kommunen i ett år. Satt i stadshusets pilotavdelning.  

Håkan har varit verksam i kommunen sedan 2007 och kom till det nya kontoret vid årsskiftet. 

Malin började arbeta i kommunen 2014 och hon flyttade in i kontoret innan årsskiftet 2015. 

Lena har arbetat i kommunen i cirka 20 år och flyttade in i kontoret vid årsskiftet 2015. 

Kenneth har arbetat i kommunen sedan 70-talet. Flyttade in i det nya kontoret innan årsskiftet 

2015. 

Jonas har varit anställd i tre år och satt med i pilotavdelningen. 

3.4 Tillvägagångssätt vid insamling av information 

Vid undersökningens start upptäckte vi snart att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen var en 

relativt ny trend där det ännu inte finns mycket forskning. Däremot fann vi forskning kring 

olika kontorstyper och där flexkontor beskrevs, vilket var till hjälp då aktivitetsbaserade 

arbetsplatser kan ses som en utveckling av denna kontorstyp. 

Kungälvs stadshus införde ett aktivitetsbaserat kontorskoncept i årsskiftet 2015 och 

medarbetarna hade då arbetat på detta sätt i fyra månader när vi tog kontakt med dem. Kontakten 

skedde via mail samt telefon och vi fick ett positivt gensvar som gjorde att vi snabbt kunde 

komma ut till organisationen. För att samla in vårt material var vi tvungna att dela upp besöket 

i två omgångar. Vid första besöket gjorde vi en informantintervju med projektledaren samt en 

intervju med en av medarbetarna. Efter informantintervjun och första medarbetarintervjun fick 

vi en rundvisning av kontoret och vi passade då på att göra observationer, grundat på vår 

förförståelse av konceptet. Vi kom snabbt fram till att denna inte stämde med hur det verkligen 

fungerade. Vid vårt andra besök gjorde vi våra resterande medarbetarintervjuer och ytterligare 

observationer. 

Observation  

En av fördelarna med att genomföra observationer, enligt Justesen och Mik-Meyer (2011:84), 

är att man kan iaktta interaktionen mellan aktörerna samtidigt som den utspelar sig. Det i sin 

tur kan ge goda möjligheter till en djupare förståelse för det studerade fenomenet. Eftersom vår 

observation genomfördes under kortare tid samt att vi endast gjorde enstaka besök hos 

Kungälvs stadshus var vi medvetna om att vi inte kunde dra några större slutsatser av 

observationen som sådan utan såg det mer som en möjlighet till att se hur medarbetarna rörde 

sig i kontoret och hur de benämnde olika delar samt till att komplettera våra intervjuer. För att 

lära känna Kungälvs stadshus som arbetsplats genomförde vi observationer under hela tiden 

som vi befann oss i huset, så till viss del observerades miljön innan flertalet av intervjuerna 

skedde. Dokumentation av observationerna skedde genom kontinuerliga anteckningar för att 

efteråt komma ihåg det vi observerat. Målet med att genomföra vår observation var att få en 

inblick i respondenters dagliga arbetssituation, som skulle kunna ge oss kunskap, för att bättre 

förstå respondenternas svar på våra frågor vid intervjutillfällena. May (2001:185) stödjer även 

praktiken att genomföra en observation innan intervjuer genomförs, då det motverkar risken för 

språkliga skillnader som kan uppstå vid intervjutillfällen. Det var relevant för oss då vi på 

förhand visste att en aktivitetsbaserad arbetsplats är förenad med många begrepp. 

Vid vårt andra besök, då vi genomförde majoriteten av våra medarbetarintervjuer, valde vi att 

genomföra intervjuerna två och två. Den tredje av oss satt under tiden ute i den aktiva zonen 
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och påbörjade transkriberingen från tidigare intervjuer, vilket gjorde att alla tre kunde observera 

omgivningen samt vara delaktiga i intervjuerna.  

Intervju 

Intervjuer ger en god inblick i respondenters upplevelser, känslor, attityder, värderingar och 

åsikter (May 2011:159). Den semistrukturerade intervjuns fördelar sägs, enligt May 

(2011:163), vara att det är lättare för respondenter att svara på frågorna utifrån sina egna termer 

än i en strukturerad intervju. Vi valde därför att genomföra åtta semistrukturerade intervjuer, 

varav sju medarbetarintervjuer och en informantintervju. En semistrukturerad intervju ger 

respondenterna utrymme för att utveckla sina egna upplevelser samt ger oss själva utrymme att 

ställa följdfrågor. Justesen och Mik-Meyer (2011:47) skriver att målet med semistrukturerade 

intervjuer är att alla respondenter får reflekterar över samma frågor men ges möjlighet att sedan 

utveckla sina svar för att få respondentens egen upplevelse, vilket passade vårt syfte med 

undersökningen väl. 

Vi utformade två olika semistrukturerade intervjuguider, en som vi använde vid 

medarbetarintervjuerna och en som vi använde vid informantintervjun. Det relevanta för oss 

vid medarbetarintervjuerna, utifrån vårt syfte och frågeställningar, var att få respondenterna att 

själva beskriva sina upplevelser av den livsvärld de agerar i. Medan fokus i informantintervjun 

var att få fram avsikterna med införandet av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Under varje 

fråga valde vi att med kursiv stil förtydliga vad vi ville ha ut av frågan samt angett förslag på 

eventuella följdfrågor.  

Informantintervjun genomfördes av oss alla tre för att samtliga skulle ha samma förkunskap om 

avsikten som låg till grund för införandet av den nya kontorsmiljön. Trost (2010:67) skriver 

även att man med fördel kan vara flera under intervjuer där respondenten ska representera en 

organisation eller förening. Det gör att intervjun inte blir lika personlig samt att maktbalansen 

inte blir lika ojämn. Vi valde att en person ledde intervjun medan de två andra satt med och 

lyssnade och hade möjlighet att emellanåt inflika med någon enstaka följdfråga. Intervjun 

genomfördes i en liten soffgrupp i den kreativa zonen, som var placerad i en öppen miljö där 

folk kunde passera. Under intervjus gång kallade projektledaren till sig medarbetare för att låta 

dem svara på vissa av frågorna, vilket gjorde att intervjun blev något rörig samtidigt som det sa 

en hel del om det aktivitetsbaserade konceptet där man träffar och pratar med varandra 

kontinuerligt i de aktiva och kreativa zonerna.  

Den första medarbetarintervjun genomfördes av oss alla tre på samma ställe som 

informantintervjun, i den kreativa zonen i det öppna kontorslandskapet. Intervjun genomfördes 

direkt efter informantintervjun och projektledaren valde att stanna kvar i zonen några meter 

bort. Detta kan ha påverkat de svar vi fick från den första medarbetaren då denne visste att 

projektledaren satt i närheten. Efter att vi avslutat intervjun så bokade vi, med hjälp av 

projektledaren, in resterande intervjuer och förändrade då vissa frågor då dessa inte mottogs 

som vi hade tänkt. 

Sedan gjordes resterande intervjuer under en dag. Vi var två och två i varje intervju och vi satt 

enskilt i ett så kallat tyst rum under varje intervju. Under dagen lade vi till några frågor samt 

ändrade formuleringen på vissa då vi märkte att vi fick tydligare svar med ändrade 

formuleringar. Alla intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet förutom en där vi 

diskuterade mycket utanför vårt syfte och frågeställningar, vi valde därför att inte ta med detta 

då det inte rörde undersökningen. 
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3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska principer som ska beaktas vid forskning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Dessa principer ska agera som ett normsystem för forskaren i 

interaktion med sitt fält och fungerar därmed som ett skydd för de individer som inbegrips av 

fältet (Vetenskapsrådet 2002:6).  

För att uppfylla informationskravet informerade vi samtliga respondenter vid intervjuns början 

att vi skrev vår kandidatuppsats på högskolan. Vi informerade även om undersökningens syfte 

samt att de när som helst under undersökningens gång kunde avbryta sin medverkan. Vi gav ut 

våra mailadresser för att kunna ge respondenterna möjligheten att kunna ändra något uttalande 

i efterhand eller om de av någon anledning ville välja att inte längre medverka. Vi informerade 

även om att intervjun skulle spelas in och ville ha deras godkännande innan vi startade intervjun. 

Vi berättade att efter intervjun skulle vi komma att transkribera materialet för vår egen skull 

och att det bara var vi som skulle ha tillgång till inspelningen under denna period. Vidare 

informerade vi att intervjun skulle raderas efter analysprocessen. 

Samtyckeskravet, innebär att deltagarna deltar i studien frivilligt (vetenskapsrådet 2002:8). I 

vårt fall valde vi att få ett muntligt godkännande vid intervjuns början om att respondenten 

godkände medverkan i undersökningen. Vi fick även godkännande från arbetsgivaren att 

respondenterna kunde medverkade då deras medverkan kunde ske under arbetstid.  

Angående konfidentialitetskravet, som bland annat innefattar anonymitet (vetenskapsrådet 

2002:12), så kan vi inte garantera fullständig anonymitet till våra respondenter eller att man inte 

kommer kunna härleda information till en enskild respondent. Vår kontaktperson, 

projektledaren för införandet av konceptet, valde att maila ut en sammanställning till alla 

medverkande respondenter som innefattade namn och intervjutider innan vårt besök. Detta gör 

att respondenterna, på förhand, visste om varandra. Ytterligare en aspekt var att vi genomförde 

intervjuerna i organisationens lokaler, vilket gjorde det synligt vilka som deltog. Med andra ord 

finns risken att respondenternas identitet kan röjas om kollegor till dem läser undersökningen. 

Vi har valt att ändra namn på respondenterna, inte nämna ålder eller uppdrag. Vi anser inte att 

dessa aspekter har någon relevans för vårt syfte eller resultat. Vi har däremot tagit med hur 

länge respondenterna har arbetat hos arbetsgivaren eller om det är något utmärkande som har 

betydelse för vårt syfte. Vi var medvetna om att det ökar riskerna för identitetsröjning men då 

det är av betydelse för resultatet ansåg vi kunskapstillskottet vara så pass stort att det är 

nödvändigt. Vi har även gjort en avvägning mot vilka negativa konsekvenser detta kan innebära 

för våra respondenter. Vår informant, projektledaren för införandet av konceptet, är den enda 

som vi valt att inte försöka behålla anonymiteten för. Han har tidigare varit ett ansikte utåt i 

media för den här förändringen och han fick givetvis godkänna detta i förväg. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att studiens insamlade uppgifter inte får användas 

till något annat än forskningsändamål och om det ska användas i fler forskningssammanhang 

måste detta informeras om (vetenskapsrådet 2002:12). Vår undersökning kan komma att 

inspirera till vidare forskning men vi anser inte att vår empiri är tillräcklig för att användas 

vidare i tillkommande forskningssammanhang. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet beskriver Thurén (2007:26) som att det man verkligen har undersökt också 

är det man ville undersöka och inte något annat. Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet 

och syftar till att ens mätningar är korrekt gjorda och att inga tillfälligheter kan ha påverkat 

resultatet. Denna beskrivning av reliabilitet förutsätter statistiska förhållanden vilket vad man 
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söker utifrån en kvantitativ metod. En kvalitativ undersökning är snarare intresserad av att se 

förändringar i resultatet, enligt Trost (2011:131), och förutsätter att det inte finns några 

egenskaper utan att det hela tiden är processer det rör sig om, med andra ord förändringar. Trost 

skriver (2010:132) att människan inte på något sätt är statistisk utan hela tiden är en deltagare 

och aktör i processer. Det innebär att människan snabbt får nya erfarenheter och möter nya 

situationer som påverkar hennes föreställningsvärld. Den tillförlitlighet man kan uppnå i en 

kvalitativ studie, även om Trost menar att det är lite märkligt att prata om reliabilitet i sådana 

studier, är de slumpinflytelser som kan uppstå vid intervjun, så som felsägningar eller en 

missuppfattning. En duktig intervjuare noterar och registrerar dessa och kan sedan använda 

även det materialet vid analysstadiet.  

