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Sammanfattning 

Vårt föränderliga samhälle påverkar och utmanar sättet att arbeta samt organisera arbete. 

Många organisationer förändrar kontorsmiljö och arbetssätt i syfte att skapa en mer stödjande 

arbetsplats. En växande kontorstrend är det aktivitetsbaserade arbetssättet, hädanefter kallat 

ABW. Arbetssättet innebär ett papperslöst kontor, utformat i olika zoner anpassade efter de 

anställdas behov. Medarbetarna har inga egna platser utan uppmanas att välja arbetsstation 

utifrån arbetsuppgift. Konceptet syftar till att inspirera samt främja samarbete och innovation 

men också till att öka lönsamheten. Studien, vilken utgår från en kvalitativ ansats, syftar till 

att undersöka hur medarbetare i organisationen upplever att den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat samt vad i det förändrade arbetssättet som 

eventuellt leder till förbättrad eller försämrad upplevd hälsa samt arbetstillfredsställelse. 

Studien visar att den fysiska arbetsmiljön har stark positiv inverkan på medarbetarnas 

upplevda arbetstillfredsställelse men att arbetssättet i sig inte upplevs lika positivt. 

Medarbetarna nyttjar inte fullt ut arbetssättet så som det är tänkt och de olika zonerna upplevs 

många gånger ofunktionella. De främsta orsakerna till upplevelsen av en försämrad 

arbetsmiljö är dels att medarbetarna inte har sin fasta plats, dels svårigheterna att samla hela 

gruppen. Slutsatsen är att god hälsa och arbetstillfredsställelse lättare uppnås genom att beakta 

medarbetarnas individuella förutsättningar samt förmåga och vilja att hantera förändringarna 

som arbetssättet innebär. Vi anser studien vara av värde då kunskapen kring ABWs för- och 

nackdelar samt påverkan på medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa samt 

arbetstillfredsställelse är begränsad. Genom ökad kunskap och förståelse ökar 

förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserat arbetssätt, aktivitetsbaserat kontor, aktivitetsbaserad arbetsplats, 

kontorsutformning, arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, hälsa 

  



Abstract  

Our changing society influence and challenge the way of working and organizing 

work. Many organizations change the office environment and the work concept in order to 

create a more supporting workplace. A growing office trend is the concept activity based 

working, henceforth called ABW. The work concept means a paperless office, designed in 

different zones customized to suit the needs of employees. The employees have no fixed 

seats, instead they are encouraged to choose workstation based on the assignment. The 

concept aims to inspire and promote collaboration and innovation, but also to increase 

profitability. The study, which is based on a qualitative approach, aims to explore how 

employees in the organization perceive that the physical and psychosocial work environment 

is affected by working activity based and which factors in the changed way of working that 

leads to increased or decreased perceived health and job satisfaction. The study shows that the 

physical environment has a strong positive impact on employees' perceived job satisfaction 

but that the activity based working in itself not always is perceived as positive. The 

employees did not fully utilize the activity based working concept as it is supposed and the 

different office zones are often perceived as non-functional. The main reasons for why the 

physical and psychosocial work environment is perceived as impaired are partly that the 

employees do not have their own seats, partly the reduced possibilities to gather the whole 

group. The conclusion is that good health and job satisfaction is more easily achieved if 

considering the employees individual conditions as well as ability and willingness to handle 

the changes that the new way of working means. Since the knowledge about the advantages 

and disadvantages of the concept, as well as it’s impact on employees' physical and 

psychological health is limited, we believe our study to be of value. Through improved 

knowledge and understanding the opportunities to create a more sustainable worklife 

increases.  

 

Keywords: Activity based working, activity based office, activity based workplace, office 

design, working environment, employee satisfaction, health 
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Kapitel 1 
Detta kapitel inleds med en presentation av ämnet samt varför det fångat vårt intresse. Vidare 

presenteras studiens syfte och frågeställningar varpå vi redogör för avgränsningar, 

begreppsdefinitioner samt bakgrund till de fenomen vi studerar. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens disposition.  

1.1 Inledning 

Den globala omvärlden kommer allt närmare, vilket har bidragit till en förändrad 

samhällsstruktur där vi gått från det klassiska industrisamhället till ett kunskaps- och 

tjänstebaserat samhälle. Arbetsmarknaden präglas till följd av detta av ökade krav på 

kunskapstäta, förändringsbenägna och flexibla såväl organisationer som individer (Allvin et 

al. 2006: 12-18; Berglund & Schedin 2009: 78, 208). En värld under ständig förändring och 

utveckling där gränserna, i såväl samhälls- som arbetsliv, alltmer suddas ut. Den traditionella 

formen av kontorsarbete börjar luckras upp och ersätts istället av en ny mer flexibel 

arbetsplats med nya flexibla sätt att organisera arbetet, där individen står i fokus (Allvin et al. 

2006: 168-169).  Flera organisationer väljer att förändra kontorsmiljö och arbetssätt i syfte att 

uppnå ökad kommunikation, kreativitet och produktivitet hos sina anställda. Ett koncept som 

blivit allt mer populärt de senaste åren är det aktivitetsbaserade arbetssättet. Ett arbetssätt som 

innebär ett papperslöst kontor, utformat i olika zoner anpassade efter de anställdas behov. Att 

arbeta aktivitetsbaserat innebär att de anställda inte har några egna platser utan istället 

uppmanas att välja arbetsplats utifrån uppgift. Konceptet syftar till att inspirera medarbetarna 

samt främja samarbete och innovation, men också till att öka effektivitet och lönsamhet för 

organisationen. Det aktivitetsbaserade arbetssättet är ett spännande och utmanande sätt att 

organisera arbetet. Det ställer dock högre krav på såväl organisation som individ, då de 

anställda förväntas vara självgående och ta initiativ och större ansvar för att planera när, var 

och hur arbetet utförs (Allvin et al. 2006: 23, 169). Det är viktigt att arbetsgivaren har 

kunskap om, samt beaktar, de hälsofrämjande men också försämrande effekter det nya 

arbetssättet får för individernas hälsa och arbetstillfredsställelse. Den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön är oerhört viktig för hur medarbetarna trivs och upplever sin arbetsplats och 

arbetssituation. Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid med att arbeta och många har arbetet 

kvar i tankarna även efter arbetsdagens slut. Eftersom vi dessutom, i linje med vad Wilson 

(2008: 20-21) skriver, lever och arbetar allt längre, är det viktigt att arbetsplatsens arbetsmiljö 

främjar ett längre och mer hållbart arbetsliv.  

 

Vi vill genom studien öka kunskapen kring vad i det aktivitetsbaserade arbetssättet som 

upplevs leda till förbättrad eller försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse. Vi vill också 

studera om arbetssättet kan förväntas bidra till ett för individen mer hållbart arbetsliv. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare i den undersökta organisationen upplever 

att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat. Vi vill 

studera om det förändrade arbetssättet leder till förbättrad eller försämrad upplevd hälsa samt 

arbetstillfredsställelse för individerna. Vidare önskar vi studera vilka arbetsmiljöfaktorer som 

ger upphov till den upplevda hälsan alternativt ohälsan för de individer som arbetar 

aktivitetsbaserat. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 

 Hur upplever medarbetare i den undersökta organisationen att den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 Vad i arbetssättet leder till förbättrad eller försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse 

jämfört med tidigare arbetssätt?  

 Vad i arbetsmiljön leder till upplevd förbättrad eller försämrad hälsa och 

arbetstillfredsställelse jämfört med tidigare arbetsmiljö? 

 

1.2.2 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att begränsa oss till att enbart studera en organisation, vilken arbetar 

aktivitetsbaserat och således inte jämföra denna organisation med någon annan. Anledningen 

till detta är att vi tidigare utfört en studie på samma företag i syfte att få ökad kunskap kring 

varför de valt att övergå till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Resultatet från vår föregående 

studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet, vilken beskrivs i metodkapitlet, skapade ett 

intresse hos oss att vidare studera det aktivitetsbaserade arbetssättet men denna gång utifrån 

individens perspektiv. Vi var intresserade av individernas subjektiva upplevelse och 

inställning till det nya arbetssättet och den nya arbetsmiljön. Vi valde ämnesområdet samt 

medarbetarfokuset utifrån att arbetsmarknaden ser ut som den gör idag och att det är viktigt 

att sprida kunskap om vad som upplevs utgöra hälsosamma och hållbara arbetsplatser.  

1.2.3 Begreppsdefinitioner 

För att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna sätta sig in i sammanhanget har vi valt att 

redogöra för samt förtydliga ett antal i studien vanligt förekommande begrepp.  

 

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och social välbefinnande (Granberg 2011: 653). Granberg själv menar dock 

att hälsa och välbefinnande bör skiljas åt och att hälsa handlar om kroppen och välbefinnande 

om själen. Dessa två är enligt Granberg inte beroende av varandra, det ena kan uppstå utan det 

andra, dock anser han att det finns ett samband och att god hälsa är en bra grund för att 

utveckla ett välbefinnande och uppnå livskvalitet.   

 

Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som syftar till upplevelsen av meningsfullhet och 

tillfredsställelse i samt gentemot sitt arbete och sin arbetsplats (Wilson 2008: 77). Ett slags 

mått på hur väl arbetsmiljön uppfyller arbetstagarens behov och önskningar. 

 

Arbetsplats är det begrepp vi använder oss av när vi vill beskriva hela den sfär medarbetarna 

befinner sig i när de är på arbetet. Begreppet arbetsplats för oss spänner över såväl 

kontorsmiljö som arbetssätt men även sociala relationer. 

 

Kontorskoncept är det begrepp vi använder oss av då vi pratar om den modell eller det sätt på 

vilket man väljer att organisera medarbetarnas arbete men också arbetsplats. I denna studie 

avser kontorskonceptet det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att individerna skall välja att arbeta vid den arbetsstation 

som bäst stödjer den arbetsuppgift som skall utföras för stunden, men också bäst stödjer den 

grupp människor med vilka arbetet skall utföras. Det innebär också att arbetet utförs i en 
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kontorsmiljö utan en fast plats för de anställda. Aktivitetsbaserat arbetssätt förkortas ofta 

ABW, vilket står för Activity Based Working. Hädanefter används förkortningen ABW. 

 

Aktivitetsbaserat kontor är den benämning som används när vi talar om det aktivitetsbaserade 

kontorskonceptets fysiska miljö. När detta begrepp används lägger är fokus på arbetsplatsens 

utformning och möblering.  

 

Arbetsstation syftar till den enskilda eller delade yta på det aktivitetsbaserade kontoret som 

medarbetarna placerar sig vid för att utföra en arbetsuppgift. Vanligt förekommande 

arbetsstationer som individerna i denna studie kan välja bland är skrivbord, samarbetsytor 

eller tysta rum.  

 

Clean Desk policyn syftar till att medarbetarna av respekt för sina kollegor skall lämna 

arbetsplatsen avstädad från tillhörigheter när platsen inte längre behövs, när man planerar att 

vara borta längre än 60 minuter eller när man går hem för dagen. 

1.3 Bakgrund 

För att läsaren skall få en förståelse för det företag samt det fenomen vi valt att studera inleder 

vi med att ge en bakgrundsbild. Först presenteras den studerade organisationen, därefter 

redogörs för vad som innefattas i begreppet arbetsmiljö och avslutningsvis beskriver vi vad 

kontorsutformning är samt vad som karaktäriserar de vanligast förekommande 

kontorstyperna.  

1.3.1 Företaget 

Vi har valt att förlägga studien till ett storföretag verksamt i en högteknologisk bransch, 

beläget i Västsverige. I denna studie anges, med hänsyn till att företaget önskar vara anonymt, 

inte exakta detaljer avseende medarbetare, våningsplan samt övriga specifikationer kring 

byggnadens utformning eller hur den disponeras.  