Vi valde att använda inspelnings-appen på våra mobiler under intervjutillfällena för att kunna 

gå tillbaka till respondenternas tonläge och uttryck vid vår analys. Vi har även valt att göra det 

här för att kunna reflektera över våra egna tolkningar av materialet samt försöka skriva ett så 

tillförlitligt material som möjligt. I våra transkriberingar valde vi även att skriva ut tonlägen 

och andra uttryck som vi uppmärksammade för att hjälpa oss att behålla respondenternas egna 

svar.  

Validitet, giltighet, blir i en kvalitativ studie i fall om frågan mäter det som den avsedd att mäta. 

En kvalitativ intervjuare, skriver Trost (2010:133), strävar efter att komma åt vad respondenten 

menar med ett ord eller hur denne uppfattar fenomenet. Frågorna kan vara ställda på ett sådant 

sätt att de inte är direkt riktade till det man är intresserad av utan syftar till att få respondenten 

att reflektera över ett visst fenomen (Trost 2010:133). Exempelvis var vi intresserade av 

respondenternas rörlighet på arbetsplatsen, istället för att direkt fråga hur de rörde sig bad vi 

dem beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dem. På så sätt fick vi dem att beskriva fenomen 

utan att ställa frågan direkt. 

En egen reflektion vi gjort kring den första medarbetarintervjun är att den genomfördes i det 

öppna kontorslandskapet, vilket kan ha lett till att respondenten kanske inte vågade utveckla 

sina tankegångar fullt ut. Vi upplevde inte att personen höll tillbaka särskilt mycket i några 

frågor men vi kan heller inte säga med säkerhet att det kunde kommit fram mer om vi hade 

suttit i ett enskilt rum.  

Vissa av respondenterna upplevde vi ge politiskt korrekta svar på vissa frågor medan andra var 

väldigt öppna. Varför det blev så kan vi inte säga men en aspekt är att vissa kanske inte var 

riktigt bekväma med intervjusituationen. En respondent hade också lite ont om tid så vi fick 

skynda på intervjun, vilket kan ha gjort att vi inte hann etablera en trygghet oss emellan och 

kan ha påverkat respondentens svar.  

3.7 Bearbetning och analys av material  

Trost (2010:147) skriver att vid kvantitativa undersökningar finns det en hel del regler för hur 

man bör gå tillväga vid sin bearbetning av material. Vid kvalitativa studier finns inte dessa 

tekniker lika väl definierade utan det är ens egen kreativitet och fantasi som får vara ens 

hjälpmedel. Han förespråkar dock att bryta ner sin analysprocess i tre steg. Första steget är att 

samla in allt material, andra steget är att analysera data och tredje steget är att tolka sitt 

datamaterial (Trost 2010:147).  

Vårt första steg var att samla in materialet genom kvalitativa intervjuer för att sedan transkribera 

dessa ordagrant i sin helhet. Detta är dock något som tar väldigt långt tid betonar Trost 

(2010:75). Vi spelade in samtliga intervjuer vilket enligt Trost (2010:74,149) kan vara bra att 

göra då man under bearbetningen kan gå tillbaka och lyssna om. Vi lyssnade igenom de 

intervjuer som vi inte hade medverkat i för att alla skulle vara införstådda i det material vi sedan 
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skulle tolka. Vi valde även att man transkriberade de intervjuer som man inte hade medverkat i 

och att dessa gjordes ordagrant, med förtydligande om skratt, pauser eller annat utmärkande, 

allt för att minska riskerna för feltolkningar. Materialet analyserades utifrån kategorier som vi 

själva skapade utifrån de mönster som framkom i intervjuerna. Dessa kopplade vi sedan till 

olika färger. I nästa steg samlade vi alla intressanta citat i respektive färg i ett nytt dokument 

för att lättare se vilka mönster som var tydligast inom varje kategori. Genom att vi delade upp 

vår analys i två steg fick vi ett djup i vår analys och kunde reflektera över våra tolkningar och 

pröva oss fram.   

3.8 Egen förförståelse 

En aktivitetsbaserad arbetsplats var ett nytt begrepp för oss och vår första egentliga kontakt med 

begreppet var under vår utbildning. Vidare kom vi i kontakt med en artikel om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet vilket fångade vårt intresse. 

Innan vi trädde in i Kungälvs stadshus såg vi framför oss en atmosfär som främjar kreativiteten 

och en arbetsplats som har högt tempo. Vi trodde att medarbetarna skulle röra sig mycket mellan 

de olika ytorna på en aktivitetsbaserad arbetsplats och att detta kunde medföra en problematik 

kring de platser som erbjuds och att det i sin tur kunde ha en påverkan på medarbetarnas 

planering. Vi såg framför oss att medarbetarna packade ner och upp sina saker och att detta 

kanske kunde skapa en ineffektivitet. De olika zonerna trodde vi skulle skilja sig åt tydligt med 

olika teman och att dem är inspirerade av färger och tillgodoser medarbetarna med varierade 

stödfunktioner, just för att främja kreativiteten. Vi såg en arbetsplats som Google framför oss, 

med boll hav, gungor, löpband, avskilda mysiga fåtöljer och stora post-it lappar. Vidare trodde 

vi på att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen som sådan skulle ha en betydande påverkan 

medarbetarnas upplevelser. 
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KAPITEL 4 
I detta kapitel sammanfattas det resultat vi fick fram från de intervjuer som vi gjorde med 
medarbetarna från Kungälvs stadshus samt med projektledaren för införandet av en 
aktivitetsbaserad arbetsplats. Initialt att ges en kort beskrivning av hur kontoret ser ut samt 
beskriver avsikten med införandet av kontorskonceptet. Vidare är resultatet disponerat 
efter vissa teman som uppkom som framträdande mönster genom samtliga intervjuer och 
observationer. 

I vår undersökning ämnade vi att ringa in medarbetarens upplevelser av att arbeta på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats, vidare ville vi även undersöka om avsikterna med införandet av 

kontorskonceptet har infriats i medarbetarnas upplevelser. 

4.1 Välkommen till Kungälvs stadshus 

Nedan följer en beskrivning av arbetsplatsen som grundar sig i våra observationer samt 

respondenternas beskrivningar i intervjuerna.  

Innanför den stora entrén, som leder in i stadshuset, finns medborgarytan. Här finns en reception 

som hjälper medborgarna med deras funderingar och problem, det finns även mötesrum där 

stadshusets medarbetare ska kunna möta sina brukare och kunder. Stadshusets övriga ytor är 

stängt för medborgarna. Varje enhet på Kungälvs stadshus är tilldelad en så kallad hemvist där 

dess medarbetare har sitt privata skåp och enhetens närarkiv. Till varje hemvist hör ca 60 

medarbetare och det finns runt 40 skrivbord. Kontoret är uppbyggt på sex plan med en 

centraltrappa och hiss i mitten. Från centraltrappan är varje plan uppdelat i två hemvister, en åt 

höger och en åt vänster. Ett undantag är våning sex som bara har en hemvist.  

När man kommer in i hemvisterna ser man en öppen kontorsmiljö med några små rum. Varje 

hemvist är uppdelad i olika zoner som de på Kungälvs stadshus har valt att sätta olika namn på 

utifrån vilket typ av arbete som ska pågå där. Vid varje zon sitter ett A4-ark som visar vilken 

zon det är och vilka regler som gäller inom den zonen. I de tysta zonerna ska telefonen vara 

avstängd och koncentrerat arbete ska pågå. I de lugna zonerna får telefonen vara på vibrerande 

läge och man får ta kortare och lågmälda samtal. Riskerar samtalet att bli långt så ska man gå 

därifrån. De har aktiva zoner där telefonen får vara på och man får prata i normal samtalston. I 

dessa tre typer av zoner finns skrivbord som är höj- och sänkbara, så att man kan välja att stå 

eller att sitta ned. Varje skrivbord har även en eller två skärmar som medarbetarna kan koppla 

sin laptop till. Efter varje gång man har ställt in sin laptop och skärmen på en viss plats kommer 

den ihåg inställningarna för just den platsen till nästa gång du kommer. Varje gång 

medarbetaren lämnar sin plats ska skrivbordet också lämnas rent, detta kallar de på Kungälvs 

stadshus för “clean desk-principen”. Undantag från denna princip är när medarbetaren har lunch 

eller går iväg på kortare möten. 

För att stödja medarbetarna i denna flexibla miljö finns ett antal IT-funktioner såsom ett intranät 

och en form av skypefunktion kallad Lync. Denna hjälper medarbetare att interagera med 

varandra och dela information vart de än befinner sig i byggnaden, denna tillåter exempelvis 

delning av datorns skrivbord vilket innebär att medarbetare kan arbeta tillsammans trots att de 

inte befinner sig på samma plats.  

Det finns även kreativa zoner. Här finns mötesytor med större bord samt en soffgrupp liknande 

dem i en tågkupé med höga ryggar och avskärmande sidor. Det finns även presentations-ytor 

med projektor och duk. Varje hemvist har även tysta rum som oftast innehåller någon form av 

bord och stol eller fåtöljer, i dessa rum kan man slå sig ned vid exempelvis sekretessärenden 

eller om man behöver stänga in sig av olika anledningar. De övriga zonerna är uppbyggda kring 
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de tysta rummen som då agerar som avskärmare i den öppna miljön så att de olika zonerna 

byggs upp som rum i rummet. I hemvisterna finns även fikautrymmen, kapprum, toaletter, 

kopieringsrum och en mindre biblioteks del. Här ryms även enheternas närarkiv och 

medarbetarnas personliga förvaring i form av ett vitt skåp där det mest nödvändiga ryms. På 

varje plan finns även några mötesrum i varierande storlek som är bokningsbara, dessa skiftar i 

utformning och har olika stödfunktioner.  

Trots att medarbetarna tillhör en viss hemvist så är i princip hela arbetsplatsen gemensam. Det 

finns undantag och det är de hemvister som har sekretess-zon. De som tillhör dessa kan röra sig 

fritt i hela huset men de som tillhör andra hemvister har inte behörighet att komma in i 

sekretesszonerna. Inom dessa sekretesszoner ryms enheter såsom individ- och familjeomsorg, 

barn- och ungdomsomsorg samt missbruksenheten.  

Resultatet visar att den fysiska miljön på arbetsplatsen är en viktig faktor i medarbetarnas 

upplevelse av arbetsplatsen. Många positiva aspekter framkommer så som att det är ljust och 

fräscht samt att det var högt i tak och fin utsikt. Vidare nämner många att det är bra luft, höj- 

och sänkbara skrivbord samt att det fanns många olika typer av stolar vilket gjorde att de kunde 

variera sin arbetsställning. Vidare beskriver respondenterna att arbetsplatsen är zon-indelad 

utefter vart man får prata och inte och i dessa beskrivningar läggs vikt vid den fysiska 

utformningen så som att det finns skrivbord eller ståbord. 

De kritiska aspekter som framkommer har att göra med funktionerna på arbetsplatsen. Bland 

annat visar det sig att det finns för få mötesrum vilket gör att många får hålla sina bokade möten 

i lokaler som ligger i andra hus. En del uttrycker vidare en önskan om mer personlig förvaring, 

medan andra anser att denna är fullt tillräcklig. Många anser även att de tysta zonerna är alldeles 

för stora då många av platserna står tomma en stor del av dagen. Istället anser flera respondenter 

att dessa borde ersättas med fler tysta rum och att de aktiva zonerna istället kan utökas, då dessa 

i många fall upplevs som för små. Vidare visar vårt resultat att stödfunktionerna i de olika 

zonerna inte upplevs vara tillräckliga. Exempelvis uttrycks önskemål om fler verktyg som ska 

främja kreativiteten i de kreativa zonerna, så som stora färgglada post-it lappar där tankar och 

idéer kan skrivas för att senare sättas upp på väggarna. 

4.2 Avsikter med införandet av kontorskonceptet 

Anledningen till att man valde det aktivitetsbaserade kontorskonceptet beskriver projektledaren 

vara att de ville arbeta med öppenhet och skapa fler naturliga möten mellan medarbetarna. Han 

menar att ett traditionellt cellkontor där medarbetarna sitter i sina egna rum motverkar detta, 

vilket de hade erfarit från den tidigare kontorsutformningen. Cellkontorsutformningen krävde 

även mycket lokalyta vilket Stadshuset hade begränsat av. Samtidigt ville de inte införa ett 

öppet kontorslandskap då han menar att detta var den sämsta tänkbara arbetsmiljön. De främsta 

drivkrafterna till införandet var enligt honom: 

Dels att vi vill se varandra och få kortare beslutsvägar, mer synliga för varandra mer ökad 
samverkan och effektivitet förhoppningsvis då vi träffas, det är lite målet med det hela. 