 

Företaget är en privat vinstdrivande organisation som arbetar med högteknologisk utveckling 

och produktion av världsledande produkter, tjänster och lösningar. Det är en ingenjörstät 

verksamhet med högt fokus på forskning och utveckling. Företaget hade år 2015 totalt cirka 1 

000 anställda på kontoret. Cirka 25 procent av medarbetarna på kontoret är kvinnor. Företaget 

har en vision om att vara marknadsledande inom sin bransch, vilket gör det viktigt för dem att 

vara i framkant vad gäller kreativitet och innovation. För att lyckas med detta är 

medarbetarnas trivsel och välmående av stor vikt. Företaget valde 2014 att gå från arbete i 

stort öppet kontorslandskap till att arbeta aktivitetsbaserat. Idag arbetar tre områden, vilka vi 

av sekretesskäl kallar A, B och C, aktivitetsbaserat. När företaget började omorganisationen 

av sina kontor valde det att börja med område B för att sedan renovera område C och nu 

senast område A. Område C rymmer efter omvandlingen till aktivitetsbaserat cirka 30 procent 

fler medarbetare. Tanken är att samtliga medarbetare så småningom skall komma att arbeta i 

enlighet med konceptet. 

1.3.2 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljö är ett brett begrepp som innefattar individens fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden i sin arbetssituation och på sin arbetsplats (Arbetsmiljöverket 2016; Zanderin 

2005: 11-13). Arbetsgivaren har genom Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd samt via överenskommelser i centrala och lokala 

kollektivavtal, det huvudsakliga ansvaret för att på olika sätt tillse en god arbetsmiljö. De har 

också ansvar att förebygga riskfaktorer som kan leda till ohälsa på arbetsplatsen. Även 
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arbetstagaren har ett ansvar vad gäller den egna arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2016; 

Zanderin 2005: 19, 23). 

 

Fysisk arbetsmiljö handlar till stor del om hur arbetsplatsen och arbetet är anpassat för att 

fungera i relation till individens kropp och hälsa. Här innefattas faktorer som rumsutformning 

och möbler, IT-miljö, ljud, ljus, ventilation, värme/kyla, kontakt med kemikalier samt 

biologiska hälsorisker. Det kan också röra sig om arbetsställningar och graden av monotont 

eller varierat arbete som kan leda till ökad eller minskad fysisk smärta och värk (Zanderin 

2005: 91-92, 96-97).  

 

Psykosocial arbetsmiljö handlar främst om individernas subjektiva upplevelser av den 

verklighet och den fysiska arbetsmiljö de befinner sig i (Zanderin 2005: 137). Det kretsar till 

stor del kring samspel och relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef, 

samt individens upplevda möjlighet till delaktighet och inflytande vad gäller sin egen 

arbetssituation men också vad gäller arbetsplatsen. Det innefattar upplevelsen av 

förväntningar, krav och ansvar i relation till upplevd förmåga och kontroll över arbetet, men 

också om känslan av att känna trygghet, stöd och respekt samt att vara en del av ett 

sammanhang. Detta är aspekter som påverkar individens psykiska hälsa och välmående 

(Tangen 2013: 108-110;Theorell 2012: 19-23, 27-28, Zanderin 2005: 137, 147). 

 

Psykosocial arbetsmiljö är dock ett begrepp i förändring. Den 31 mars 2016 trädde en ny 

arbetsmiljöföreskrift rörande organisatorisk och social arbetsmiljön i kraft (Arbetsmiljöverket 

(2016). Bakgrund till detta är att brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön lett till 

ökad ohälsa. Psykisk ohälsa är en av de största folkhälsosjukdomarna och ett stort 

arbetsmiljöproblem i Sverige (Allvin et al. 2006: 135; Zanderin 2005: 61,143). Konkret kan 

ohälsan uppstå som konsekvens av exempelvis en alltför hög arbetsbelastning eller arbetstakt, 

otydliga roller, motstridiga eller orimliga krav samt bristande handlingsutrymme eller 

delaktighet. Det kan också uppstå till följd av en omorganisering där individen inte haft 

möjlighet till inflytande och påverkan eller som konsekvens av ineffektiv kommunikation 

eller bristande stöd från dels medarbetare men också från chefer (Wilson 2008: 270, 275); 

Toivanen 2015: 26; Utbult 2016;). Syftet med den nya föreskriften (AFS 2015: 4) är att 

förtydliga redan befintliga regler när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

inklusive kränkande särbehandling. Vidare syftar den omgjorda arbetsmiljöföreskriften till att 

främja en god arbetsmiljö samt förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 

sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

 

Den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön samspelar och påverkar såväl 

individers beteendemönster, behov, motivation och samarbete som deras stressnivå, 

arbetsprestation, arbetstillfredsställelse samt hälsa (Theorell 2012: 72-73). Stress definieras 

som en psykofysiologisk reaktion som startar i kroppen när det uppstår en situation som 

hjärnan uppfattar som hotfull. Individen mobiliserar då extra mycket energi för att kunna 

hantera situationen eller det yttre kravet (Zanderin 2005: 143). Att under kortare perioder 

uppleva stress är inte farligt, det kan till och med öka prestationsförmågan, riskerna uppstår 

först när hotet och stressnivån kvarstår och individen inte får tid till återhämtning och vila 

(Theorell 2012: 40; Zanderin 2006: 143-144). Faktorer i organisationsstruktur och 

arbetsmiljö, men också dess sociala och politiska kontext kan leda till ohälsa och negativ 

stress. Även individens självkänsla, sociala stöd, flexibilitetsförmåga, personliga historia och 

stresshanteringsmetoder påverkar upplevelsen samt hanteringen av arbetsmiljön (Wilson 

2008: 270-272; Zanderin 2006: 150). Hur arbetsmiljön upplevs har betydande inverkan på 

individernas inställning till det egna arbetet, kollegor och chefer men också till arbetsplatsen 
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som sådan. Forskning visar att det finns ett samband mellan interiören, alltså den fysiska 

inomhusmiljön, och arbetstagarnas välbefinnande. Kontorsdesign, möbler, färgsättning och 

inomhusklimat har visat sig ha påverkan på de anställdas hälsa och arbetstillfredsställelse 

(Tangen 2013: 110; Toivanen 2015: 13). 

1.3.3 Kontorsmiljöer  

Dagens arbetsplatser präglas av olika typer av miljöer och kontorsutformningar och en och 

samma arbetsplats kan bestå av flera olika typer av kontorslösningar. Det som karaktäriserar 

hur en kontorsmiljö är utformad grundar sig inte enbart i kontorets yta utan även i vad för typ 

av arbete som skall utföras på kontoret. Att kontorsmiljöns utformning och möblemang 

stödjer verksamhetens arbetssätt och tillgodoser de anställdas behov är av stor vikt för att 

uppnå bästa möjliga effektivitet och trivsel (Tangen 2013: 108-110; Toivanen 2015: 6, 15). 

 

Enskilda rum eller cellkontor 
En vanlig kontorsmiljö är det enskilda rummet, också kallat cellkontor. Det är ett rum där den 

anställde ges en fast plats med stora möjligheter till enskilt och koncentrerat arbete. Det 

enskilda rummet är positivt i den bemärkelsen att det stänger ute bullriga och störande ljud 

samtidigt som en negativ aspekt av kontoret kan vara att avskildheten försvårar möjligheten 

till interaktion med kollegor (Bodin Danielsson 2010: 61; Toivanen 2015: 16). 

 

Delat rum 

Ett delat rum innebär en kontorsyta med två-tre fasta platser i samma rum. Kontorets 

utformning kan variera beroende på de anställdas arbetsuppgifter och samspel med varandra. 

Kontoret kan vara avskärmat för att passa mer enskilt arbete eller öppet om personerna som 

innehar det delar liknade arbetsuppgifter och samarbetar mycket i det dagliga arbetet. Delade 

rum kan även vara ett resultat av platsbrist på kontoret (Bodin Danilesson 2010: 61; Toivanen 

2015: 17). 

 

Kontorslandskap 

En vanlig miljö är det öppna kontorslandskapet som kan skilja sig både till storlek och till 

utformning. Kontorslandskapet kan variera från litet landskap med utrymme för fyra-nio 

personer, mellanstort med platser för 10-24 personer, till stort landskap med plats för 25 

personer eller fler. Kontorslandskap består av flera enskilda platser som är avdelade med hjälp 

av skärmar för att minska ljud och buller samt kunna ge de anställda en viss avskildhet. 

Kontorslandskap används ofta vid enskilt rutinarbete där det finns mindre behov av 

kommunikation och interaktion med kollegor. En vanlig negativ aspekt med 

kontorslandskapet är att det är en högljudd miljö där det är svårt för den anställde att gå 

undan. Kontorslandskap brukar därför utformas med en del tysta rum för att de anställda ska 

ha möjlighet till mer ostört arbete eller enskilda samtal (Bodin Danielsson 2010: 60-61; 

Toivanen 2015: 19).  

 

Kombikontor 
Kombikontoret, som fortfarande är relativt ovanligt på arbetsmarknaden på grund av att det är 

ytkrävande, är ett kontor som försöker kombinera det bästa med cellkontor och öppet 

landskap. Medarbetarna har en fast plats i eget rum samtidigt som det utanför finns 

gemensamma ytor för samarbete, spontana möten och kreativt arbete. I genomsnitt 

beräknas drygt 25 procent av individens dagliga arbete utföras i den gemensamma 

samarbetsytan. Kombikontoret ger team ökade möjligheter att sitta tillsammans när de önskar 

samtidigt som de anställda har tillgång till sina enskilda rum (Bodin Danielsson 2010: 62; 

Toivanen 2015: 23). 
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Flexkontor 
Flexkontoret kan i stor utsträckning liknas vid ett öppet kontorslandskap med undantag av att 

de anställda inte har några egna platser. Likt kontorslandskapet har flexkontoret också tysta 

rum för mer koncentrerat arbete, avskilt samarbete och enskilda samtal. Då medarbetarna inte 

har en egen plats på kontoret förvaras tillhörigheter i ett skåp eller en rullhurts. Avsaknaden 

av fasta platser resulterar även i att kontoret strävar efter ett papperslöst arbetssätt där 

dokument och andra handlingar arkiveras digitalt. Kontoret brukar endast ha plats för cirka 70 

procent av de anställda då man utgår ifrån att mycket av arbetet utförs utanför kontorets 

väggar (Bodin Danielsson 2010: 62; Toivanen 2015: 23).      

 

Aktivitetsbaserat kontor 
Det aktivitetsbaserade kontoret som uppstod redan på slutet av 1960-talet har fått allt större 

uppmärksamhet de senaste åren och är även den kontorsmiljö som den här studien lägger 

fokus på. Det aktivitetsbaserade kontoret består till stor del av helt öppna ytor där kontoret är 

indelat i olika ytor eller zoner som genom olika funktioner stödjer olika typer av arbete. I det 

aktivitetsbaserade kontoret har de anställda inga egna platser utan uppmanas i stället att välja 

arbetsplats utifrån uppgift. De anställda kan byta plats flera gånger under en dag för att 

anpassa sig efter vad som skall utföras och tillsammans med vem det skall utföras. Genom 

varierad möblering och högteknologiska lösningar inspireras den anställde att finna en miljö 

som underlättar och passar för de dagsaktuella arbetsuppgifterna. Zonerna varierar från helt 

tyst nivå till högljudd nivå. Den helt tysta zonen är till för koncentrerat självständigt arbete, 

vilken oftast utgörs av en mer avskärmad, eller med hjälp av väggar helt stängd, zon. Här ska 

de anställda inte bli störda av vare sig ljud eller andra medarbetare. Vidare finns det även tysta 

zoner i den öppna ytan. Här utför medarbetarna enskilt koncentrerat arbete under låg ljudnivå, 

skillnaden är dock att zonen är placerad i anslutning till övriga zoner, vilket innebär en viss 

aktivitet i omgivningen. I tyst zon innefattas också tysta rum, dessa är dock utplacerade i de 

olika zonerna så att medarbetarna snabbt skall kunna gå undan. De tysta rummen används till 

bland annat enskilt arbete, avskilt samarbete eller samtal. I miljön finns även en zon för 

mellanhög ljudnivå där kollegor har möjlighet till samarbete och samtal sinsemellan. Utöver 

dessa zoner finns även aktiva zoner som är mer högljudda och som är till för kreativt 

samarbete och livliga samtal. De aktiva zonerna är vanligtvis belägna i nära anslutning till 

gångstråken eller korridorerna för att bjuda in till spontana möten kollegor emellan. Då de 

anställda inte har en fast plats tilldelas de ett skåp för förvaring av egna tillhörigheter. Det 

papperslösa arbetssättet kräver också en väl utvecklad teknisk miljö som kan stödja och 

underlätta för de anställda som ska arbeta i enlighet med konceptet (Toivanen 2015: 20-21).  

Vanligtvis görs en åtskillnad mellan det aktivitetsbaserade kontoret och det aktivitetsbaserade 

arbetssättet, där det förstnämnda fokuserar på miljö, möblering och utformningen av kontoret. 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet däremot fokuserar på hur medarbetaren nyttjar 

kontorsmiljön och väljer lämplig plats för sin arbetsuppgift (Appel-Meulenbroek, Groenen & 

Janssen 2011: 123). Det aktivitetsbaserade arbetssättet bygger i grunden på tre principer; tillit, 

ansvar och utförande. Det ställs högre krav på den anställde att själv ta ansvar för när, var och 

på vilket sätt arbetet utförs. Samtidigt måste medarbetaren ges tillit att i högre utsträckning få 

planera och styra sitt dagliga arbete. Detta innebär att cheferna måste utveckla nya sätt att leda 

på eftersom medarbetaren inte längre, som vid det traditionella skrivbordet, alltid är synlig vid 

sin plats.  

 

Ett aktivitetsbaserat kontor brukar ofta framställas som gynnsamt för organisationen i sin 

helhet, framförallt ur ekonomisk synvinkel. Det mobila arbetssättet bygger på att mycket av 

arbetet utförs på andra platser än kontoret och därför finns enbart platser för cirka 75 procent 
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av de anställda samtidigt som den öppna ytan gör det lättare att möblera för fler personer än 

vid andra kontorslösningar. Andra fördelar som brukar lyftas fram är att arbetssättet, förutsatt 

att arbetssättets koncept följs, främjar verksamhetens produktivitet och kreativitet då 

medarbetarna får ökat utrymme för samarbete och spontana möten (Appel-Meulenbroek, 

Groenen & Janssen 2011: 122; Toivanen 2015: 20).   

1.4 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 inleds med en presentation av ämnet samt varför det fångat vårt intresse. Vidare 

presenteras studiens syfte och frågeställningar varpå vi redogör för de avgränsningar, 

begreppsdefinitioner samt bakgrund till det fenomen som studeras. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens disposition. Kapitel 2 berör tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkter 

vi valt att använda oss av i studien. I kapitel 3 redogörs för den vetenskapsteoretiska ansatsen, 

metodvalen samt tillvägagångssätt och genomförande av studien. I kapitel 4 presenteras de 

resultat som framkommit i studien. Kapitel 5 inleds med en resultatdiskussion vilken följs av 

metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. Utöver dessa kapitel finner läsaren såväl 

källförteckning som bilagor i slutet av uppsatsen. 
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Kapitel 2 
Detta kapitel berör den tidigare forskning samt de teorier studien knyter an till. 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns avseende hur individer upplever att den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat är relativt begränsad. Den 

forskning vi funnit behandlar främst olika typer av arkitektonisk kontorsutformning och hur 

de olika kontorstyperna påverkar individernas arbetstillfredsställelse och produktivitet. Endast 

en liten del av den tidigare forskning vi studerat fokuserar på hur individerna upplever sig 

påverkas av den psykosociala arbetsmiljön. Den forskning som presenteras nedan anser vi 

dock ger en ökad och bredare kunskapsbild kring kontorsmiljöer och dess för- och nackdelar 

med avseende på fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den bidrar också till förståelse för vilka 

motiv som kan ligga bakom organisationers val av olika kontorsmiljöer. Forskningen hjälper 

oss vidare att förklara och förstå de mönster vi funnit i vårt egna resultat. Vi anser att vår 

studie kan bidra med ökad förståelse för hur ABW upplevs från ett medarbetarperspektiv 

vilket också kompletterar kontorsforskningen med tanke på de kunskapsluckor som finns 

inom området. 

2.1.1 Uppkomsten av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Inledningsvis använder vi oss av van Meels studie från 2011 då den ger oss en förståelse för 

historiken bakom det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Van Meels studie syftar till att förklara historien bakom dagens nya mobila kontorskoncept 

med utgångspunkt i de flexibla arbetssätt som uppkom på 1960- och 1970-talet. Resultatet av 

studien visar att det nya mobila- och papperslösa arbetssättet i själva verket inte alls är ett nytt 

sätt att arbeta på utan har funnits sedan slutet av 1960-talet (van Meel 2011: 357). Trots det 

var det först på 1990-talet, då konceptet upptäcktes och ompaketerades av konsult- och 

möbelindustrin, som det slog igenom på allvar. Även om arbetssättet uppkom för närmare 50 

år sedan har det inte alls haft samma genomslag som det har fått idag. Det har framför allt två 

orsaker. Den första och förmodligen största orsaken var att teknologin på den tiden var alltför 

underutvecklad för att kunna stödja detta mobila och papperslösa arbetssätt. Den andra 

orsaken var ledningens inställning till arbetssättet; chefskapet byggde fortfarande på tydlig 

hierarki med stark kontroll och övervakning av arbetet. Det mobila arbetssättet kräver en 

annan typ av autonomi hos den anställde än den traditionella typen av skrivbordsarbete, något 

som cheferna på den tiden inte var redo att ge sina medarbetare. Van Meel avslutar sin studie 

med en reflektion kring huruvida dagens organisationer är mer redo för det mobila arbetssättet 

än vad de var på 70-talet. Han menar att det konventionella kontoret fortfarande har en stark 

påverkan på dagens arbetsmarknad och att människors inbyggda rädsla för förändringar kan 

få negativa effekter för det mobila arbetssättet (van Meel 2011: 365).  

 

Vi anser att studien är relevant för oss då det är viktigt att förstå konceptets ursprung och 

historia för att kunna förstå dess utveckling och varför det har fått det genomslag det har fått 

idag.  

2.1.2 Kontorets design i relation till individernas hälsa, arbetstillfredsställelse 
och välmående  

Vidare har vi, för att bättre kunna förstå hur kontorsmiljöns fysiska utformning och möblering 

hänger ihop med samt påverkar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, tagit del av ett 

antal forskningsstudier inom området. Bodin Danielsson, arkitekt samt forskare vid KTH 
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Arkitekturskolan och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, har genom ett 

tvärvetenskapligt perspektiv studerat hur kontorets arkitektur och arbetsmiljö påverkar de 

anställdas upplevelse av den egna arbetsplatsen och organisationen, men också hur det 

påverkar trivsel, hälsa, arbetstillfredsställelse samt välmående (Bodin Danielsson 2010: VII, 

82). Avhandlingen bygger på två studier indelade i fem olika fokusområden (artiklar), med 

empiri framställd från kvantitativa och kvalitativa studier på 491 kontorsanställda från 

tjugosex olika företag. I sin avhandling tar Bodin Danielsson avstamp i utförliga 

beskrivningar av de sju olika kontorstyperna och dess funktionalitet, vilka präglar de 

studerade arbetsplatserna. De studerade kontorstyperna är cellkontor, delat rum, litet-, 

mellanstort- och stort kontorslandskap samt flex -, respektive kombikontor (Bodin Danielsson 

2010: VII). 

 

Bodin Danielsson finner i sina studier att det estetiska; den omgivande arkitekturen och den 

fysiska kontorsmiljön, har betydande inverkan på de anställdas upplevelse av sin egen hälsa, 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse, men också stor betydelse för uppfattningen av den 

egna arbetsplatsen och organisationen som helhet. Denna slutsats baserar Bodin Danielsson 

på att de skillnader som studerats återfinns även efter att hänsyn tagits till variablerna ålder, 

kön, yrkesnivå samt yrkesinriktning (Bodin Danielsson 2010: 74-75, 78, 80-82).  

 

Studien visar stora skillnader i nöjdhet vad gäller arbetstillfredsställelsen i de olika fysiska 

kontorsmiljöerna. I studien konstaterades att de kontorstyper som gav högst utslag vad gäller 

arbetstillfredsställelse var flexkontoret, det rum som delas av ett antal personer samt 

cellkontoret (Bodin Danielsson 2010: 77-79,82). De två förstnämnda ansågs mycket 

tillfredsställande på grund av fördelarna det ger om man ser till de sociala aspekterna, 

exempelvis möjligheten att sitta nära sin arbetsgrupp eller sin chef (Bodin Danielsson 2010: 

77-78). De anställda i cellkontor och flexkontor var också de som var mest tillfreds vad gäller 

faktorer som ljud och buller samt möjlighet till sekretess och avskildhet. Faktorer som enligt 

studien visade sig vara största källan till missnöjdhet i övriga kontorstyper (Bodin Danielsson 

2010: 78). Studien visar också att de individer som arbetade i cellkontoret visade på god 

självuppskattad hälsa, något Bodin Danielsson menar beror på att cellkontoret tillåter 

självständighet och egen kontroll av både arbete och arbetsyta (Bodin Danielsson 2010: 76-

78). Att även anställda i flexkontor upplevde god hälsa var enligt Bodin Danielsson (2010: 

76) däremot oväntat, då denna kontorstyp brukar kritiseras på grund av avsaknaden av en 

egen plats. Den fasta platsen brukar vara starkt förknippad med människans grundläggande 

behov av trygghet och personifiering. 

 

Den kontorstyp som visade sig skapa minst tillfredsställelse vad gäller ljud och buller samt 

sekretess och avskildhet var det stora kontorslandskapet. Missnöjet visade sig också till stor 

del handla om antalet anställda som vistades inom samma yta samt det faktum att 

medarbetarna behövde dela arbetsstationer och övriga funktioner med flera andra individer 

(Bodin Danielsson 2010: 79). När det kommer till arbetsmiljö och trivsel upplevdes det 

mellanstora och stora kontorslandskapet som sämst. Det mellanstora landskapet samt 

kombikontoret var de kontorstyper som visade på lägst arbetstillfredsställelse samt hög risk 

för ohälsa. Allra störst risk för ohälsa och dåligt välbefinnande uppvisades dock bland de 

individer som arbetade i litet eller mellanstort kontorslandskap (Bodin Danielsson 2010: 77-

78, 83).  

 

Bodin Danielsson understryker i sin studie vikten av förståelse för hur arkitektur och 

kontorsmiljöns utformning påverkar hur den enskilde individens, men också gruppens fysiska 

och psykiska hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen formas. Vidare betonar hon att 
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kunskap om hur kontorsutformning, arbetsmiljö samt hälsa samspelar, innebär bättre 

möjligheter för arbetsgivaren att främja individernas hälsa, minska personalkostnader och 

uppnå ökad produktivitet. Bodin Danielsson menar också att en varierad och stödjande 

kontorsmiljö med olika ytor för skilda typer av arbete; både ytor för enskilt koncentrerat 

arbete men också ytor för samarbete och kreativitet, har en stor inverkan på individernas 

upplevda hälsa och välbefinnande. Det ökar också den positiva upplevelsen av den egna 

arbetsplatsen och organisationen, något som inte bara gynnar individen utan även 

arbetsgivaren (Bodin Danielsson 2010: 83).  