Genom att införa ett aktivitetsbaserat kontorskoncept och göra stadshuset till en gemensam 

resurs för kommunens olika verksamheter, så var förhoppningen att det gränsöverskridande 

samarbetet mellan enheterna skulle öka:  

Ja, vi ville ju ha mer rörlighet, vi vill ju gå från att medarbetarna säger att de lägger 61 % på 
individuellt arbete och så utvecklar vi inte en stad och leder och löser sociala bekymmer och 
annat, vi måste jobba mer tillsammans. 

Tanken med det nya öppna kontorslandskapet utan personliga kontor eller skrivbord var att det 

skulle öka rörligheten vilket förhoppningsvis skulle främja mer naturliga, spontana möten 
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mellan medarbetarna och minska det fysiska avståndet mellan dem. Förhoppningen var också 

att dessa aspekter skulle leda till en ökad effektivitet och kortare beslutsvägar. Vidare beskriver 

han att det var viktigt att skapa en attraktiv miljö och på så sätt bli en attraktiv arbetsgivare för 

nya potentiella medarbetare, men även att konceptet skulle leda till att de befintliga 

medarbetarna vill stanna kvar. 

Vi frågade även medarbetarna vad de tror att drivkrafterna bakom förändringen var. Den faktorn 

som respondenterna i första hand lyfte fram var att de trodde att det handlade om optimering av 

kontorsyta, alltså att få in fler personer på färre kvadratmeter. Många nämner i samband med 

detta att organisationen på så sätt sparar pengar. Nästa drivkraft som nämns är att konceptet ska 

möjliggöra gränsöverskridande samverkan och ökad rörlighet. Flera nämner också att det är ett 

koncept som ligger i tiden och att man därför vill vara modern och följa med i utvecklingen. En 

av respondenterna avslutar med att säga att hon tror att de vill försöka bli en mer attraktiv 

arbetsgivare. 

Det som skiljer sig mellan den avsikt som projektledaren för fram och vad medarbetarna tror är 

avsikten till införandet är de ekonomiska incitamenten, som projektledaren inte lyfter fram i 

någon vidare utsträckning. Projektledaren nämner dock optimeringen av kontorsytan men säger 

inte rätt ut att detta skulle vara en ekonomisk fördel för organisationen, vilket medarbetarna tror 

är den främsta drivkraften. Annars stämmer det som medarbetarna tror är avsikten med 

införandet av ett aktivitetsbaserat kontorskoncept med det som projektledaren lyfter fram. 

4.3 En aktivitetsbaserad arbetsplats är... 

En aktivitetsbaserad arbetsplats är ett mångfasetterat begrepp som har olika innebörd för olika 

människor, vilket även resultatet visade. Resultatet lyfter fram en nyanserad bild av vad en 

aktivitetsbaserad arbetsplats innebär för respondenterna. Vi får väldigt många olika svar, 

alltifrån målande beskrivningar till kortare utsagor.   

Projektledaren berättar att en aktivitetsbaserad arbetsplats på stadshuset innebär att ingen 

medarbetare har någon fast plats och att alla platser är gemensamma. I linje med vad 

projektledaren nämner så lyfter flertalet av medarbetarna fram att arbetssättet för dem innebär 

att de inte har någon egen fast plats. Lena påpekar även att den papperslösa tillvaron leder till 

att hon måste ha allt i datorn, vilket hon upplever kan skapa problem när tekniken krånglar. Av 

resultatet framkom att några anser att det innebär att de går till den plats som passar bäst för 

den arbetsuppgift de för tillfället utför. Några jämför den aktivitetsbaserade arbetsplatsen med 

skolor och bilverkstäder där det är naturligt att byta plats när man byter uppgift. Respondenterna 

lyfter också fram att tanken är att man ska röra på sig, Jesper utvecklar resonemanget med 

rörlighet och menar att det innebär såväl fysisk- som mental rörlighet. Med mental rörlighet 

menar Jesper att man i de aktiva och kreativa zonerna kan bolla idéer öppet med varandra vilket 

innebär att han ofta tar del i många olika diskussioner. 

En av medarbetarna reflekterar mer kring vad en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär för 

honom utanför stadshuset. Han är egentligen den enda som beskriver hur det bör se ut rent 

fysiskt och lyfter samtidigt en mer kritisk bild av sin arbetsplats och dess aktivitetsbaserade 

benämning: 

Jag tycker att ordet aktivitetsbaserat är fel på det som vi har här, alla lokalerna är exakt 
likadana. När jag tänker aktivitetsbaserat så tänker jag att man har olika miljöer som är 
anpassade på olika sätt. Att man har en miljö som är en våning som skulle vara mer som ett 
bibliotek där man kunde sitta där det var mer ljudisolerat å där det på nått sätt var mer teman, 
det hade varit aktivitetsbaserat för mig det här är ju mer ett öppet landskap, sen har man valt 
att tolka det som att det är aktivitetsbaserat men jag tycker att alla ytorna är exakt likadana så 
jag kan ju inte välja nån annan yta, det enda jag kan välja är att jag är helt tyst, jag får inte prata 
med nån eller jag får prata med nån, det är ungefär det alternativet som finns idag. 
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Han är den enda utav respondenterna som reflekterar kring huruvida deras arbetsplats är 

aktivitetsbaserad eller inte. Han anser vidare att de inte tagit konceptet hela vägen utifrån så 

som han anser att en aktivitetsbaserad arbetsplats borde se ut och påpekar att zonerna nu är 

indelade utefter ljudnivå. Han skulle istället vilja att varje våning hade ett tema som stödjer det 

han för tillfället ska göra. 

Resultatet visar på många olika svar om vad den aktivitetsbaserade arbetsplatsen innebär för 

medarbetaren, men den aspekt som lyftes flest gånger var att de inte längre har en egen plats. 

4.4 Rörlighet för intet 

När vi kom till Kungälvs Stadshus gick vi in med en förförståelse att vi skulle få se mycket 

rörelse och att medarbetarna bytte plats ofta vilket vi även hade format vår intervjuguide utefter. 

Dock när vi hade vistats i miljön under några timmar förstod vi att detta inte var fallet. Istället 

fick vi se en lugn, öppen miljö där medarbetarna satt still på en plats och arbetade. 

Trots att stadshuset ska vara tillgängligt för alla medarbetarna med undantag för 

sekretessavdelningarna, så har varje enhet en tilldelad hemvist där de har sitt skåp. Av resultatet 

framkommer att medarbetarna gärna håller sig till sina hemvister bland annat för att det är 

smidigt att ha närhet till sitt skåp. Flera menar på att de inte rör sig i stadshuset så som det är 

tänkt och flera upplever att det beror just på hemvisterna. Lena beskriver denna problematik: 

... eftersom vi har hemvister på olika våningar och på olika plan, så än så länge tenderar det ju 
att man befinner sig rätt mycket på sitt plan.  /…/ Vi har nog en väg att vandra här faktiskt, jag 
tror vi behöver bli bättre på att röra oss på planen. 

Hon beskriver här att de är låsta till “sitt” plan så som det ser ut nu och rör sig därmed inte över 

planen. Jonas belyser samma dilemma och menar att då de har blivit tilldelade ett våningsplan 

som ska fungera som en hemvist blir man lätt låst vid den. Men det är inte bara över planen 

som man inte rör sig utan resultatet visar även att medarbetarna håller sig mycket till en zon 

och är begränsade i sin rörlighet även där. Alla medarbetare uppger att de rör sig mycket på 

kontoret. Dock visar det sig att när de beskriver hur deras arbetsdagar ser ut och hur de gör, att 

denna rörelse är ganska begränsad till platser inom en och samma zon. Resultatet visar även att 

medarbetarna har observerat att andra gärna sitter i samma zon: 

Det finns ju vissa som man till 99.9 procent vet att dom sitter i tyst zon idag och dom kommer 
sitta där imorgon också. 

De har alltså observerat hur andra gör men samtidigt framkommer det i intervjuerna att 

respondenterna också har sina favoritzoner. De allra flesta av våra respondenter beskriver de 

använder den aktiva zonen mest då de trivdes bäst i denna, förutom Louise som ofta sätter sig 

i lugn eller tyst zon men allra helst sätter hon sig i ett tyst rum. Detta gör hon för att det går 

inflation i ljudnivåer i det öppna landskapet. Hon menar att det inte är helt tyst i tysta zonen då 

ljud läcker in från övriga zoner. En annan orsak till att det inte är tyst i den tysta zonen, som 

flera av medarbetarna också nämner, är att kaffemaskinen på många plan är placerad precis 

intill. Detta var något som vi själva observerade under vårt besök. Vi såg även att vissa tysta 

zoner ligger i mitten av planet, vilket innebär att dessa blir en genomfartsled till andra zoner. 

Flera utav respondenterna nämner i samband med ljudnivån att det är viktigt att respektera 

varandra när man sitter i en öppen miljö som denna och att man måste ha en förståelse för 

varandras behov. Respondenterna menar att det är viktigt att följa de regler som gäller för varje 

zon och att hålla rätt ljudnivå i den zonen de sitter så att de inte stör de som sitter runtomkring.  

Ur resultatet framkommer vissa faktorer som vidare visar sig vara avgörande för på vilken plats 

medarbetarna väljer att sätta sig. En av dessa är att man gärna ville ha en närhet till sina kollegor 

som arbetar på samma enhet. Lena berättar att hon och hennes kollegor, i deras hemvist, gärna 
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sitter i den lugna zonen som ligger lite avskilt längst ner mot väggen. Hon beskriver att när de 

sätter sig i den zonen brukar den ändra karaktär och istället omvandlas till en aktiv zon. 

Aa lite har det nog blivit så, det beror lite på. Är det bara vi som sitter där blir det nog lite mer 
av en aktiv zon att vi pratar mera men är det så att andra sitter där blir det en lugn för att inte 
säga en tyst zon nästan. 

Lena och hennes kollegor lägger alltså inte så mycket vikt vid att den zonen är avsedd för lugna 

aktiviteter utan använder zonen som “sin” och anpassar sig först när andra kommer och sätter 

sig i zonen. Lena och hennes kollegor flyttar inte på sig för de upplever inte att det finns någon 

anledning till att göra det. Istället ändrar de zonens karaktär till vad som känns rätt för tillfället. 

Resultatet visar att flera av medarbetarna inte förstår syftet med att byta arbetsstation. Jonas 

reflekterar kring syftet med att byta plats: 

... det finns ju inget annat syfte för mig att byta plats, för det spelar ju ingen roll, det är samma 
stol, det är samma skrivbord det är samma miljö oavsett vart jag sitter. 

Jonas förstår inte syftet med att byta plats eller byta till olika zoner då allt ser likartat ut. Vid 

vårt besök observerade vi, likt Jonas, att alla miljöer ser likadana ut. Det är en öppen yta med 

ett antal skrivbord och stolar. Det som skiljer zonerna åt är hur högljudd man får vara och om 

telefonen får vara på, detta anges på ett A4-ark som sitter på väggen i anslutning till varje zon. 

Louise lyfter en annan aspekt av att byta plats nämligen att det är ett tragglingsmoment då hon 

måste göra alla inställningar på stolen och skärmen, så hon byter plats så lite som möjligt. En 

av medarbetarna uttrycker att han förlorar effektivitet om han ska byta plats för ofta och menar 

att man vänjer sig vid ett sätt att arbeta på en viss plats och om man ska byta så måste man vänja 

om sig vilket blir ineffektivt om det görs för ofta. 

Respondenterna förstår inte syftet med att byta platser, däremot upplever flera av dem att det är 

något som förväntas av dem. En del upplever till och med att organisationen vill tvinga folk att 

flytta runt. Det förväntas att man ska röra på sig och en norm har skapats där man säger “här 

tar vi inte hissen utan vi tar trapporna”. Något som vi själva fick erfara under vårt första besök 

i stadshuset då vi fick ta trapporna sex våningar upp. När respondenterna säger att de rör sig i 

huset så påpekar de att de tar trapporna. 