2.1.3 Hållbara och friska kontor 

Som komplement till ovanstående forskning har vi valt att använda Susanna Toivanens 

forskning från 2015 vilken också lyfter fram vikten av kontorets interiör i förhållande till 

individens hälsa och arbetstillfredsställelse. Toivanen har studerat hur man skapar attraktiva, 

friska och hållbara kontor. I sin studie beskriver hon vilka olika typer av kontor det finns på 

arbetsmarknaden och vad dessa har för påverkan på individens hälsa och välmående 

(Toivanen 2015: 18-23). Det Toivanen (2015: 27), i likhet med Bodin Danielsson (2010: 82) 

finner, är att arbetsplatsens utformning och interiör har en direkt koppling till individens hälsa 

och tillfredsställelse samt hur den anställde uppfattar sin arbetsplats och arbetsgivare. 

Toivanen (2015: 32) menar vidare att större förändringar som omorganisation av ett kontor är 

en stark källa till stress och oro hos de anställda, speciellt om de inte får möjlighet till kontroll 

och inflytande. De medarbetare som tvärtom fått möjlighet till inflytande menar Toivanen är 

cirka 30 procent mer produktiva i sitt arbete. 

 

Vidare menar Toivanen (2015: 43) att framtidens öppna kontor ofta beskrivs som tekniskt 

avancerade mötesplatser som passar både för samarbete och koncentrerat arbete. Hon fann 

dock i sin studie att det bland de anställda fanns ett missnöje med de öppna kontoren, då de 

inte ansågs tillräckligt anpassade efter individuella behov och förhållningssätt. Toivanen 

finner att bra och friska kontor kännetecknas av en god fysisk arbetsmiljö där faktorer som 

ljud, ljus, ventilation och möjlighet till avskildhet är goda (Toivanen 2015: 10). Hon menar 

också att ett bra kontor skall bidra till en arbetsmiljö där de anställda upplever god hälsa, mår 

bra och orkar prestera. Vidare menar Toivanen (2015: 65-67) att ett gott och rättvist 

ledarskap, bra kommunikation och ett kontor där medarbetarna ges tillit och erkännande är 

ytterligare faktorer som resulterar i friska arbetsplatser där personalens hälsa och 

välbefinnande påverkas positivt. Det är enligt Toivanen först då som företagen på allvar blir 

långsiktigt hållbara. Hon menar att friska och välmående medarbetare ger företagen 

konkurrenskraftiga fördelar, inte enbart för att sjukskrivningar är mycket kostsamt utan även 

för att friska medarbetare gör ett bättre arbete.  

 

Toivanens resultat avseende vad som bidrar till en hållbar arbetsplats, inte bara idag utan även 

i framtiden, anser vi är högst relevant då vi i vår studie ämnar undersöka det trendiga 

aktivitetsbaserade kontorskonceptets påverkan på individens upplevda hälsa, 

arbetstillfredsställelse och effektivitet.               

2.1.4 Produktivitet och arbetstillfredsställelse på flexibla arbetsplatser  

Van der Voordts (2004) rapport syftar till att undersöka medarbetarnas upplevelse av 

produktivitet och arbetstillfredsställelse i en flexibel kontorsmiljö samtidigt som 

den identifierar de fördelar samt potentiella risker som kan uppstå till följd av en förändrad 

kontorslayout och ett förändrat arbetssätt (van der Voordt 2004: 133-134). Då vi i vår studie 

är intresserade av vilka fördelar samt risker det aktivitetsbaserade arbetssättet, som är en 
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variant av flexkontoret, kan medföra med avseende på fysisk och psykisk hälsa anser vi denna 

studie vara av relevans för att kunna förklara vårt egna resultat.  

 

Van der Voordt beskriver i sin studie arbetstillfredsställelse som något som handlar om i 

vilken grad arbetsmiljön uppfyller arbetstagarens behov och önskningar. Han menar att det till 

viss del handlar om hur väl arbetsmiljön som helhet passar för arbetsuppgifterna och hur väl 

arbetsstationens funktionalitet uppfattas men också huruvida arbetsstationen medger önskad 

grad av kommunikations- eller koncentrationsmöjlighet. Van der Voordt menar vidare att det 

även handlar om hur väl arbetsmiljön uppfyller individens psykologiska behov av avskildhet, 

revir, identitet och personifiering. I detta innefattas även tillgängligheten till andra människor, 

flexibilitet- och anpassningsförmåga till miljö, inomhusklimat, möblering samt IT-stöd. Van 

der Voordt menar vidare att även medarbetarens privatliv kan vara en faktor som påverkar, 

men också påverkas av, arbetstillfredsställelsen (van der Voordt 2004: 139-140).  

 

I studien fann van der Voordt att hur väl medarbetare anpassar sig till en ny form av kontor 

kan bero på individernas tidigare erfarenheter. De medarbetare som tidigare arbetat i 

cellkontor med möjlighet till avskildhet och lugn, hade ett annat utgångsläge än de 

medarbetare som suttit i ett öppet kontorslandskap och därmed redan vant sig vid mycket yttre 

stimuli. Han fann också att de äldre medarbetarna upplevdes som mindre tillfredsställda i 

jämförelse med de yngre, samt att de nyanställda som regel var mer positivt inställda än de 

som arbetat där en längre tid. Ytterligare förklaringar till det skilda resultatet menar van der 

Voordt kan bero på hur många arbetsplatser som fördelats på antalet anställda, hur stor 

ytstorlek det var per arbetsstation samt hur tillfredsställande ljudavskärmning på de olika 

arbetsstationerna för koncentrerat arbete upplevdes (van der Voordt 2004: 137-139).  

 

Van der Voordt konstaterar i sin rapport, i linje med både Toivanen (2015: 13) och Bodin 

Danielsson (2010: 82) att en ny fräsch miljö med stora skrivbord och bekväma möbler absolut 

ökar medarbetarnas nöjdhet med kontoret (van der Voordt 2004: 144). Han menar dock att 

viktiga faktorer för arbetstillfredsställelsen i en flexibel kontorsmiljö är att antalet 

arbetsplatser är välbalanserat. Ett alltför stort antal platser är vare sig ekonomiskt eller 

nödvändigt, men ett alltför snävt antal platser är den faktor som ger upphov till mest irritation 

och som tvingar medarbetarna att använda arbetsstationer som är sämre lämpade för det 

arbete de skall utföra. Vidare menar van der Voordt att utformning och placering av ytor och 

arbetsstationer är viktigt. Att sitta i en öppen yta med ökad synlighet och akustik med ljud och 

buller, dessutom ofta i nära anslutning till en korridor, minskar som regel 

koncentrationsförmågan. Vidare rapporterar van der Voordt att många medarbetare upplever 

möjligheten att välja plats som tillfredsställande och att mobiliteten ökar möjligheterna för 

social interaktion, nya bekantskaper och ökad kunskapsöverföring. Van der Voordt menar 

samtidigt att det i många fall är olämpligt att personer vars arbetsuppgifter har väldigt lite 

gemensamt, samt kräver olika grad av koncentrationsnivå eller kommunikation, sitter bredvid 

varandra då det kan störa både enskilda individer men också grupper som arbetar tillsammans 

(van der Voordt 2004: 143-144).  

 

Vidare finner van der Voordt att individerna i studien upplever det jobbigt och tidskrävande 

att vid varje stationsbyte ställa in stol och bord för att det skall passa just dem. Möjligheten att 

skapa sin personliga trygga punkt blir också enligt van der Voordt i princip omöjlig. Han 

menar att många individer väljer att komma tidigare till arbetet för att få sin informellt egna 

trygga plats. Vidare lyfter van der Voordt fram att avgörande för det flexibla arbetet är att 

teknologin fungerar som den ska. Han menar att faktorer som datorhaveri, krånglande 
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internetuppkoppling eller otillräcklig kunskap kring de system som används skapar frustration 

och ilska (van der Voordt 2004: 143-144). 

 

Van der Voordts rapport ställer upp intressanta och viktiga jämförelser mellan å ena sidan 

tillfredsställelsen med kontorsdesignen, den fräscha miljön, de ergonomiska möblerna samt 

den ökade kommunikationen och å andra sidan missnöjet med störande ljud, 

koncentrationssvårigheter och konsekvenserna av att inte ha en egen plats. Dessa resultat och 

klargöranden är intressanta för oss att ta del av när vi försöker förstå och förklara de 

upplevelser individerna i vår studie berättar om.  

2.1.5 Ett aktivitetsbaserat kontorskoncept ur individens perspektiv 

Vi har även valt att använda oss av Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssens (2011) 

forskning som framförallt fokuserar på hur arbetstagarna tar sig an det aktivitetsbaserade 

arbetssättet samtidigt som studien lyfter fram hur arbetssättet påverkar individens effektivitet, 

hälsa och välmående. Något som vi anser kan hjälpa oss att tolka vårt eget resultat samt 

besvara vår studies syfte vad gäller hur det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar de 

anställdas upplevda hälsa. 

 

Holländarna Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen har utfört en studie som bland annat 

bygger på en undersökning där 182 kontorsanställda från fyra olika aktivitetsbaserade kontor 

besvarade en enkätundersökning. Syftet med studien var att utvärdera relationen mellan 

kontorsdesignen, sättet konceptet var tänkt att fungera på och sättet det faktiskt användes på 

samt vad det aktivitetsbaserade arbetssättet fick för inverkan på de anställda (Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011: 125-126). I resultatet fick forskarna fram att 

kontorskonceptet inte användes i den bemärkelse det var tänk att användas. Forskarna menar 

att det felaktiga användandet av arbetssättet kan vara en konsekvens av brister i 

kontorsutformningen, vilket kan leda till att anställda utsätts för alltför mycket stimuli bland 

annat i form av för höga ljudnivåer. Det felaktiga användandet kan även vara ett resultat av 

bristande introduktion till arbetssättet, vilket kan resultera i att medarbetarna inte är tillräckligt 

mobila i sitt arbetssätt och inte nyttjar kontoret i den utsträckning de borde. Resultatet pekade 

även på att felanvändandet av arbetssättet lett till minskad effektivitet, sjukdomar samt 

missnöje bland de anställda. Forskarna lyfter även fram att alla människor är olika samt har 

olika förutsättningar och behov. De menar att det är svårt att skapa en generell arbetsmiljö 

som passar och tillgodoser samtliga anställda. Vidare menar de att användandet av de olika 

arbetsstationerna snarare tycktes bottna i de anställdas egna preferenser och inställningar, än i 

arbetsstationen i sig (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011: 131, 133). Forskarna 

lyfter också fram att en av de största nackdelarna med ABW är den känsla av avidentifiering 

som avsaknaden av ett eget skrivbord kan innebära. En plats som för många innebär en trygg 

punkt och en möjlighet att personifiera sin arbetsplats för att göra den mer hemtrevlig (Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011: 123). Forskarna menar även att om det skapas mer 

regler och förhållningssätt kring hur arbetssättet är tänkt att utföras ökar möjligheterna att de 

anställda använder det på rätt sätt, samtidigt som dessa regler skulle kunna hämma den tillit 

som arbetssättet bygger på (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen 2011: 134).   

 

Vi anser att forskarnas studie är av stor vikt för oss då resultatet avseende hur de anställda 

faktiskt använder det aktivitetsbaserade kontoret och hur de påverkas av arbetssättet, kan 

bidra till en ökad förklaringsförmåga avseende det vi själva ämnar undersöka. Studien är 

vidare högst intressant då en av författarna jobbar på Veldhoen + Company, vilket är ett av de 

företag som har hjälpt den undersökta organisationen i övergången till det nya kontoret och 
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arbetssättet. Veldhoen + Company är dessutom det holländska företag som grundade 

konceptet ABW (Veldhoen + Company 2016).    

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Utifrån den förkunskap vi har samt de forskningsstudier och den litteratur vi tagit del av, har 

vi valt att utgå ifrån ett antal teorier som kan vara lämpliga för att analysera individernas 

upplevda hälsosamma respektive ohälsosamma förhållanden vilka eventuellt framkommer i 

resultatet. Vi anser att de olika teorierna kompletterar varandra på ett tillfredsställande sätt när 

det kommer till att ge oss en ökad förståelse för hur individerna i ABW upplever att 

arbetssättet påverkar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

2.2.1 Herzbergs Hygienfaktorer & Motivationsfaktorer 

Med utgångspunkt i vår förförståelse samt den kunskap vi förvärvat genom den tidigare 

studien på företaget, valde vi att använda oss av Herzbergs tvåfaktorteori. Teorin kan tjäna 

som analysverktyg för att studera vilka faktorer som ligger till grund för att de individer som 

ingår i vår studie trivs respektive vantrivs på sin arbetsplats.      

 

Frederick Herzberg var en amerikansk forskare och psykolog som gjorde omfattande studier 

kring vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse respektive missnöje på arbetsplatser. 

Herzbergs tvåfaktorteori bygger på att det finns två huvudfaktorer som påverkar de anställdas 

attityd och inställning till sitt arbete; motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Granberg 2011: 

752; Herzberg, Mausner & Snyderman 1993: 44). Herzberg (1993: 6) utvecklade sin teori 

genom att studera 200 anställda på elva olika företag i Pittsburgh med syftet att kunna besvara 

frågan What do people want from their jobs? Studiens resultat visade att de faktorer som 

bidrar till ökad självkänsla, motivation och positiv inställning till arbetet handlar om själva 

arbetet i sig och det är dessa som Herzberg kallar motivationsfaktorer. Exempel på 

motivationsfaktorer är bland annat utvecklingsmöjligheter, erkännande samt ansvar över det 

egna arbetet. De faktorer som kan resultera i att den anställde känner sig missnöjd däremot rör 

den fysiska arbetsmiljön och andra former av arbetsförhållanden så som sociala relationer och 

ledarskap.  

 

 
  

Figur 1: Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredsställelse & missnöje (Kaufmann & 

Kaufmann 2010: 287). 

 

Tvåfaktorteorin utgår ifrån att den anställdes driv och motivation ökar när de egna behoven 

tillfredsställs genom självförverkligande och utveckling i arbetet. Hygienfaktorerna är dock 

nödvändiga för individens arbetstillfredsställelse även om de inte på egen hand är tillräckliga 

för att skapa motivation hos den anställde (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993: 113f). 

Människor som har svårt att finna motivation i det egna arbetet kommer dock genom 

acceptabla hygienfaktorer ändå kunna uppleva någon form av arbetstillfredsställelse i den 

mening att de gör arbetet tolererbart (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993: 14). Herzberg 
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(1993: 115) menar också att det är viktigt för chefer att underhålla de sociala relationerna med 

sin personal för att upprätthålla trivseln på arbetsplatsen. 

 

Vi har valt att använda tvåfaktorteorin trots att teorin är något föråldrad. Vi finner den trots 

detta högst relevant för det vi studerat då vi tack vare våra förkunskaper i ämnet misstänker 

att framförallt hygienfaktorerna på företaget har betydande inverkan för hur de anställda 

upplever sin arbetstillfredsställelse efter införandet av ABW.    

2.2.2. Krav-kontroll-stödmodellen  

Med tanke på vår förkunskap kring det fenomen som studeras finns en medvetenhet avseende 

vikten av inflytande och delaktighet, men också vikten av socialt stöd, för hur väl individer 

förmår hantera de förändringar som sker i privatlivet och i arbetslivet. Mot bakgrund av detta 

valde vi därför att använda oss av Robert Karaseks och Thöres Therorells krav-kontroll-

stödmodell, i syfte att bättre kunna förklara och förstå hur individerna på företaget upplever 

sin nya arbetsmiljö i ABW.  

 

Modellen bygger på balansen respektive obalansen mellan de yttre krav som ställs på en 

individ i förhållande till upplevd kontroll över situationen samt graden av upplevt socialt stöd 

från omgivningen (Theorell 2012: 22-23). Höga yttre krav kan handla om ett högt 

arbetstempo, deadlines och svåra arbetsuppgifter i jämförelse med vad individen klarar av. 

Det kan också handlar om konflikter mellan olika arbetsuppgifter eller olika uppdragsgivare. 

Låga yttre krav kan innebära en monoton arbetssituation utan möjlighet till variation och 

utveckling i arbetslivet. Karasek och Theorell (2012: 22-23) menar att stress i arbetslivet inte 

enbart bygger på kravnivån utan även på hur stor kontroll; alltså hur stort handlings- och 

beslutsutrymme individen besitter i sitt arbete. Handlingsutrymmet handlar om möjligheten 

att kontrollera, planera och påverka sitt eget arbete men kan också handla om otydliga 

målbilder och förväntningar. Beslutsutrymmet innebär individens möjlighet till inflytande och 

delaktighet i beslut. Den tredje dimensionen, socialt stöd, handlar om det stöd individerna 

upplever från omgivningen, av chefer och kollegor i arbetslivet men också av familj och 

vänner i privatlivet. Individer som upplever ett bra stöd från medarbetare och chefer i 

organisationen tenderar att känna en större trygghet och tillhörighet samt mer inflytande och 

makt. De tenderar också ha bättre förmåga att hantera en stressande situation.  

 

Modellen brukar illustreras som en kub med fyra extremsituationer; den avspända, den 

passiva, den spända och den iso-spända. Den avspända situationen, vilket anses vara den 

bästa, infinner sig när kraven är rimligt höga samt möjligheten till kontroll, alltså 

beslutsutrymmet, är hög. Då har individen bäst förutsättningar att klara av höga krav under en 

längre tid. Den passiva situationen innebär låga krav i kombination med ett litet 

beslutsutrymme. Den spända situationen, där medarbetaren har ett litet beslutsutrymme i 

kombination med högt ställda krav, är enligt Theorell (2012: 22-23) den sämsta 

kombinationen vilken kan leda till ökad stress. Adderar man den tredje dimensionen socialt 

stöd antingen komplettereras kuben med ett gott stöd från omgivningen och man får det så 

kallade ideal-arbetet, eller så upplevs det sociala stödet som bristfälligt vilket kan ge upphov 

till den fjärde, icke-hälsosamma, extremsituationen som kallas för iso-spänd. Denna 

extremsituation är förknippad med ökad sjukdomsrisk (Allvin et al. 2006: 139-142; Theorell 

2012: 22-23).  
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Figur 2: Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell (Theorell 2012: 22)  

 

Vi anser att denna modell kan vara användbar för oss, då den på ett lämpligt sätt kan förklara 

hur olika nivåer och kombinationer av krav, kontroll och stöd kan ligga till grund för 

intervjupersonernas subjektiva upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön i ABW. 

2.2.3 Känsla av sammanhang 

Även känslan av meningsfullhet och att vara en del av ett sammanhang har visat sig vara 

viktigt för att må bra och allt viktigare blir det när arbetslivet på många plan intensifieras och 

det ställs fler samt högre krav på individen. Alla individer har dessutom olika förutsättning 

och förmåga att hantera dessa förändringar. Mot bakgrund av detta finner vi teorin om 

KASAM, Känsla Av SAMmanhang lämplig för att förklara och förstå hur de medarbetare vi 

studerat upplever sin hälsa efter införandet av konceptet samt vilka faktorer som påverkar 

individernas uppfattning om, inställning till, samt förmåga att arbeta aktivitetsbaserat. 

 

Professor Aaron Antonovsky formulerade år 1979 teorin KASAM. Antonovsky var 

intresserad av vad som gör att vissa individer klarar av påfrestningar och utmaningar i livet 

bättre än andra. Han fokuserade främst på hälsans förutsättningar i stället för ohälsans 

orsaker; vad som gör att somliga individer kan behålla god hälsa och till och med öka den, 

trots motgångar i livet. 

 

KASAM utgår från de tre centrala byggstenarna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning en individ uppfattar sin omgivning 

som förståelig och strukturerad. En individ som har en hög känsla av begriplighet har lättare 

att förstå och hantera hur världen hänger samman. Hanterbarhet är precis som det låter 

individens upplevda förmåga att hantera krav och utmaningar på egen hand eller genom hjälp 

och stöd av andra. En hög känsla av hanterbarhet innebär en individ som anser sig själv ha 

kontroll och god förmåga att hantera de utmaningar som uppkommer och ser därmed inte sig 

själv som ett offer. Meningsfullhet, den byggsten som Antonovsky själv ansåg vara den 

viktigaste, handlar i hög utsträckning om motivation. En individ med hög känsla av 

meningsfullhet ser utmaningar som värda att ta sig an och engagera sig i och inte som en 

påfrestning. Grundprincipen i KASAM utgår från att en individs tillvaro måste hänga 

samman, att alla tre byggstenarna måste vara någorlunda i balans, för att hälsa skall kunna 

främjas (Antonovsky 2005: 44-45; Granberg 2011: 654-655; Tangen 2013: 113).  

 

Vi anser att KASAM som analysmodell kan hjälpa oss att förklara hur balansen av de tre 

byggstenarna påverkar medarbetarnas upplevda hälsa och arbetstillfredsställelse i ABW.  
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Kapitel 3  
I detta kapitel redogör vi för den vetenskapsteoretiska ansats, de metodval samt de 

tillvägagångssätt vi utgått ifrån i studien.  

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie med avstamp i en hermeneutisk ansats, studien tar 

bitvis även stöd i fenomenologin. Det hermeneutiska förhållningssättet med sin strävan att 

varva teori, tidigare forskning och förförståelse med empiri för att förstå fenomenet som 

undersöks samt kontexten det befinner sig i, lämpar sig väl då vi vill förstå samt tolka 

intervjupersonernas mening och avsikt bakom sina aktiviteter, handlingar och yttranden 

(Aspers 2011: 40-41; Gilje och Grimen 2007: 173-174, 179).  

 

För att stärka tillförlitligheten i studien använde vi oss av dubbel hermeneutik, vilket innebar 

att vi tog hänsyn till att intervjupersonernas egna uppfattningar om världen kan vara 

snedvridna, något som kallas för första ordningens konstruktioner. Man bör inte enbart förlita 

sig på intervjupersonernas utsagor, det är även viktigt att ha kunskap och förståelse för den 

bakgrund och kontext i vilken de befinner sig och hur den påverkar dem (Aspers 2011: 40, 

46-48; Gilje & Grimen 2007: 175, 185-186). För att bättre förstå och kunna förklara hur 

individerna upplever att hälsan och arbetstillfredsställelsen påverkas av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet, tog vi även del av relevant vetenskaplig forskning samt lämpliga teoriingångar 

(Becker 2008: 22; Bryman 2011: 97).  