Det framkommer av våra respondenter att många av dessa inte vet vad den kreativa zonen är 

till för och att några inte vet att den benämns som “kreativ zon”. Några av respondenterna 

nämner att zonen ska främja kreativiteten, men de flesta beskriver endast den fysiska 

utformningen och hur den skiljer sig från de övriga zonerna. De beskriver att zonen erbjuder 

ståbord och skärmar samt erbjuder lite sittmiljöer och större bord, till skillnad från de övriga 

zonernas skrivbord. En av respondenterna upplever att den kreativa zonen hämmar hans 

kreativitet. Han skulle istället vilja ha kreativa rum med dörrar där han skulle våga bolla, som 

han uttrycker det, konstiga idéer utan att någon annan hör förutom de som är i rummet. 

Svårigheten att dra sig undan speglas även av Håkan som uttrycker hur man hela tiden är synlig 

i den här miljön vilket han tror kan vara jobbigt för en del av medarbetarna. 

Som tidigare nämnt rör sig inte medarbetarna särskilt mycket i huset och utnyttjar det därför 

inte som den gemensamma resurs det är tänkt att vara. Lena menar att de behöver bli bättre på 

att utnyttja möjligheterna med att huset är gemensamt. Flera av respondenterna säger att det 

handlar om ett personligt ansvarstagande för få konceptet att fungera fullt ut. Jesper beskriver 

hur det har diskuterat i utvecklingsgruppen kring denna problematik: 

Vi hade utvecklingsdagar och då diskuterade vi “hur okej är det att gå och sätta sig på ett annat 
våningsplan?” och så torsdag förmiddagar skall jag vara någon annanstans, har jag bestämt, 
bara visa att det går, att det är möjligt.”/…/  “Så jag har en plan att gå ner och sätta mig på plan 
3 på torsdag för att se hur tas jag emot där och vad vållar det för reaktioner liksom. Så att jag 
sitter på en helt annan plats, där det inte, ja jo det kanske är vårt ansvar… 
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Jesper beskriver här hur han personligen ska visa hur huset faktiskt kan utnyttjas. Det 

framkommer också under intervjuerna att det finns personer som inte tar det här ansvaret. Flera 

av respondenterna beskriver att vissa medarbetare sitter på samma platser och att en 

medarbetare till och med har ockuperat en plats med sina saker och aldrig plockar undan. Denna 

ockupation sker genom att papper och post-it lappar lämnas kvar till nästa dag. Han har helt 

enkelt gjort platsen till sin. Vidare kommer det fram att vissa medarbetare visserligen följer 

clean desk- principen, men ändå sätter sig på samma plats varje dag. Vissa av respondenterna 

undviker dessa platser för att inte skapa oro och osämja kollegor emellan. Jonas menar på att 

dessa personer förmodligen har ett behov av att sitta på samma plats varje dag, vilket han själv 

inte har. Därför kan han lika gärna sätta sig någon annanstans. Jesper har samma uppfattning. 

Malin däremot uttrycker en irritation över att samma villkor inte gäller för alla. Hon berättar en 

historia för oss där hon en gång av misstag råkade sätta sig på “någon annans plats”. 

M: Jag gjorde det en gång utan att tänka på det. Ja det var ju ganska kul reaktion då när den 
personen kom. Och märkte att jag satt där. 
E: Hur reagerade personen? 
M: Nämen hon blev väl lite ställd men så frågade hon eller hon, jag tror att hon såg att jag var 
på väg ... för jag skulle iväg på ett möte så jag skulle packa ihop. Och hon såg det, så hon frågade 
om jag skulle gå. Och då sa jag att ja men du kan sätta dig här.  Och då sa hon “Ja jag gör nog 
det”. 

Malin skrattar mest åt situationen som uppstod men menar å andra sidan att det är svårt att veta 

vilka platser som är okej och inte att sätta sig vid på andra plan. Jonas uttrycker även han att 

när han går till andra våningsplan så dockar han inte in sin dator på grund av en ängslan för att 

sätta sig på någons plats:  

Jag har vart på olika våningsplan men när jag har varit på någon annans våningsplan så har jag 
känt att jag är i ”deras” och då har jag satt mig med min laptop bara. Jag skulle inte docka in 
den någonstans, “tjena jag sätter mig här”. För det första så känner jag inte dom för vi är så 
många och så oftast så skulle jag nog sätta mig på nån som känner att det är deras arbetsplats 
så tror jag att det är. 

Det verkar som att oron för att ta någons plats hämmar några av medarbetarna i deras rörlighet 

på arbetsplatsen och att de därför istället håller sig till sin hemvist för att de där vet vilka platser 

som är okej och inte att sätta sig vid.  

Sedan finns det även andra som anser att vissa individers fasta placeringar inte är ett problem, 

de nämner att vissa personer har ett uppdrag som gör att det inte finns någon anledning för dem 

att byta plats, till exempel om de aldrig behöver lämna huset och då påpekar dessa respondenter 

att det vore onödigt att tvinga in dessa medarbetare i något som inte stödjer deras arbete. Robert 

diskuterar att den fasta placeringen kan bero på att man har ett invant beteende och att man bär 

med sig den gamla kulturen och dess traditioner från sitt tidigare sätt att arbeta. Här tycker han 

på att det är ledningens uppgift att förmedla vad som är acceptabelt och inte. Exempelvis köpte 

han boulesklot till den aktiva zonen och utmanade en utav cheferna att spela, en utmaning denne 

inte antog. 

Man tänker att han ger tillåtelse då, sen har vi stått och spelat lite ändå men jag ser lite mer 
Google eller ett kliv utanför boxen eller så tänker jag. Och mitt lilla bidrag var att köpa det här 
spelet, tänka att det här kan vi ha. Men vi är inte riktigt där än. Det kanske är en fara med det 
att man på något sätt bär med sig kulturen och traditionen från det andra men det handlar ju 
även om ledningens förmåga att förmedla vad som är okej/vad är inte okej/vad tänker vi här. 

Med att köpa boulseklot har Jesper försökt att skapa en dynamik mellan de olika zonerna och 

på så sätt tagit ansvar för att utnyttja möjligheterna med en aktivitetsbaserad arbetsplats. Även 

Jonas försökte skapa variation mellan zonerna genom att köpa stora post-it lappar till den 

kreativa zonen. Hans tanke var att dessa skulle användas till att skriva ner sina idéer och tankar 

på och sättas upp dessa på väggarna. 
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Sammanfattningsvis framkommer ett tydligt mönster i resultatet, nämligen att respondenterna 

inte rör på sig som förväntat och istället har trappan blivit en symbol för rörligheten i huset. De 

har även observerat att andra inte rör på sig och berättar gärna om hur dessa inte agerar som 

tänkt. Vidare beskriver flertalet av respondenterna att det ligger på dem som medarbetare att 

utnyttja arbetsplatsens möjligheter och därmed ta ansvar för att det utnyttjas som förväntat. 

4.5 Mångfaldens betydelse 

Något som framkommer tydligt i intervjuerna är att upplevelsen av arbetsplatsen skiljer sig åt 

beroende på vilket uppdrag medarbetarna har och då stadshuset innehåller väldigt många 

uppdrag så belyses här nedan en rad olika upplevelser. En del av respondenterna upplever, som 

beskrivs tidigare, att man vill tvinga in konceptet och skapa rörelse trots att detta inte faller sig 

naturligt för alla uppdrag. När vi frågar respondenterna hur de själva upplever att konceptet 

fungerar i förhållande till deras arbete svarar samtliga att det fungerar bra. Jesper lyfter 

tillgängligheten och att det är lätt att bolla idéer med andra vilket underlättar för hans uppdrag 

som är utvecklingsinriktat. Louise, som arbetar strategiskt, framhåller även hon vikten av att 

kunna “snacka ihop sig”. Det som kan bli problem är endast, som de ser det, småsaker så som 

att de måste gå in i ett tyst rum om de behöver ta ett känsligt samtal exempelvis.   

Vissa vars uppdrag fortfarande kräver att de hanterar mycket fysiska dokument upplever att de 

inte får plats med detta i det skåp de har fått, medan andra som inte handhar lika mycket 

dokument menar att skåpen är mer än tillräckliga. En av respondenterna har ett uppdrag som 

innebär samverkan med andra kommuner, från vilka han får mycket rapporter och andra 

dokument till sig. Han berättar att han inte fått plats med dessa i sitt skåp, så han har blivit 

tvungen att ta ett skåp till. Han menar att samverkan med andra kommuner, som fortfarande 

arbetar med fysiska dokument, blir svår då Kungälv är den enda kommunen som har tagit 

papperslösheten så här långt. Bortsett från denna aspekt så tycker han, som de resterande 

respondenterna, att arbetsplatsen fungerar bra utifrån hans uppdrag.  

Kenneth berättar mycket om sitt uppdrag som går ut på att möta kunder utanför organisationen. 

Innan var stadshuset öppet och alla kunde komma in. Nu upplever han att öppenheten är borta 

i och med att stadshusets inre delar är stängda för medborgarna. Detta har egentligen inte med 

en aktivitetsbaserad arbetsplats att göra men när vi frågar honom om hur det aktivitetsbaserade 

arbetssättet fungerar i förhållande till hans uppdrag så är det denna aspekt som han lyfter som 

ett problem. Han påpekar att stadshuset innehåller många medarbetare med många olika 

uppdrag och att hans uppdrag är ett av få som riktar sig såpass mycket utanför organisationen. 

Vårt resultat visar att medarbetarna anser att en aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar bra i en 

offentlig organisation som deras men vissa av respondenterna lyfter sekretessen som en 

svårighet i det öppna landskapet. När de lyfter detta problem pratar de i termer om “de andra”, 

att de som arbetar på sekretessvåningarna har problem kring detta. Socialförvaltningens 

sekretessproblem är något som återkommer i samtliga intervjuer. Projektledaren nämner också 

han problematiken men säger att de kommer att ta bort sekretesszonerna och att lösningen ligger 

i att de ska hitta nya arbetssätt. Flera av medarbetarna framhåller att det finns en lagstiftning 

som styr sekretessen och de vet inte vet hur man ska lösa det lagligt sett när sekretesszonen tas 

bort.  

Håkan anser att det finns många positiva aspekter med arbetsplatsen som stödjer honom i hans 

uppdrag. Han lyfter aspekten med, vad han kallar för, positiv överhörning. Med positiv 

överhörning menar han att någon som sitter i din närhet kan överhöra vad du säger och på så 

sätt hjälpa dig. Han berättar om ett exempel där han fick en faktura som han inte visste vart den 

kom ifrån. Någon som satt i hans närhet hade sett vem som lämnade den och på så sätt löstes 

problemet snabbt och enkelt. Samtidigt tycker en annan av respondenterna, som arbetar med 



- 26 - 

 

frågor som rör medarbetarna i huset, att positiv överhörning är ett problem utifrån hennes 

uppdrag då det är väldigt stor risk att den som sitter i jämte vet vem du talar om. Hon upplever 

att överhörningen, som Håkan beskriver som positiv, hämmar henne i hennes uppdrag. 

Det framkom alltså att upplevelserna av arbetsplatsen skiljer sig åt beroende på vilket uppdrag 

respondenten i fråga har. Vad en del såg som positivt ansåg andra var ett problem och 

upplevelserna skiljde sig därav åt. 

4.6 Spontant och gränsöverskridande med nypa anonymitet 

Projektledaren berättar att en av avsikterna med införandet av ett aktivitetsbaserat 

kontorskoncept var att få kortare beslutsvägar och att man ville öka det gränsöverskridande 

samarbetet. Han berättar vidare att de i pilotprojektet såg att dessa förhoppningar infriades samt 

att de kom närmare varandra fysiskt. Ur resultatet framkommer det att medarbetarna bekräftar 

denna syn då de upplever att de träffar fler från andra sektorer. Håkan berättar om det första 

han tänker på idag när han tänker på sin arbetsplats: 

Öppet, ljust. Det annorlunda är att man ser nya människor varje dag. Det gjorde man ju inte 
förut. 

Han berättar att han träffar nya människor i trapphuset varje dag och påpekar att det blir mer 

spontana möten nu än innan. Att gränserna mellan sektorerna har suddats ut är något som 

framkommer även i de andras intervjuer. Malin menar att organisationens arbetssätt har 

förändrats: 

Nu jobbar man ju, eller försöker ju iallafall jobba mer gränsöverskridande. Till exempel ett 
projekt så ska liksom alla delar i kommunen vara inblandade i det. Och jag tror att det 
underlättas av att det är såhär öppet. Att jag träffar folk från andra sektorer och enheter hela 
tiden. Så man har också större koll på vad alla andra gör, och det behöver inte bli något att 
man missar någonting. Om man jämför med om vi skulle haft förvaltningar som sitter i olika 
hus att man aldrig träffas. Jag tror att det blir mer effektivt av det här. 

Detta sektors-och verksamhetsöverskridande samarbete, som Malin beskriver, framhåller flera 

som en positiv konsekvens av den nya arbetsplatsen. Detta är Jonas säger uttryckligen även att 

det här arbetssättet underlättar om han vill gå fram och prata med andra. Något han menar att 

han inte kunde göra lika smidigt innan när de satt i sina cellkontor, då han upplevde en känsla 

av att han inkräktade på deras personliga sfär. På den nya arbetsplatsen, menar han, har man 

inte längre någon personlig sfär. Resultatet visar att avsikterna med det att det 

gränsöverskridande samarbetet skulle öka har infriats i respondenternas upplevelser av 

arbetsplatsen. 

Medarbetarna bekräftar även i intervjuerna att de upplever att beslutsvägarna har blivit kortare. 

Flera respondenter lyfter fram lättillgängligheten till andra medarbetare och hur detta i sin tur 

gör att det blir enklare att utbyta tankar och idéer med varandra därmed snabbt lösa problem 

eller ta beslut. Dock upplever flera av medarbetarna att man inte längre träffas lika mycket inom 

sin enhet. Några av respondenterna påpekar att de måste ta till vara på tillfällena att mötas inom 

enheten för att de ofta sitter på olika håll. Louise utvecklar denna aspekt ytterligare och anser 

att det har blivit väldigt anonymt i och med flytten till den här arbetsplatsen: 

Ja det är en fundering i det här är anonymiteten, att det här med gruppkänslan och vår enhet. 
/.../ Just nu är läget att det inte ens finns skyltar i trapphuset att här inne sitter 
enhetsplaneringen, det blir ju kanske en mer anonym känsla /.../ att bara få några sådana 
grejer som gör att man kan få ändå behålla gruppkänslan /.../som människor och sociala 
varelser så har vi behov av den.  

Louise upplever att hon och hennes enhet försvinner på den nya arbetsplatsen då det inte finns 

något som visar att hon och hennes kollegor hör samman så som en tavla med bilder och namn 
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på alla inom enheten. Hon menar att det på detta sätt har blivit mer anonymt på den här 

arbetsplatsen än tidigare. Detta till trots så påpekar hon att interaktionen hennes enhet emellan 

egentligen inte har förändrats då hon tidigare satt i ett öppet kontorslandskap tillsammans med 

sin enhet och att den nya arbetsplatsen är utformad på samma öppna sätt. Dock menar hon att 

hennes tillhörighetskänsla till sin enhet har försvagats då det inte finns något som visar att de 

tillhör hennes enhet så som en tavla eller liknande. Alltså kan de interagera lika bra med 

varandra som innan men gruppen som enhet försvinner och blir anonym i och med den nya 

arbetsplatsen. Många menar, som tidigare beskrivits, att de nu träffar fler medarbetare från 

andra enheter vilket gjort att interaktionen och samarbetet dessa emellan har ökat. Louise 

instämmer i denna bild men hon menar att flytten till den nya arbetsplatsen också har gjort att 

hon förlorat grupp- och samhörighetskänslan med sin egen enhet.  

Flertalet av respondenterna lyfter fram den informella aspekten med arbetsplatsen, att de lätt 

kan gå fram och prata med de som sitter runt omkring dem. Malin beskriver exempelvis hur 

hon upplever att hierarkierna inte märks av på samma sätt nu. Ibland sitter hon och arbetar 

bredvid kommunchefen eller någon annan högt uppsatt chef, något som hon tror är en fördel 

jämfört med andra kommuner där man kanske inte ser eller träffar sina chefer i samma 

utsträckning.   

Resultatet visar att nästan alla respondenter gärna sätter sig i de aktiva zonerna då dem upplevs 

främja kontakten med övriga medarbetare. De menar att då det är tillåtet att prata i dessa zoner 

ökar det gemenskapen samt interaktionen medarbetarna emellan. Malin säger att hon gärna 

undviker att sätta sig i tyst eller lugn zon, där prat inte är tillåtet eller starkt begränsat, då hon 

upplever att man isolerar sig från övriga gemenskapen. Jesper anser att det i den aktiva zonen 

är fritt fram att interagera med andra och att man måste tänka sig för i de andra zonerna. Genom 

att sätta sig i den aktiva zonen så får man, menar han, också räkna med att andra kan komma 

fram och prata. Dock säger han att även om den aktiva zonen inbjuder till interaktion så måste 

man i sitt närmande av andra göra det med en viss måtta av respekt. 

Sammanfattningsvis framkom det ur resultatet att avsikterna med att det gränsöverskridande 

samarbetet skulle öka har infriats i respondenternas upplevelser, samtliga trycker på att detta är 

en positiv aspekt med deras arbetsplats. Dock reflekterar en av respondenterna över den 

anonyma känslan som arbetsplatsen inger och menar att gruppkänslan inom hennes enhet har 

försvagats även om samarbetet över verksamhetsgränserna har ökat. 
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KAPITEL 5 
Detta kapitel innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag till vidare 
forskning. Kapitlet börjar med resultatdiskussion där de resultat som har kommit fram 
tolkas i förhållande till tidigare forskning samt teorier. Diskussionen fortsätter sedan med 
en diskussion kring vår använda metod samt avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan analyseras det resultat som framkom i undersökningen. Detta görs utifrån de teorier och 

tidigare forskning som presenterades i kapitel 2. Analysen är uppdelad i tre olika underrubriker 

som är formade efter de mönster som var framträdande i resultatet. Analysen förs utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar.   

5.1.1 Kontorsutnyttjande - Hur bör jag och hur gör jag. 

Här nedan diskuteras de resultat som framkommit om medarbetarnas upplevelser av deras 

aktivitetsbaserade arbetsplats, deras utnyttjande av denna samt om dessa upplevelser stämmer 

med avsikter till införandet av kontorskonceptet. 

Vår undersökning visade att medarbetarnas uppfattning av sin arbetsplats hade närmast att göra 

med den fysiska och estetiska utformningen, vilket var intressant eftersom det inte var vad vi 

hade förväntat oss. Vi trodde snarare att de skulle framhålla den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

och dess funktion. I Bodin Danielssons avhandling (2010) framkom liknande resultat där många 

av respondenterna lyfte fram den estetiska dimensionen av kontoret. Inte heller hon förväntade 

sig ett sådant resultat utan trodde, precis som vi, att kontorets funktion snarare skulle ha en mer 

framträdande roll i deras upplevelser (Bodin Danielsson 2010:75). Hon menar att betydelsen 

av den estetiska utformningen av kontoret är underskattad i debatten om utformningen av 

kontor (Bodin Danielsson 2010:74-75), något som vårt resultat stödjer. Resultatet visade, likt 

Bodin Danielssons (2010:75), att de negativa aspekter som fördes fram var kopplade till 

funktionerna på arbetsplatsen, såsom att mötesrummen var för få och att stödfunktionerna i de 

olika zonerna inte var tillräckligt utvecklade. Det framkom att upplevelsen av arbetsplatsen 

skiljde sig åt beroende av vilket uppdrag medarbetaren hade. Stadshuset inbegriper många olika 

uppdrag och dessa har olika behov, därav kan vi se att det kan uppstå en svårighet i att 

tillfredsställa alla dessa behov samtidigt. Appel-Meulenbroek et al. (2011:133) skriver att det 

är svårt att tillgodose allas behov i en kontorsutformning, vilket våra respondenter bekräftade 

med utsagor om sekretess, förvaringsutrymmen och mötesrum. Kungälvs kommun har, utifrån 

resultatet, inte helt lyckats med att tillgodose allas behov, vilket å ena sidan är en svår uppgift 

med stadshusets alla uppdrag. Samtidigt, som beskrivits tidigare, måste arbetsplatsen utformas 

utefter dessa behov för att fullt ut fungera, annars är risken att fördelarna med att arbeta 

aktivitetsbaserat uteblir (SKL 2014:7-8). 

Vidare tyder resultatet på att arbetsplatsen inte utnyttjas till fullo och att organisationens avsikt 

med att medarbetarna skulle röra sig mer inte har infriats i respondenternas upplevelser. Det 

framkom även att miljöerna i stadshuset är utformade på samma sätt oberoende av vilken zon 

respondenterna befinner sig i och de uttryckte att det saknades dynamik mellan zonerna. Detta 

ledde till att de inte såg något syfte att byta zoner eller platser och rörligheten blev därmed 

begränsad. Detta skulle kunna förklaras av att zonerna inte är utformade för att stödja någon 

speciell aktivitet utan istället är de utformade efter ljud- och koncentrationsnivå. I de fall där 

kontoret inte användes som tänkt, såg Appel-Meulenbroeks et al. (2011:133) att det i de flesta 

fall var kopplat till problem med utformningen då denna inte stödde rätt användande av 

kontoret. Den begränsade rörligheten på stadshuset skulle därför kunna vara en konsekvens av 
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att de inte utvecklat det aktivitetsbaserade konceptet fullt ut, med varierade zoner, utan snarare 

stannat vid ett flexkontor, som också var deras första beslut. Det här belystes också i 

respondenternas upplevelser där de många menade att en aktivitetsbaserad arbetsplats för dem 

innebar att de inte längre har någon fast plats. 

Som tidigare beskrivet bör en aktivitetsbaserad arbetsplats utformas efter vilka aktiviteter som 

ska utföras på arbetsplatsen (SKL 2014:7-8). Det framkom i vår undersökning att 

organisationen och medarbetarna har olika syn på vilka aktiviteter deras arbetsplats egentligen 

ska stödja. När projektledaren beskrev vilka aktiviteter som organisationen avser ska stödjas 

pratar han om kommunens uppdrag, att utveckla en stad. Respondenterna lägger däremot fokus 

på att arbetsplatsen ska stödja deras dagliga arbetsuppgifter, så som att läsa en rapport eller ta 

ett sekretess samtal. Appel-Meulenbroek et al. (2011:133) såg i sin studie att en viktig 

framgångsfaktor för att kontoret skulle användas som tänkt var att involvera medarbetarna i 

utformningsprocessen, för att få en samstämmighet i organisation och medarbetare emellan. Att 

Kungälvs stadshus har tänkt utifrån en gemensam aktivitet snarare än att arbetsplatsen ska 

stödja medarbetarnas specifika arbetsuppgifter skulle kunna vara ytterligare en förklaring till 

varför ytorna är likartade i sin utformning. 

Kungälvs stadshus hade flertalet avsikter med införandet av kontorskonceptet. Bland annat ville 

man öka det gränsöverskridande arbetet och på sätt korta beslutsvägarna. Det framkom att 

respondenterna upplevde att interaktionen och det gränsöverskridande samarbetet mellan 

verksamheterna hade ökat, vilket många trodde kunde bero på att arbetsplatsen numera är en 

gemensam resurs för samtliga verksamheter. Här ser vi att organisationens avsikt, att öka det 

gränsöverskridande samarbetet, kom till uttryck i respondenternas upplevelser. I linje med detta 

resultat framkom det i Bodin Danielssons (2010: 73, 79) studie att flexkontor utmärkte sig då 

medarbetare upplevde att kontoret hade hög förmåga att öka graden av interaktion och 

samarbete mellan dem. Även Millward et al. (2007:553) såg i sin studie att möjligheterna att 

nätverka och träffa nytt folk ökade hos dem utan fast plats. Vårt resultat och den tidigare 

forskning vi presenterat, antyder alltså att detta flexibla arbetssätt ökar möjligheten till 

kommunikation medarbetare emellan, vilket också är den mest påpekade fördelen, med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet (SKL 2014: 23; Internet 3). 