 

Vi har utgått från ett deduktivt förhållningssätt där vi utifrån på förhand utvalda teorier avser 

pröva eventuella samband med intervjupersonernas upplevda hälsa. Det deduktiva 

förhållningssättet varvas med det induktiva och lite friare tillvägagångssätt vi haft vid 

intervjuerna. Detta tillsammans med de observationer vi utfört, tillåter kunskapen om 

fenomenet att växa fram. Denna växelverkan kan liknas vid den hermeneutiska spiralen, ett 

abduktivt förhållningssätt med kontinuerlig reflektion och omtolkning av det som studeras i 

relation till tidigare kunskaper (Alvesson & Sköldberg 1994: 45). Det fenomenologiska 

förhållningssätt vi utgår ifrån i intervjusituationerna anser vi lämpligt för just denna del, då 

problemställningen syftar till att undersöka individernas subjektiva upplevelser av fenomenet 

i sin helhet (Justesen & Mik-Meyer 2011: 20).  

3.2 Val av metod 

Studien bygger på empiri från en kvalitativ undersökning där vi utfört intervju samt 

observation. Kvalitativ metod med intervjuer är lämplig för oss att använda då vi vill förklara 

och förstå individernas upplevelser och tankar utifrån den kontext de befinner sig i. Intervjun 

kan betraktas som ett samtal där forskaren ges möjlighet att närma sig det fält denne önskar 

studera (Aspers 2011: 139; Justesen & Mik-Meyer 2011: 13). Observation som metod är ett 

bra komplement till intervjuer då forskaren ofta är en outsider och därmed är begränsad vad 

gäller kunskapen om fältet. Observationerna gav oss möjlighet till en ökad förståelse för och 

en vidgad bild av de intervjupersoner och den organisation vi valt att studera (Becker 2008: 

22; Justesen & Mik-Meyer 2011: 84). Intervjun är dock ett viktigt redskap för att forskaren 

skall förstå vad denne ser och vad aktörerna pratar om (Aspers 2011: 139). Genom att 

kombinera dessa metoder ansåg vi oss få en större förståelse för helheten och inte bara de 

enskilda individernas subjektiva upplevelser (Aspers 2011: 115). Vi ansåg dessa metoder vara 

bäst lämpade för att kunna besvara studiens frågeställningar.  



- 19 - 

 

3.3 Urval  

Att förlägga studien till den utvalda organisationen var för oss ett strategiskt urval, då vi sedan 

tidigare haft kontakt med företaget. År 2015 utförde vi en mindre studie på företaget, något vi 

beskriver mer utförligt i kapitel 3.8 Egen förförståelse. Vi tog inför denna studie tidigt kontakt 

med den undersökta organisationen, då vi var angelägna att få möjlighet att vidare studera hur 

det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar medarbetares upplevda hälsa och 

arbetstillfredsställelse. Ett strategiskt urval, eller vad Bryman (2011: 434) kallar ett 

målinriktat urval, innebär en strävan att finna en lämplig organisation för studien samt 

individer vilka tack vare sin kunskap eller position är relevanta för studiens syfte. 

 

Vad gäller respondenturvalet har även det från vår sida varit vad Bryman (2011: 434) kallar 

ett målinriktat urval. Vi mejlade i god tid vår kontaktperson för att delge våra önskemål 

gällande urvalet. Vi bad att få intervjua sex-åtta individer som arbetar aktivitetsbaserat och 

därmed var relevanta för studien. Önskemålen för studien var följande: olika yrken, olika 

nivåer (chef, medarbetare), jämn könsfördelning, olika åldrar samt olika inställning till 

arbetssättet. Önskemålen baserades utifrån ambitionen att få ett så brett urval och en så 

omfattande bild som möjligt för att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vi var även intresserade av att se om faktorerna kön eller ålder tenderade att 

spela in för hur individerna upplever att hälsan påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat. Utöver 

medarbetarintervjuerna önskade vi dessutom en informantintervju, vilket till slut blev två 

stycken, dock med olika fokus. Urvalet blev dock något modifierat och inte riktigt som vi 

tänkt oss. Till att börja med fick vi dagarna innan ett besöksprogram mejlat till oss. Ett mejl 

som, vilket framkom under intervjuerna, även visade sig ha skickats till samtliga 

intervjupersoner. Ett faktum som försvårat vår möjlighet att hålla intervjupersonerna anonyma 

för varandra. I mejlet kunde vi se att antalet intervjuer utökats från önskemålet sex-åtta till tio 

stycken. Dessutom baserades urvalet enbart på individer som arbetar i område C, något som 

förklarades med att dessa individer arbetat längst i ABW och skulle ge oss bästa möjliga 

underlag för studien. Vi fick förklarat för oss att de individer som idag arbetar i område C, 

började sitt arbete i ABW i område B när detta stod klart hösten 2014. De flyttade sedan till 

område C så snart detta var omgjort, då det området ansågs bättre anpassat efter dessa 

medarbetares behov.  

 

När vi kom till företaget fick vi också berättat för oss att assistenterna i område C hade blivit 

ombedda att, baserat på våra önskemål, välja ut två intervjupersoner var ur sin egen 

gruppering. Under de tre dagar vi var på företaget fick vi av okänd anledning en av 

intervjupersonerna utbytt mot en annan. Det slutgiltiga respondenturvalet bestod av fem män 

respektive fem kvinnor i olika ålder, olika befattningar samt med varierat antal anställningsår 

på företaget. Vi är också medvetna om att urvalet kan uppfattas som snedvridet då endast 

medarbetare från område C deltagit.  

3.4 Tillvägagångssätt vid insamling av information 

Som nämnts ovan tog vi i tidigt skede kontakt med den projektledare inom organisationen vi 

haft kontakt med i samband med föregående års studie. Vi blev informerade om att projektet 

blivit tilldelad en ny projektledare och att denne person i sin tur skulle kontakta oss. Inom kort 

mejlade således den nye projektledaren och välkomnade oss på ett mycket tillmötesgående vis 

och delgav samtidigt en kontaktperson, tillika besöksvärd, för den kommande studien. Det var 

i samråd med denne kontaktperson som vi sedan kom att planera utförandet av studien på 

företaget. Vi fick, vilket berättats tidigare, flera dagar i förväg ett strukturerat besöksprogram 

där vi kunde se tid och namn på de personer som skulle intervjuas. Vi gavs även möjlighet att 

korrigera det upplägg och urval som presenterades. Vi besökte organisationen under tre 
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sammanhängande dagar i mitten av april. Den första dagen inleddes med att en av de två 

besöksvärdarna mottog i receptionen. Vi blev lotsade till område C där vi träffade den andra 

besöksvärden, tillika den slutgiltiga kontaktpersonen. Då företaget kräver att alla besökare har 

eskort när de rör sig i byggnaden hade även våra besöksvärdar till uppgift att vara i nära 

anslutning till oss under dessa tre dagar. Efter ett introduktionssamtal med besöksvärdarna 

fick vi en kort rundvandring på område C där de medarbetare vi fick lov att observera befann 

sig. De två första dagarna utförde vi observation på förmiddagarna och intervjuer på 

eftermiddagarna. Uppskattningsvis observerades cirka 20 procent av de medarbetare som 

arbetar i området. Den tredje och sista dagen utförde vi enbart intervjuer. 

3.4.1 Observation 

Vi var angelägna om att få möjlighet att observera såväl kontorsmiljön som medarbetarna, då 

det i enlighet med vad Justesen och Mik-Meyer (2011: 84) menar, möjliggör en djupare 

förståelse för det man önskar studera. Genom att vi utförde en kortare deltagande observation 

där vi kunde iaktta individernas beteendemönster samt sociala interaktion fick vi ett gott 

komplement till det som sades under intervjuerna, samtidigt som vi själva kunde skapa oss en 

bild som var förankrad i kontexten och inte bara utgå ifrån respondenternas subjektiva 

konstruktioner (Aspers 2011: 44-45; Bryman 2011: 266). Vi har utgått från vad Bryman 

(2011: 267) kallar en strukturerad observation, med hjälp av en på förhand utformad 

observationsguide, då vi ville iaktta ett flertal bestämda aspekter av arbetssättet. Fokus låg på 

att observera de olika zonindelningarna, villkoren för dem samt individerna i dem. Vi iakttog 

hur de anställda nyttjade kontorsytan, hur de förflyttade sig samt hur de verkade välja plats. 

Vi var intresserade av att se vilken aktivitet som utfördes i vilken zon samt hur de anställda 

interagerade med varandra. Vi gavs möjlighet att sitta i olika zoner och iaktta de anställda och 

deras beteende och handlingsmönster samtidigt som de anställda tack vare vår synliga, 

deltagande observation gavs möjlighet att interagera med oss. Detta har givit studien ett stort 

mervärde och ett bredare material. Med observation som metod kunde vi, i enlighet med vad 

Justesen och Mik-Meyer (2011: 83) beskriver, inhämta kunskap om den kontext 

intervjupersonerna och vi befann oss i på ett sätt vi annars inte kunnat.  

3.4.2 Intervju 

För att på bästa sätt få de tio intervjupersonerna att öppna sig och dela med sig av sina 

upplevelser och tankar, utformades en semistrukturerad intervjuguide som bygger på hur - och 

vadfrågor. Denna struktur utgår från ett antal huvudfrågor med möjlighet till följdfrågor, i 

syfte att kunna följa upp respondenternas reflektioner (Justesen & Mik-Meyer 2011: 46-47). 

Intervjuguiden delades in i fem olika kategorier; bakgrundsfrågor, fysisk arbetsmiljö, 

psykosocial arbetsmiljö, effektivitet samt generell arbetsmiljö. Vi valde att starta våra 

intervjuer med en rad inledningsfrågor för att få viss bakgrundinformation om våra 

intervjupersoner samtidigt som det är ett sätt att mjuka upp intervjusituationen (Bryman 2011: 

429; Justesen & Mik-Meyer 2011: 50). Utöver de tio medarbetarintervjuerna som var och en 

tog mellan en till en och en halv timme, -utförde vi två halvtimmeslånga informantintervjuer 

baserade på två skilda intervjuguider med olika frågebatteri. Informantintervju nummer ett 

syftade till att erhålla generell kunskap kring organisationen, en bild av medarbetarnas 

inställning till konceptet samt kunskap kring hur organisationen arbetar med arbetsmiljöfrågor 

i relation till arbetssättet. Informantintervju nummer två syftade till att vi skulle få en bild av 

motiven bakom implementeringen av det nya arbetssättet, hur förändringsarbetet och 

introduktionen till det nya arbetssättet gått till samt hur medarbetarnas generella inställning 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet är idag jämfört med precis efter införandet. 
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Samtliga medarbetarintervjuer utfördes i ett tyst rum med stängd dörr vilket gav möjlighet till 

avskilda samtal utan risk för överhörning. Vi avstod från att tillsammans intervjua varje 

intervjuperson för att inte sätta intervjupersonen i numerärt underläge, då detta medför en 

maktassymetri, något Aspers (2011: 141) menar är viktigt att ta hänsyn till då det kan göra 

respondenten obekväm samt ovillig att dela med sig av sina upplevelser. 

Informantintervjuerna som var av mindre känslig karaktär utförde vi däremot tillsammans. 

Samtliga intervjuer spelades in i syfte att i efterhand kunna återuppspelas för transkribering 

och kodning (Bryman 2011: 428-429). 

 

Utöver de på förhand inbokade intervjuerna fördes en rad informella samtal med de anställda 

under tiden vi rörde oss på företaget. Dessa samtal ägde rum under våra observationer men 

också då vi åt lunch i den gemensamma matsalen samt då vi blev medbjudna på fika i det 

stora fikarummet. Vi tog chansen att diskutera konceptet och arbetsmiljön med de individer vi 

stötte på, samtidigt som nyfikna medarbetare vände sig till oss för att få sina röster hörda. 