Trots att det gränsöverskridande samarbetet, verksamheterna emellan, hade ökat visar resultatet 

att vissa av respondenterna upplever att avståndet mellan ens närmsta kollegor har ökat i 

samband med inflyttningen till den nya arbetsplatsen. En av respondenterna upplevde en mer 

anonym känsla på arbetsplatsen än vad hon tidigare hade gjort. Liknande resultat fick även 

Millward et al. (2007:548-549, 553-554) som såg i deras studie att inte ha en fast plats 

identifierade sig i högre grad med organisationen men det hade samtidigt en negativ påverkan 

på grupptillhörigheten då vissa uttryckte känslor av isolation från sitt team. I vårt resultat var 

uttryckte respondenterna att grupptillhörigheten hade förändrats. Däremot nämnde ingen en 

känsla av organisationstillhörighet, vilket kan förklaras av att respondenterna endast arbetat i 

konceptet en kortare tid. Dock är vi begränsade att göra några större antaganden kring detta då 

de endast arbetat utan fast plats under kortare tid och detta skulle behövas undersökas vidare 

vid ett senare tillfälle för att kunna se en vidare koppling. 

Millward et al. (2007:553-554) såg att medarbetarna hanterade denna avsaknad av 

grupptillhörighet genom att sätta sig i närheten av sina kollegor och skapade segregerade zoner 

för att skapa en känsla av gemenskap. Även detta går i linje med vårt resultat där faktorer som 

avgjorde platsval var närheten till kollegor, vilket även Appel-Meulenbroek et al. (2011:128) 

såg var en avgörande faktor för platsval. Vidare visar resultatet, likt Millward et al. (2007:554-

553), hur vissa zoner var uppdelade utifrån enhet och att dessa zoner även ändrade karaktär 

beroende på vilka som satt i den. Vidare såg vi att respondenternas val av plats begränsades av 

det faktum att de är tilldelade en hemvist då de uttryckte känslor av att denna låste dem och att 
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de därför sällan bytte våningsplan. Men det var även en trygghetsfaktor då de visste vart som 

var okej att sätta sig och inte utan att trampa någon, med en “fast plats”, på tårna. Det framkom 

flertalet gånger att vissa medarbetare hade gjort platser till sina och att respondenterna undvek 

dessa. Även Appel-Meulenbroek et al. (2011:128) resultat visade att vissa paxade platser och 

att andra då undvek dessa. Vi ser alltså, med stöd i den forskning vi presenterat, att det finns en 

form av revirtänk på arbetsplatsen vilket kan bero på ett tidigare arbetssätt medarbetarna har 

med sig in i det nya konceptet. Detta analyseras mer ingående i nästa avsnitt. 

5.1.2 Ett aktivitetsbaserat arbetssätt - så mycket mer än bara 
kontorsutnyttjande. 

Som ovan beskrivet visade vårt resultat att medarbetarna inte använde arbetsplatsens alla 

resurser, utan höll sig vid sin hemvist och även i samma zon. Detta skulle kunna vara ett uttryck 

för att medarbetarna tar med sig tidigare invanda sätt att arbeta in i den nya arbetsplatsen. Vi 

kommer därför nedan att behandla hur arbetsplatsen används och analysera detta utifrån 

begreppet kultur och Scheins teori om dess tre nivåer (1990; 2010). 

När Kungälvs stadshus införde det aktivitetsbaserade kontorskonceptet, gjorde de det i syfte att 

öka interaktion och samverkan sektorerna emellan. Detta skulle uppnås genom ökad rörlighet 

bland medarbetarna. Samtliga respondenter nämnde vikten av rörlighet mellan zonerna. Dock 

visade vårt resultat att denna rörlighet inte uppnåtts i den utsträckning som organisationen 

förväntat sig. En möjlig orsak till detta kan vara kopplat till kulturen i organisationen, där det 

nya arbetssättet möter gamla invanda beteenden. Utifrån Scheins (2010:23) tre kulturella nivåer 

skulle första nivån, artefakter, kunna vara kontorsutformningen som sådan då denna 

symboliserar vad som förväntas av medarbetarna, nämligen rörlighet och interaktion. Den 

fundamentala tanken bakom det aktivitetsbaserade kontorskonceptet är att erbjuda varierade 

miljöer som passar olika typer av arbetsuppgifter (Appel-Meulenbroek 2011:123; Internet 

3).  Med denna utformning ville Kungälvs stadshus få medarbetarna att röra sig mellan zonerna 

och därav öka interaktionen. Dock fanns det få artefakter inom kontorsutformningen som styr 

medarbetarna mot den rörlighet som önskas, då zonerna för likartade och ger därmed inte 

medarbetarna några incitament att flytta på sig. Däremot, när respondenterna beskrev sin 

rörlighet i huset, lyfte de fram trapporna som ett exempel på hur att de faktiskt rör sig och 

menade samtidigt att det inte är fullt ut accepterat att ta hissen. Detta är en uttalad norm från 

organisationens sida som gör att medarbetarna inte tycker att det känns helt rätt att ta hissen. 

Därför har trapporna, som vi ser det, också blivit en symbol för rörligheten. Enligt Schein 

(2010:26) så når artefakter, likt stadshusets trappa och kontorsutformning, först ner till andra 

nivån av kultur, som är värderings- och normstadiet, när dessa har blivit accepterade och 

upplevs som ett “rätt sätt” att lösa situationer på. I våra respondenters fall kan “det rätta” vara 

att ta trapporna och inte hissen när man ska ta sig upp och ned i huset. Dock var vi inte i 

stadshuset under tillräckligt lång tid för att kunna analysera detta fullt ut. 

Oavsett om respondenterna hade arbetat en längre eller kortare tid i kommunen hade alla haft 

ett traditionellt personligt skrivbord, antingen i cell- eller öppet kontor, och var därmed vana 

vid det individuella arbetssättet. Det visar sig också av vårt resultat att respondenterna pratade 

mycket i termer om mitt och ditt till exempel när de pratade om hemvister och plan. Även detta 

kan vara ett uttryck för ett gammalt sätt att tänka då de hade sina egna kontor och där varje 

sektor ofta satt i anslutning till varandra, Nu när allt är gemensamt krockar dessa gamla invanda 

sätt med den nya gemensamma miljön. Detta kan förstås genom Scheins (2010:28; 1990:112) 

tredje nivå av kultur vilken han kallar för grundläggande antaganden. Kopplat till Kungälvs 

stadshus och dess medarbetare kan den begränsade rörligheten då tyda på tidigare invanda sätt 

att arbeta som de tagit med sig in i den nya arbetsplatsen. 
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Vidare påpekade samtliga vikten av att röra på sig mellan de olika zonerna och att ansvaret för 

att detta gjordes låg på individnivå. Det finns alltså en tydlig medvetenhet bland medarbetarna 

att varje person måste själv se till att de rör på sig bland de olika miljöerna. Det var alltså en 

framträdande skillnad i medarbetarnas medvetenhet om vad som bör göras och hur de faktiskt 

gör. När medarbetarnas värderingar inte går in linje med organisationens uttalade värderingar 

menar Argyris och Schön (1996:14, 18, 65) att medarbetarna inte kommer att agera utefter 

organisationens önskan. Detta visar till viss del vårt resultat där stadshusets önskan om rörlighet 

inte fullt ut infriats i medarbetarnas beteende. Argyris och Schön (1996:13) skiljer på “espoused 

theory”, som är de uttalade värderingarna, och “theory-in-use”, som är det faktiska beteendet. 

På stadshuset är den uttalade normen att man ska röra sig ett uttryck för “espoused theory” 

medan medarbetarnas begränsade rörlighet är ett uttryck för “theory-in-use”. Här har alltså 

organisationens uttryckta värderingar och normer krockat med medarbetarnas egna, vilket kan 

förklara den avsaknad av rörlighet som troligen kommer att fortsätta visa sig tills dess att 

medarbetarna accepterat organisationens värderingar och normer som sina egna. 

Appel-Meulenbroek et al. (2011:133) menar att det är av yttersta vikt att medarbetarna tränas 

in i det nya arbetssätt som en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär. Detta för att skapa en 

förståelse hos medarbetarna och minimera risken för att de använder sig av gamla mönster i 

den nya miljön, vilket vi tror kan vara fallet hos Kungälvs stadshus. Pilotavdelningen var ett 

bra verktyg för att pröva och arbeta in kontorskonceptet då medarbetare som ingick i denna har 

fått möjlighet att träna och arbeta in ett nytt arbetssätt. Dock fick inte övriga medarbetare 

möjlighet till det här i samma utsträckning som de i pilotprojektet, vilket kan ha påverkat det 

faktum att vissa medarbetare verkar ha tagit med sig gamla arbetssätt in i den nya arbetsplatsen. 

Det är dock viktigt att påpeka, att vid vårt besök hade stadshusets medarbetare endast arbetat i 

det nya konceptet i dryga tre månader och förmodligen inte hunnit etablera nya arbetssätt i den 

nya arbetsplatsen fullt ut. Det är därför tänkbart att ett annat resultat hade framträtt om vi 

kommit dit vid ett senare skede. 

5.1.3 Vems ansvar? Ditt, mitt eller vårt? 

Som tidigare beskrivet visar resultatet att respondenternas rörlighet var begränsad på 

arbetsplatsen. Samtliga medarbetare ansåg dock att det finns ett eget ansvar i att få konceptet 

att fungera. Många konstaterade insiktsfullt att medarbetarna i huset, inklusive dem själva, var 

alldeles för dåliga på att utnyttja arbetsplatsen resurser. Detta ansvarstagande som 

respondenterna nämner är vad Tengblad (2003:15) kallar för medarbetarskap. Enligt Tengblad 

(2006:11) syftar medarbetarskapet bland annat till hur medarbetarna förhåller sig till det egna 

arbetet. I stadshusets fall låg det ett stort ansvar på medarbetaren själv, då det är upp till dessa 

att utnyttja arbetsplatsen. 

Kritik som uppkom angående stadshuset som arbetsplats var bland annat att det inte erbjöds 

tillräckligt med stöd för olika typer av arbetsuppgifter i zonerna. Ur vårt resultat framgick att 

några av medarbetarna hade aktivt försökt att bidra till en förbättring av detta. Någon hade köpt 

stora färgglada post-it lappar till den kreativa zonen på vilka man kunde skriva tankar och idéer. 

Någon annan hade köpt boulesklot till den aktiva zonen då denne ansåg att detta skulle bidra 

till dynamiken mellan de olika zonerna. Här kan vi se drag av det som Tengblad (2006:11) 

benämner som medarbetarskap, där respondenterna tagit ett eget ansvar och engagerat sig för 

att förbättra arbetsplatsen. 

Vidare mäts graden av medarbetarskap i hur väl medarbetare förhåller sig till sina kollegor samt 

hur väl de bidrar till den goda stämningen på arbetsplatsen (Tengblad 2003:15). 

Respondenterna påpekar vikten av att respektera varandra och deras berättelser belyser att de 

också är måna om att göra detta. Många menar att det är viktigt då alla ytor på arbetsplatsen är 
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gemensamma. Vidare visar resultatet att respondenterna ser det som nödvändigt att även 

respektera de ljudnivåer som gäller vid respektive zon. Denna sida av medarbetarskap, kan vi 

se, är väl utvecklad hos respondenterna. 

Resultatet visade att respondenterna var medvetna om det medarbetarskap som krävdes av dem 

även om detta inte var helt utvecklat, då medarbetarna inte alltid gjorde det som förväntades av 

dem. Det verkar som att respondenterna lägger större vikt vid den sidan av medarbetarskap som 

är kopplad till respekten för sina medarbetare än ansvaret för att det nya arbetssättet ska fungera 

fullt ut. 

5.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning lämpar sig när forskaren vill öka förståelsen för ett fenomen. För att 

nå denna förståelse är forskaren tvungen att tolka de olika företeelserna som framkommer i 

empirin (Justesen & Mik-Meyer 2011:13). Denna tolkningsprocess, som är särskilt förknippad 

med den hermeneutiska ansatsen, är dock inte helt problemfri då forskaren kan missuppfatta 

respondenterna och göra felaktiga tolkningar (Gilje & Grimen 2011:171; Holme & Solvang 

1997:94). Då vi vill åt medarbetarens upplevelser och tolka dessa utifrån den kontext vi befinner 

oss i, har vi under uppsatsens utförande varit medvetna om ovanstående beskrivna problem. 

Intervjuerna bokades in med hjälp av projektledaren, som vi tillsammans med gick runt och 

frågade personer om de kunde tänka sig att delta. Vi hade därmed ett bekvämlighetsurval 

(Holme & Solvang 1997:183). Vi ser att det kan ha funnits en risk med att vi tog hjälp av 

projektledaren till att finna respondenter, då han kunde ledda oss till personer som han tyckte 

var passande för oss. Resultatet visar dock en variation samt att det fanns en hel del kritiska 

tankar. 

När intervjuerna väl var bokade bad vi projektledaren om allas mailadresser så att vi kunde 

skicka ut enskilda mail för bekräftelse av tiderna. I all välmening valde projektledaren att göra 

detta åt oss i ett samlat mail ut till samtliga respondenter. Detta innebar att alla respondenter 

kunde se vilka personer som medverkade i undersökningen. Vi borde ha varit tydligare med att 

vi ville skött detta själva eller varit tydligare med att utskicket behövde ske genom separata 

mail, detta för att kunna uppfylla konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet 2002:12). 

För att undvika feltolkningar har vi spelat in intervjuerna med våra telefoner och sedan 

transkriberat dessa i sin helhet. På så sätt hoppas vi att risken för missuppfattningar i analysen 

av empirin minimeras. Inspelningen av intervjuerna underlättade också då vi valde att inte alla 

tre vara delaktiga under alla intervjuer. På så sätt kunde alla tre ta del av materialet och 

intervjuaren kunde slappna av och fokusera på frågorna samt de svar respondenterna gav 

(Holme & Solvang 1997:183). Trost skriver (2010:74,149) att spela in sina intervjuer är en 

smaksak men att till fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och ordval, man kan även 

skriva ut intervjuerna och ordagrant läsa vad som sades. Detta är dock något som tar väldigt 

långt tid betonar Trost (2010:75). Något som vi själva upplevde men ändå valde att lägga tid 

på, då vi tyckte det var viktigt att alla kunde ta del av materialet. Risken med att vi valde att 

inte vara alla tre under alla intervjuerna och istället ta del av materialet genom ljudinspelning 

menar Trost (2010:75) kan bli att man tappar detaljer, så som gester och mimik. 

Maktbalansen under en intervju kan vara mycket känslig menar Trost (2010:67) och vi 

reflekterade över vår egen påverkan genom att vara två under intervjutillfällena. Vi upplevde 

att vi inte skapade ett maktövergrepp, då vi genomförde intervjuerna i deras egen miljö samt att 

vi, som studenter, inte har samma status som en forskare. Trost (2010:66) skriver även att det 

kan vara fördelaktigt att vara två intervjuare under intervjutillfällena och speciellt då man är 

otränade intervjuare, vilket vi anser oss vara. Vid informantintervjun var vi alla tre delaktiga. 

Trost nämner (2010:67) att vid intervjuer där respondenten ska företräda en organisation och 
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inte sig själv är det lämpligt att vara flera intervjuare. Intervjun blir inte lika personligt samt att 

intervjuarna kan komplettera med relevanta följdfrågor och maktbalansen blir inte lika markant. 

Vidare skedde informantintervjun i det öppna kontorslandskapet och projektledaren kallades 

till sig diverse medarbetare som hjälp vid svar på frågor. Vi fick därmed en uppsjö av kunskap 

som vi inte kunde använda oss av då dessa medarbetare aldrig blev tillfrågade om de ville 

medverka i undersökningen. Vi fick under bearbetningen av materialet försöka bortse från dessa 

svar, vilket var en svårighet. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vår uppfattning av 

arbetsplatsen. Dock har vi noggrant försökt säkerhetsställa att deras svar inte har påverkat vårt 

resultat. 

Våra intervjuer skedde i stängda rum, så att intervjuerna kunde ske enskilt för att förhindra att 

någon annan överhörde vad som sades och för att säkerställa konfidentialitet (vetenskapsrådet 

2002:12). Vid vår första medarbetarintervju satt vi i den öppna kontorsmiljön och 

projektledaren satt i närheten och hörde det respondenten sa. Detta är vi medvetna om kan ha 

påverkat de svar vi fått samt att kravet på konfidentialitet inte uppfylldes. Vi borde vid vårt 

första besök varit tydliga med att vi ville ha tillgång till enskilda rum samt att vi borde sagt till 

när denna situation uppstod.  

5.3 Slutsats  

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur medarbetarna i en offentlig organisation 

upplever den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare vill vi undersöka om avsikterna med 

införandet av det nya kontorskonceptet har infriats i medarbetarnas upplevelser.  

För att svara på detta syfte har vi tagit hjälp av följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver medarbetarna den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? 

2. Upplever medarbetarna att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar deras arbete 

och i så fall hur? 

3. Hur använder medarbetarna den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? 

4. Vilka avsikter låg bakom den offentliga organisationens implementering av det 

aktivitetsbaserade kontorskonceptet? 

 

Utifrån vår hermeneutiska ansats ville vi skapa en förståelse för hur medarbetare i en offentlig 

organisation upplever den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Men vi vill omdefiniera 

arbetsplatsen som aktivitetsbaserad, då resultatet visar att den kontorsutformning som 

respondenterna beskriver samt som vi själva sett genom våra observationer snarare är ett 

flexkontor. Det är utifrån denna definition vi kommer presentera våra slutsatser. 

Det framkom att beskrivningarna av arbetsplatsen, i de flesta fall, inte var kopplade till det 

aktivitetsbaserade kontorskonceptet som sådant. Istället var beskrivningarna och upplevelserna 

kopplade till den fysiska samt estetiska utformningen. De beskrev visserligen de olika zonerna 

som fanns på arbetsplatsen, men pratade då om vilken ljudnivå som var tillåten i dessa snarare 

än vilka aktiviteter zonerna ska stödja.  

De flesta respondenter upplevde att arbetsplatsen fungerade bra i förhållande till deras arbete. 

Däremot kunde vi se att upplevelsen av arbetsplatsen skiljde sig något åt beroende på 

respondentens uppdrag. Det vissa såg som fördelar såg andra som ett problem och detta speglar 

den mångfald av arbetsuppgifter som ryms inom stadshuset. Vidare visade resultatet att 

respondenterna i de flesta fall kände att konceptet främjar interaktionen och gränsöverskridande 

samverkan sektorerna emellan, vilket gjort att beslutsvägarna blivit kortare. 
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Det framkom att medarbetarna inte utnyttjade arbetsplatsens alla resurser och var begränsade i 

sin rörlighet. I diskursen om det aktivitetsbaserade kontorskonceptet framhålls ökad rörlighet 

som en av fördelarna och det var också något vi hade förväntat oss att se, vilket vi inte fick. 

Som tidigare nämnt framkom det att arbetsplatsens utformning var för likartad och därmed inte 

stödjer rörligheten. Den begränsade rörligheten kan utifrån våra analysverktyg bero på att 

tidigare invanda mönster tas med in i den nya arbetsplatsen, där vanan av att ha en egen 

arbetsplats är så djupt rotad hos respondenterna att de fortsätter bete sig på de sätt de alltid gjort. 

Dessa beteendemönster visade sig också genom att de ofta pratade i termer om ditt och mitt när 

de beskriver de olika hemvisterna. Samtidigt visade det sig att respondenterna var medvetna 

om att de själva hade ett ansvar i att få arbetsplatsen att fungera fullt ut och att de upplevde att 

de behövde träna mer på att utnyttja arbetsplatsens resurser.  

Avsikterna med införandet av kontorskonceptet var att öka det gränsöverskridande samarbetet 

verksamheterna emellan. Detta skulle uppnås genom ökad rörlighet som förhoppningsvis skulle 

skapa en ökad interaktion medarbetare emellan och som i sin tur skulle leda till kortare 

beslutsvägar. Avsikten med att det gränsöverskridande arbetet och interaktionen skulle öka 

samt att beslutsvägarna skulle bli kortare hade infriats i respondenternas upplevelser. Dock 

framkom att avsikten att rörligheten skulle öka inte fullt ut infriats i medarbetarnas upplevelser 

och beskrivningar. Projektledaren beskrev vidare att organisationen även ville bli en mer 

attraktiv arbetsgivare genom införandet av kontorskonceptet, detta är dock inget vi undersökt 

vidare och därmed kan vi inte säga något om huruvida detta uppfyllts eller inte. 

5.4 Fortsatt forskning 

Då den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en relativt ny trend på den svenska arbetsmarknaden 

och det faktum att lite forskning finns på området, finns det många aspekter som går att forska 

vidare på. Det framkom även mycket som var intressant i vårt resultat som gick utanför vårt 

syfte, som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning.  

Vi upplever att det skulle behövas mer forskning på det fenomen som vi i vår undersökning 

behandlar, det vill säga medarbetarens upplevelse av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Vi anser 

även att det överlag saknas forskning på medarbetares upplevelser av arbetsplatser och att detta 

skulle kompletteras med vidare forskning. Det skulle även vara intressant att forska vidare på 

medarbetarskapets betydelse för hur en aktivitetsbaserad arbetsplats fungerar.  

Under vår undersökning var det tydligt att sekretesskrävande arbetsuppgifter ibland kunde vara 

svåra att kombinera med det aktivitetsbaserade arbetssättet. Dels på grund av att miljön är öppen 

som medför ökad risk för att utomstående ser eller hör något sekretessbelagt, men även på grund 

av den reglering som finns runt sekretessen som blir svår att följa i den aktivitetsbaserade 

miljön. Dock hade inte någon utav våra respondenter några större sekretesskrävande uppgifter, 

utan detta kom fram genom deras berättelser om andra och det var därför inget vi kunde lyfta i 

någon större utsträckning. Det hade därför varit intressant att närmare undersöka sekretess i en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Ytterligare en aspekt som vi fick fram men som inte rymdes inom 

ramen för vårt syfte var hur ledarskapet gått från kontroll till förtroende i organisationen. Detta 

är något som skulle vara intressant att se forskning på utifrån en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Vidare saknas kvalitativ forskning på området arbetsplatser och upplevelser av dessa, det här 

är något vi skulle vilja se mer utav. 
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Bilagor 
Intervjuguide - Informantintervju 

 
Namn:....................................................................................................... 
Datum:...................................................................................................... 
Titel/arbetsuppgift: …………………………………………………………. 

 Presentera oss själva samt syftet med undersökningen. 

 Fråga efter ett godkännande om inspelning av intervjun.  

 Försäkra anonymitet för intervjupersonen, samt att inspelningen kommer att raderas 

efter att uppsatsen är färdig. 

 

Inledande frågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat på Kungälvs Stadshus? 

3. Vad arbetar du med? 

4. Vad gör ni här på stadshuset? 

5. Ni har ju valt att införa ett aktivitetsbaserat kontor. Vilken roll hade du i införandet av 

den nya kontorslösningen? 

a. Kan du beskriva rollen lite mer? Vad hade du ansvar för?  

(Be om konkreta exempel) 

b. Varför fick du den rollen tror du? 

c. Vad var mest intressant med rollen? 

d. Vad upplevde du som utmaningar i din roll? 

6. Vilka mer var involverade internt i processen?  

(Ledning, medarbetare, projektgrupp osv.) 

7. Tog ni hjälp av externa konsulter? 

a. Om ja: Vilken roll hade dom i processen? 

b. Om nej: Hur kommer det sig? 

Avsikt 

8. Vad innebär en aktivitetsbaserad arbetsplats för er här på stadshuset? 

9. Hur kom det sig att ni införde just en aktivitetsbaserad arbetsplats?  

(vad var det som lockade med just det konceptet) 

a. Hur hade ni det innan? 

b. Varför behövdes en förändring?  