3.5 Etiska överväganden  

All forskning bör utföras i enlighet med de forskningsetiska normprinciper Vetenskapsrådet 

tagit fram i syfte att vägleda forskaren i interaktionen med undersökningsfältet samt skydda 

de individer forskaren studerar. De krav som skall beaktas är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011: 131-132; 

Vetenskapsrådet 2002: 6). 

 

Vi har uppfyllt informationskravet (Vetenskapsrådet 2002: 7) genom att vi som forskare 

upplyst alla berörda deltagare och respondenter om att vi studerar organisations- och 

personalvetenskap på Högskolan i Borås samt beskrivit syfte och målsättning med studien. 

Vidare informerade vi dem om att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst 

under intervjun fick lov att avböja att svara och även avbryta samtalet om de önskade. Vidare 

tillfrågades samtliga om intervjuerna fick lov att spelas in i syfte att vi senare skulle kunna 

transkribera dem. Respondenterna informerades även om att det enbart var vi som skulle ta 

det av materialet och att det efter bearbetning skulle raderas. Vi berättade också att resultatet 

av studien skulle komma att publiceras samt lämnas till företaget. Vad gäller samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002: 9) har även detta uppfyllts då varje intervju inleddes med att erhålla 

respondentens samtycke och godkännande vad gäller att delta i studien. Vi var noga med att 

informera respondenterna om att vi i studien, för att bevara deras integritet, inte skulle skriva 

ut varken namn eller yrkestitel då det skulle kunna röja deras identitet. Det föll sig dock så att 

vår kontaktperson i samband med vår ankomst mejlade ut besöksprogram med namn och 

yrkesroll på samtliga respondenter. Detta gör det svårare för oss att skydda de medverkandes 

identitet, då de är medvetna om varandras deltagande. Samtidigt upplevde vi inte 

respondenterna som besvärade av detta då de själva var tämligen öppna för andra om sin 

medverkan. Det faktum att respondenterna agerade eskort för oss när vi rörde oss mellan 

intervjusessionerna och våra besöksvärdar, innebar även att övriga medarbetare lätt kunnat se 

oss tillsammans. För att inte röja våra respondenters identitet har vi därför, för att stärka 

konfidentialiteten, valt att inte redovisa vare sig namn, ålder, yrke eller antal år i företaget. De 

undantag som gjorts avseende detta rör de två informanterna, vilka gett sitt godkännande till 

att figurera med fingerade namn. Vi har även varit noga med att hålla personuppgifter och 

material oåtkomligt för obehöriga, något som också ingår i konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002: 12). Med hänsyn till att företaget vill vara anonymiserat anges inte 

exakta antal avseende medarbetare och våningsplan, inte heller anges övriga specifikationer 

avseende utformning och disponering av byggnaden. Vidare upprätthåller vi även 

nyttjandekravet, vilket inbegriper det faktum att empirin som insamlats genom observation 
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och intervju inte får användas till något annat ändamål än just denna studie (Vetenskapsrådet 

2002: 14). 

3.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

När man som forskare utför kvalitativa studier är det upplevelser man vill fånga, man vill 

förstå individernas tankar och avsikt med de handlingar de gör (Aspers 2011: 14; Justesen & 

Mik-Meyer 2011: 13). Begreppet validitet är vanligt förekommande i kvantitativa studier och 

avser huruvida man mäter det man säger sig mäta, något forskarna dock anser är svårt att 

bedöma i kvalitativa studier. Fokus i kvalitativa studier kretsar snarare kring att de frågor som 

ställs avspeglar det man faktiskt ämnar undersöka; alltså att de svar man får är trovärdiga och 

går att koppla till syftet. Trovärdigheten handlar även om att det bör finnas en god 

överensstämmelse mellan respondenternas upplevelser och resultatet (Bryman 2011: 351-

354). Vi har vid utformning av vår intervjuguide och under själva intervjutillfället varit noga 

med att ställa frågor på ett sådant vis att respondenterna själva har kunnat berätta utifrån sin 

egen livsvärld. Vi har därmed strävat efter att inte styra intervjun åt ena eller andra hållet 

genom egna värderingar och tolkningar (May 2011: 73, 190). Justesen och Mik-Meyer (2010: 

48, 53) betonar också vikten av detta och menar att forskaren är ett verktyg som genom sin 

närvaro får påverkan på intervjun. Genom att ta detta i beaktande menar de att man kan 

minska den så kallade intervjuareffekten.    

 

Ett annat begrepp som är starkt förknippat med kvantitativa studier är reliabilitet. I kvalitativa 

studier talar man istället om tillförlitlighet vilket innebär möjlighet till upprepning och 

generalisering utifrån studiens resultat (Bryman 2011: 354). Tillförlitligheten i studien kan ha 

påverkats av att det inte varit samma intervjuare som utfört samtliga intervjuer. Trots att vi 

haft samma teoretiska utgångspunkter samt använt oss av på förhand bestämda uttryck och 

begrepp för att i en så liten utsträckning som möjligt påverka intervjuerna, får vi ändå beakta 

att vi använder oss av lite olika intervjutekniker samt att tolkningarna av intervjupersonerna 

skiljer sig åt. Samtidigt anser vi att det kan vara en fördel att intervjusituationerna inte enbart 

präglats av bara en forskares tolkningar och värderingar.  

 

Vidare spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas och kodas i syfte att ta del av, samt 

kunna jämföra, de olika intervjuerna. Att göra på detta vis och inte bara utgå ifrån 

minnesbilder är något som vi anser ökat tillförlitligheten i studien ytterligare. Vi anser också 

att det faktum att vi fick möjlighet att sitta i avskilda tysta rum med samtliga respondenter 

gjort att intervjusituationerna blivit mer avslappnade och gett individerna möjlighet att öppna 

upp sig och svara mer sanningsenligt. Vi upplevde att några av våra respondenter kan ha hållit 

tillbaka med viss information, vilket delvis kan bero på att vissa av frågorna varit av känslig 

karaktär. Vi anser också att vi genom att följa de forskningsetiska riktlinjer som vi nämnt 

ovan ytterligare stärkt tillförlitligheten i studien. En annan aspekt, som i linje med vad May 

(2011: 68) poängterar stärker tillförlitligheten är att vi inte skriver på uppdrag av 

organisationen; vi är inte avlönade och även om vi är måna om att ha en god relation till 

företaget är vi inte tvungna av vinkla studien till deras fördel.   

3.7 Bearbetning och analys av material 

Efter att första intervjun genomförts påbörjades bearbetningen av det inspelade materialet, 

något som därefter skedde löpande i takt med att fler intervjuer genomförts. Inledningsvis 

skrevs intervjuerna ut ord för ord, de transkriberades, i syfte att därefter lättare kunna göra 

jämförelser samt koda materialet, men också för att det i efterhand är svårt att dra sig till 

minnes alla detaljer från intervjutillfället. Detta är något som rekommenderas och som de 

flesta forskare gör (Bryman 2011: 428; Justesen & Mik-Meyer 2011: 48). Vi använde oss av 
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deduktiv kodning, vilket i enlighet med vad Aspers (2011: 18, 168-169) beskriver, innebär att 

man utifrån ett analysschema sorterar in materialet under olika kategorier samt använder sig 

av olika färgkoder för att få bättre överblick samt kunna identifiera mönster och 

motsättningar. Inledningsvis kodades materialet utifrån de fem teman som vår intervjuguide 

byggde på; bakgrund och förståelse för konceptet, fysisk och psykisk arbetsmiljö, effektivitet 

och generell upplevelse av arbetssättet. Därefter utvecklade vi teman efter de mönster som 

framkom under intervjuerna så som; gammalt arbetssätt, nytt arbetssätt, positiv inställning, 

negativ inställning, kontoret, sociala relationer, ledarskap, sammanhållning, trygghet, kontroll, 

stöd, arbetstillfredsställelse. I linje med vad Aspers (2011: 18-19) rekommenderar, valdes 

teman baserat på faktorer som vi ansåg underlättade bearbetningen av resultatet samt skulle 

kunna hjälpa oss att besvara studiens frågeställningar.  Dessa teman valdes även då vi anser 

att de med fördel kan kopplas till valda teoriingångar samt vald tidigare forskning. Under 

bearbetningen av transkriberingarna lyftes också de medarbetarcitat som upplevdes 

intressanta, träffande eller målande fram, i syfte att stärka resultatet. 

3.8 Egen förförståelse 

Som tidigare nämnts utförde vi år 2015 en mindre studie inom samma ämnesområde, förlagd 

till samma organisation. Syftet med studien var att undersöka vilka motiv och mål som låg 

bakom implementeringen av det aktivitetsbaserade arbetssättet samt hur denna 

implementering därefter gått till. Denna studie, vilken grundar sig i såväl empiriska som 

litterära studier, har gett oss den förkunskap vi har om arbetssättet men också om 

organisationen. Förkunskapen har såväl format som färgat oss, något som Gilje och Grimen 

(2007: 179) dock menar är nödvändigt för att kunna ge riktning åt forskares undersökningar. 

Vi är medvetna om hur vår förförståelse, precis som Aspers (2011: 38) belyser, påverkar hur 

vi gör våra tolkningar och hur vi uppfattar kontexten, men dessa förkunskaper och 

föreställningar är också anledningen till vårt fortsatta intresse att studera kontorskonceptet och 

dess påverkan på individernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Som Aspers (2011: 14) 

och Becker (2008: 18) skriver, är också det vanliga att forskare inleder sina studier med viss 

förkunskap och föreställningar om fältet, baserat på egna erfarenheter.  

 

På många punkter upplevde vi att vår förförståelse blev bekräftad, men vi blev också positivt 

överraskade. Vi gick in med en bild av att medarbetarna generellt skulle vara mer negativt 

inställda till konceptet än de faktiskt var, vi trodde inte att de skulle ha kommit så långt som 

de gjort vad gäller acceptansen av det nya kontoret. 
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Kapitel 4   
Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare i den undersökta organisationen 

upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta 

aktivitetsbaserat. För att kunna besvara studiens frågeställningar valde vi att studera 

medarbetarna i den miljö de arbetar i. Det resultat som presenteras nedan är en 

sammanställning av det som observerats på plats samt det respondenterna berättat om.  

 

Vi vill uppmärksamma att vi, med hänsyn till vad som nämnts tidigare om att respondenterna 

genom det utskickade besöksprogrammet medvetandegjorts om varandras deltagande, valt att 

inte använda några namn, inte ens fingerade, på de personer som har deltagit i våra 

medarbetarintervjuer. Då det i resultatet inte heller framkommit några signifikanta mönster 

som direkt kan kopplas till respondenternas ålder, kön, befattning eller liknande anser vi det 

heller inte meningsfullt att veta vilken respondent som säger vad. Vi tycker däremot att det är 

av värde att återge när våra två informanter uttrycker något, då dessa besitter relevant kunskap 

om organisationen i sig men framförallt om hur organisationen arbetar med ABW. Vi har 

därför valt att ge våra informanter fingerade namn. Nedan följer en beskrivning av dessa för 

att ge läsaren en bättre bakgrund:   

 

Pia- informant nummer ett, har kunskap om företaget och förändringsarbetet ifrån ett 

ledningsperspektiv. Hon har även kunskap om hur organisationen arbetar med ABW i 

förhållande till medarbetare och arbetsmiljö.  

Elisabeth- informant nummer två, har tack vare sin roll kunnat ge oss en bra översiktsbild 

kring motiven bakom ABW, men också hur förändringsresan från arbete i öppet landskap till 

ABW sett ut.  

 

Vi vill här även passa på att återigen förtydliga för läsaren att fenomenet hälsa är ett komplext 

begrepp vilket gör att det inte alltid går att skilja på fysisk och psykisk hälsa och arbetsmiljö. 