(Vilka behov uppfylldes inte av tidigare kontor) 

c. Hur växte beslutet om att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats fram?  
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d. Vad var de främsta drivkrafterna bakom förändringen?* Medarbetare  

(Om vi inte fått ut vad vi vill, be personen lista de tre viktigaste drivkrafterna) 

10. Vad var viktigt för er när ni utformade er aktivitetsbaserade arbetsplats? 

 (vad behövdes?) 

a. Varför var det viktigt?  

(Be om konkreta exempel) 

11. Kan du berätta lite om hur kontoret är uppbyggt? 

(Hur ser det ut, vilka typer av rum finns) 

a. Hur är det tänkt att kontoret ska användas? 

(Vilka aktiviteter ska utföras på de olika ställena/ rummen) 

b. Finns det några instruktioner till medarbetarna för hur kontoret ska användas? 

c. Om ja: 1. Hur arbetades dem fram? 2. Följs dem? 

d. Om nej: 1. Hur vet personalen hur kontoret ska användas då? 2. Hur vet man 

vilka spelregler som gäller? 

Upplevelse 

12. Hur har det fungerat hittills?  

a. Upplever du att det har fungerat som det är tänkt hittills? 

b. Vad har fungerat?  

c. Varför tror du att just det har det fungerat? 

d. Vad har fungerat mindre bra? 

e. Varför har det fungerat mindre bra? 

13. Hur förberedde ni medarbetarna inför förändringen? 

14. Hur har förändringen bemötts av medarbetarna? 

(positiva/negativa reaktioner, attityder) 

a. Hur vet ni det? (workshops, enkäter?) 

b. Varför tror du att ni har fått dom här reaktionerna? 

c. Om missnöje och problem har uppstått, hur har ni hanterat det? 

d. Vad tror du att ni hade kunnat göra annorlunda?(vad har ni lärt av missnöjet) 

15. Har ni sett några förändringar hos medarbetarna efter ni bytte kontorslösning? 

(attityder, produktivitet, kommunikation osv.)*Om medarbetarna nämns i drivkrafter, 

koppla detta i denna frågan 

a. Om ja: Vad har förändrats? 

b. På vilket sätt har det förändrats? 

c. Varför tror du att det har förändrats? 

(Varför har det blivit så) 

16. Vilken roll har medarbetarna haft i förändringsprocessen? 

(Ge konkreta exempel, Vilka uppgifter/ansvar hade dom) 

a. Om aktiv roll: Vilka medarbetare var involverade och på vilket sätt? 
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b. Vad var tanken med att dem fick göra det? 

(Varför fick de den rollen, anledningen) 

c. Hur fungerade det? 

d. Om passiv roll: hur kommer det sig att medarbetarna inte var mer involverade? 

e. Tror du att något hade kunnat göras annorlunda? 

17. Hur förberedde ni cheferna inför förändringen? 

18. Har ledarskapet förändrats i samband med den nya kontorslösningen? 

a. Om ja: 1. Hur har det förändrats? 2. Varför har det blivit så tror du? 

b. Om nej: Varför tror du att ledarskapet inte har förändrats? 

19. Är det något annat som du ser har förändrats efter införandet av den här 

kontorslösningen?  

(Beskriv) 

Avslut 

20. Vad tycker du om det slutgiltiga resultatet av förändringen? 

a. Är det något ni skulle velat göra annorlunda så här i efterhand? 

21. Om du skulle ge tips till en organisation som ska genomföra en liknande förändring, 

vad skulle du säga?  

a. Varför är detta viktigt? (det personen svarar på tidigare fråga) 

22. Är det något mer du känner att du skulle vilja tillägga? 

 Informera om att vi känner oss nöjda med intervju och fråga om hen har några frågor 

till oss 

 Fråga om det är ok att höra av sig vid ytterligare frågor 

 Informera om att det är det finns möjlighet till att ta kontakt med oss vid övriga frågor. 

Lämna mailadress. 

 Tack för ett trevligt samtal. 
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Intervjuguide - Medarbetarintervju 

 
Namn:....................................................................................................... 
Datum:...................................................................................................... 
Titel/arbetsuppgift: …………………………………………………………. 

 Presentera oss själva samt syftet med undersökningen. 

 Fråga efter ett godkännande om inspelning av intervjun. 

 Försäkra anonymitet för intervjupersonen, samt att inspelningen kommer att raderas 

efter att uppsatsen är färdig. 

 

Inledande frågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat här på Stadshuset? 

3. Vad arbetar du med? 

4. Vad gör ni på denna specifika avdelningen? 

5. Ni har ju byggt om kontoret till ett aktivitetsbaserat kontor ganska nyligen. Kommer 

du ihåg vad din första reaktion var när du fick reda på att kontoret skulle genomgå en 

förändring?  

(upplevelse av första stadiet i förändringen, hur väl hjälpte organisationen medarbetarna 

här) 

a. Varför tror du att du reagerade så? 

b. Var ni fler som reagerade så? 

6. Kommer du ihåg ditt första intryck första gången du fick se kontoret?  

(se kontoret live) 

a. Vad tyckte du om det du såg?  

b. Hur kände du? 

7. Vad är det första du tänker på idag när du tänker på din arbetsplats?  

(låt dem svara och led sedan in dem på kontoret/konceptet som sådant) 

a. Varför tänker du så? 

8. Vad innebär en aktivitetsbaserad arbetsplats för dig?  

(avsikten hos organisationen vs. medarbetarens uppfattning av konceptet) 

9. Varför tror du att organisationen valde just det aktivitetsbaserade konceptet?  

(har organisationens avsikt framförts tydligt eller inte) 

10. Hur tycker du att det aktivitetsbaserade konceptet fungerar i en offentlig miljö? 

Varför? 

Förändringsprocessen 
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11. Hur förbereddes ni som medarbetare inför förändringen? 

a. Hur upplevde du det? 

b. Vad tyckte du om förberedelserna?  

(Tycker du att förberedelserna var tillräckliga Beskriv?)  

c. Upplever du att något hade kunnat göras annorlunda? Beskriv 

12. Var du på något sätt delaktig eller hade något ansvarsområde vid införandet av den 

nya kontorslösningen? 

a. Om ja: På vilket sätt?  

(ansvar, uppgifter)     

– Varför fick du den rollen tror du? 

– Vad var mest intressant med rollen? 

– Vad upplevde du som utmaningar i din roll?     

b. Om nej: Hade du velat vara mer delaktig? Varför tror du att det inte blev så? 

13. Kan du berätta om hur kontoret är uppbyggt?  

(zoner och rum mm.) 

a. Hur ska det användas?  

(rummens tänkta användningsområde) 

b. Används kontoret så? Beskriv 

c. Varför tror du att det fungerar så?  

(varför blir det så) 

14. Finns det några regler om hur kontoret skall användas?  

a. Om ja: Vilka är dem?  

(regler för hur länge man får sitta i ett kontor exempelvis och vad dem får 

användas till för arbetsuppgifter exempelvis). 

b. Tycker du att dom följs? 

c. Om nej: Tror du att det skulle behövas och i så fall varför? 

15. Finns det några trivselregler för hur ni ska förhålla er till varandra på kontoret? 

a. Om ja: Vilka är dem? 

b. Hur togs dessa fram?  

(delaktighet,påverkan) 

c. Tycker du att dem följs? 

16. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig här på kontoret? (vad gör hen, hur gör den det 

osv.) Beskriv  

17. Hur gör du när du planerar din arbetsdag här på kontoret? 

a. Hur ofta får du ändra i din planering?  

(tex. på grund av att ett rum är upptaget, komma tidigare till jobbet för att få 

plats) 
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b. Har du fått förändra något i ditt sätt att planera mot hur du gjorde i det tidigare 

kontoret?  

(planera mer i förväg eller bara go with the flow) 

c. Hur ofta byter du arbetsstation under dagen? 

– Varför tror du att det blir så? 

18. Finns det någon plats som du använder mer än någon annan på kontoret?  

a. Hur kommer det sig? 

b. Har någon utav dina kollegor en favoritplats? Beskriv 

c. Påverkar det ditt arbete och i så fall hur? Beskriv 

19. Upplever du att något i ditt arbete har förändrats efter inflytten i det nya kontoret? 

(öppen fråga) 

a. Hur har det förändrats? Beskriv (bättre/sämre) 

20. Hur fungerar kontorsmiljön i förhållande till ditt arbete?  

(finns det som behövs för att kunna utföra arbetet, hjälper konceptet dig att utföra ditt 

arbete?) 

a. Kan du ge ett konkret exempel på något som fungerar bra? 

b. Kan du ge ett konkret exempel på något som fungerar mindre bra? 

21. Är det något du saknar eller något som du hade velat vara annorlunda?  

(praktiskt) 

Tillvaro  

22. Brukar ni ha möten på eran avdelning? 

a. Vart brukar mötena hållas?   

b. Behöver dessa platser bokas eller är dem ofta lediga? 

23. Upplever du att du träffar fler kollegor än vad du gjorde innan i det tidigare kontoret? 

(rör personen sig mer nu än innan) 

a. Upplever du att kontorets utformning uppmuntrar er till att umgås på jobbet?  

b. Finns det några speciella platser som det känns mer naturligt att träffas vid än 

vid andra? Vilka? 

24. Upplever du att det finns ett revirtänk på kontoret? (paxar någon ett rum genom att 

ställa sin kopp där, har alltid marknadsavdelningen sina möten i ett specifikt rum etc.) 

Beskriv 

25. Har ni något intranät där ni förvarar och delar information? 

a. Om inte: Hur gör ni då? 

– Hur fungerar det? Beskriv 

b. Om ja: Hur fungerar det? Beskriv 

26. Hur gör ni med den fysiska dokumenthanteringen? 
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27. Vart förvarar du dina saker?  

(jacka, privata ägodelar mm.) 

a. Om du har extra bagage, hur gör du då?  

b. Hur fungerar det? (positivt/negativt) 

c. Händer det att någon behöver mer “privat” utrymme? 

d. Vart förvarar du viktiga dokument med mera? 

28. Hur upplever du det att inte ha en egen plats?  

(positivt/negativt) 

29. Hur upplever du att det fungerar att dela kontoret med så många kollegor?  

(blir det konflikter, stör personen sig på att någons mugg står kvar etc.) 

30. Hur gör du när du tar rast? 

a. Har ni några fasta rasttider? 

b. Vart brukar ni sitta när ni fikar? 

c. Hur ofta tar du rast?  

31. Tar du rast med samma personer eller varierar det? 

a. Vad brukar ni prata om på rasterna?  

(jobb, privat vi vill åt hur informationsdelningen ser ut) 

32. Har du sett några förändringar hos dina kollegor efter ni flyttade in i det nya kontoret? 

(attityder, arbetssätt osv.) Beskriv 

33. Upplever du att det har skett några förändringar hos dig själv? (Ge konkreta exempel) 

34. Hur trivs du på din arbetsplats?  

a. Vad är det som gör att du trivs? /Vad är det som gör att du inte trivs? 

35. Vad tycker du om det slutgiltiga resultatet av förändringen? 

a. Är det något du tycker skulle gjorts annorlunda så här i efterhand? 

36. Är det något mer du känner att du skulle vilja tillägga? 

 Informera om att vi känner oss nöjda med intervju och fråga om hen har några frågor 

till oss 

 Fråga om det är ok att höra av sig vid ytterligare frågor 

 Informera om att det är det finns möjlighet till att ta kontakt med oss vid övriga frågor. 

Lämna mailadress. 

 Tack för ett trevligt samtal. 
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Observationsguide 

 
Våning:....................................................................................................... 
Datum:...................................................................................................... 
Observatör: …………………………………………………………. 

 

Hur är arbetsplatsen uppbyggd? 

 Zoner 

 Fikarum/matsalar 

 Öppna ytor 

 Stängda rum 

 Förvaringsutrymmen 

Hur rör sig medarbetarna på arbetsplatsen? 

 Byter dem plats ofta/sällan? 

 Finns det något mönster i hur dem rör sig? 

Hur benämner medarbetarna de olika platserna på arbetsplatsen? 

 Är det på förhand bestämda benämningar? 

 Finns benämningarna uppsatta någonstans? 

Finns det några regler uppsatta någonstans? 

Hur fungerar rasten? 

 Hur sker det “snacket” som uppenbart inte handlar om arbete 

 När sker “snacket”? 

 Hur fungerar fikan? 

 Var sker rasten? 
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