Det förekommer därför att dessa två går in i varandra i resultatet nedan även om vi har gjort 

vårt yttersta för att skilja dem åt för att ge en mer överskådlig bild.     

4.1 Resultat från våra observationer 

Klockan 07.00 en tisdagsmorgon i april inledde vi våra observationer i det område vi blivit 

tilldelade, område C. Vi valde att sätta oss i en mötesyta i en zon med mellanhög ljudnivå. Vi 

upplevde att vi därifrån fick en bra överblick över stora kontorsytor med flera olika 

arbetsstationer. Härifrån kunde vi iaktta vilken typ av arbete som utfördes, hur många som 

arbetade tillsammans samt vilken ljudnivå som karaktäriserade de olika zonerna. Det vi 

framförallt var intresserade av att studera var hur de anställda förflyttade sig på kontoret, hur 

de valde plats samt hur de interagerade med varandra. Vi utgick från vår observationsguide 

där vi studerade olika aktiviteter samt villkoren för de aktiviteter vi såg. Vidare studerades 

också hur arbetsstationerna var utformade, på vilket sätt de användes och hur de verkade 

fungera och stödja arbetet. När vi påbörjade vår observation var det överlag en mycket 

dämpad ljudnivå på kontoret och vid 08.00-tiden var det fortfarande flera platser lediga. Allt 

eftersom timmarna gick fylldes kontoret och ljudnivån steg i takt med detta. Vi lade märke till 

att arbetsstationerna med skrivbord och dubbla dataskärmar, var de stationer där flest valde att 

sätta sig. Dessa blev snabbt upptagna med endast någon ströplats kvar här och där. Under 

dagen noterade vi att flertalet anställda lämnade sina platser men hade kvar sina saker. Tiden 

de var borta varierade allt från några minuter till över en timma. Även de små enskilda 

rummen var populära och verkade svåra att få tillgång till, något vi baserar på att de anställda 

emellanåt verkade gå och leta efter lediga rum. Vi noterade även hur individer som mottog 



- 25 - 

 

telefonsamtal som regel valde att lämna sin plats för att leta efter ett tyst rum att besvara 

samtalet i.  

 

Vi bevittnade även något som verkade vara ett spontanmöte mellan två kollegor som sprang 

på varandra i närheten av där vi satt. Personerna satte sig då tillsammans i en liten mötesyta 

med ergonomiska pallar, tog en kaffe och diskuterade. Vi observerade också att flertalet 

individer satt kvar på samma ställe under långa perioder, de verkade inte vara särskilt mobila, 

vilket är en av grundförutsättningarna för det aktivitetsbaserade konceptet.  

 

På vissa ställen fanns det anslag med områdesindelningar och riktlinjer uppsatta på väggen. 

Dessa syftar till att beskriva nivån av ljud, liv och rörelse i de olika zonerna. Vi upplevde 

dock inte att det var någon större skillnad vad gäller ljudnivån mellan de olika zonerna i den 

öppna miljön, trots att de är ämnade att variera mellan olika grad av koncentrerat respektive 

aktivt arbete. Vi noterade också att arbetet i de olika zonerna inte helt fungerade som det 

skulle då individer som satt i zoner för tyst enskilt arbete satt och diskuterade sinsemellan. De 

helt tysta zonerna, med möjlighet att stänga dörren, verkade dock fungera som de skulle, det 

vill säga de gav möjlighet till avskildhet. Under de timmar vi satt och observerade passade en 

rad individer på att slå sig ned vid oss och utbyta några ord. De var inte bara intresserade av 

vilka vi var och varför vi var där. De verkade angelägna om att få ge sin bild av såväl kontoret 

som arbetssättet men också andra kollegors beteende. Något som gav oss en bredare bild och 

ökad förståelse av det vi såg. 

 

Dag två inleddes med att vi satte oss vid två skrivbord i en lite mer avskärmad zon med 

mellanhög ljudnivå. Ifrån vår plats kunde vi också se de personliga skåp som de anställda fått 

tilldelade sig till följd av att de i det nya arbetssättet inte längre har någon egen plats med 

möjlighet att lämna personliga tillhörigheter. Skrivbordsplaceringen innebar att vi satt tätare 

in på de personer som observerades jämfört med dagen innan, något som gjorde att vi hade 

möjlighet att överhöra de personer som satt runt omkring oss. Vi tog bland annat del av ett 

samtal där en man som slog sig ned vid en plats fick höra att personen bredvid hade för avsikt 

att arbeta med en kollega som ännu inte kommit och att denne behövde ha den plats mannen 

valt. Mannen verkade stött men valde att stanna kvar. Efter bara en liten stund reste han sig 

dock upp, tog sina saker och gick iväg. Vi upplevde mannen som besvärad av situationen. 

Under de timmar vi satt vid denna station noterade vi även en man som vid ett flertal tillfällen 

kom förbi och frågade några som satt i zonen efter en person han letade efter.  

 

Nästa observationsstation var längs med ett gångstråk, alltså en zon tänkt för mer kreativt och 

högljutt arbete. Härifrån observerades ett antal olika arbetsstationer; soffor, fåtöljer samt höj- 

och sänkbara skrivbord, där personer stannade till för att arbeta en kortare stund. Vi fick i 

samband med denna observation även berättat för oss att dessa platser kallades touch-down 

platser, just för att det inte är tänkta för något längre arbete. Något annat vi uppmärksammade 

när vi satt i denna zon var de oplanerade påspringningarna eller spontanmötena, något våra 

respondenter senare kom att berätta om.  

 

Vi noterade även under hela vår vistelse ett flertal olika väskor vilka medarbetarna använde 

för att bära med sig det material de behövde för att utföra sitt arbete. När vi satt och 

observerade, men även när vi gick runt på kontoret, reagerade vi på att en del av de anställda 

valt att ha på sig hörlurar när de arbetade. Vi lade också märke till att det var många trevliga 

färger i de olika miljöerna, dock verkade det inte finnas någon egentlig tanke bakom färgvalet 

kopplat till de olika zonernas funktion. 
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4.2 Resultat från våra intervjuer 

4.2.1 Motiv och mål samt introduktion- resan in i ABW 

Informanterna menar att de motiv som fanns till varför man valt att implementera ABW dels 

var att det i det förra kontorslandskapet var platsbrist, dels för att organisationen skulle kunna 

samla alla medarbetare samt bättre kunna möta de behov de har i sitt arbete. Det visade sig 

dock att många av respondenterna ansåg att det huvudsakliga syftet nog var att spara pengar. I 

övrigt verkade det oklart och de hade inte ett ordentligt svar på frågan. 

 

Informanten Elisabeth menar att organisationen innan implementeringen gjort undersökningar 

som visade att endast 40 procent av platserna nyttjades. Detta delvis då medarbetarna inte 

ansåg att skrivbordsplatsen passar alla typer av arbetsuppgifter, dels då flera medarbetare av 

olika anledningar så som möte, arbete på annat ställe i huset eller tjänsteresa inte var på sin 

plats. Detta var något organisationen ansåg var ineffektivt och kostsamt. Som tidigare nämnts 

tror också många av respondenterna att kostnadsbesparingar var främsta syftet men menar att 

det inte var det huvudsyfte organisationen valde att presentera. En annan respondent menar att 

det finns studier som visar att den typ av kontorslandskap de satt i tidigare, stort öppet 

landskap, är en av de absolut sämsta miljöerna man kan sitta i och tror att det förmodligen 

också kan ha påverkat. Vidare menar somliga att samlokaliseringen skulle vara ett sätt att öka 

effektiviteten, men också arbetet över enhetsgränserna. Flera respondenter menar att man tack 

vare det nya arbetskonceptet inte bara får in fler personer på mindre yta, man har även lyckats 

samla de tidigare utspridda medarbetarna till ett och samma hus. Samtliga respondenter 

uttrycker också att de gamla kontoren var väldigt tråkiga; gråa och gamla och att det behövde 

renoveras. Vissa respondenter menar också att den nya, fräscha och spännande kontorsmiljön 

även kan ha varit ett sätt att attrahera och rekrytera nya unga medarbetare. 

 

Pia berättar att man inför implementeringen av ABW hade en hälsoingenjör och personal från 

Sahlgrenska som arbetade tillsammans med dem. De gick igenom allt material som använts i 

det nya kontoret för att det inte skulle finnas något som kan vara hälsofarligt för de anställda. 

Elisabeth menar också att områdets platskapacitet nu har ökat med cirka 30 procent samt att 

medarbetarna erbjuds ett mer varierat platsutbud som stödjer olika typer av arbetsuppgifter. 

Elisabeth berättar vidare att företaget i samband med förändringen passade på att förbättra 

inomhusklimatet, då man tidigare hade problem med temperatur och dålig luftkonditionering. 

 

Det framkommer av vårt resultat att många av respondenterna upplevde 

påverkansmöjligheterna i förändringsarbetet som små. Några anser sig ha fått goda 

möjligheter att vara delaktiga men flertalet upplevde ändå att de inte fått någon ordentlig 

möjlighet till inflytande. Som en respondent säger: 

 
Vi kom in med massa olika åsikter, sen bestämde sig företaget för att göra som de hade tänkt sig från 

början i alla fall... Men å andra sidan är vi ju väldigt många individer så att man kan ju inte lyssna på 

alla heller. Det förstår jag. 
 

Det är inte bara denna respondent som upplever sig förbisedd, flera respondenter instämmer 

och menar att det var några enkäter och frågelådor men inte mer. Elisabeth säger däremot att 

samma dag som projektet startades, samlades alla chefer i huset till stormöte där 

projektgruppen för ABW gick ut och berättade att ett beslut hade fattats och att man med 

hjälp av chefernas och medarbetarnas input skulle skapa ett nytt kontor. Hon berättar att det 

var ur denna input som de minsta gemensamma nämnarna för kontorsarbete tagits fram och 

det är den generella miljö man nu ser på de omgjorda områdena A, B och C.  
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Vidare berättar Elisabeth att projektgruppen genom olika kommunikationskanaler försökt få 

ut så mycket information som möjligt om förändringsarbetet och det nya arbetssättet till alla 

medarbetare. Hon berättar att ett stort ansvar legat på cheferna. Att de med stöd från 

projektgrupp, förändringsgrupp och workshop-material ansvarat för att driva 

förändringsarbetet framåt. Hon menar också att för den som varit intresserad har det funnits 

information att få via mejl, olika websidor samt intranätet. Vidare menar hon att det alltid är 

svårt att vara säker på att ett budskap nått alla och att det blivit förmedlat på samma sätt.  

 

Respondenternas åsikter bekräftar det Elisabeth säger då de beskriver introduktionen till det 

nya arbetssättet som olika bra. Vissa återger den som mager med någon allmän dragning kring 

hur det nya arbetssättet och de olika zonerna är tänkta att fungera. Andra menade att cheferna 

visat filmer och haft ett antal workshops där de berättat mer ingående hur det var tänkt att 

fungera.  

 

Vad gäller regler och förhållningssätt kring hur man beter sig i ABW går respondenternas 

åsikter isär. Någon respondent nämner att det kom ett mejl från ledningen med information 

om att skulle man lämna platsen mer än 30 minuter, fick man plocka ihop sina saker. Detta är 

något många blev upprörda över och pratar om än idag - nästan två år senare. 

De flesta hävdar dock att det aldrig har funnits några tydligt uttalade regler utan att man vid 

övergången till ABW snarare fick riktlinjer, vilka i huvudsak bygger på sunt förnuft. Sitt tills 

du skäms är ett uttryck som många respondenter berättar om, men som somliga också menar 

har fungerat relativt dåligt då vissa människor aldrig skäms och somliga skäms efter fem 

minuter. En respondent menar även att cheferna i början försökte tvinga folk att byta plats, 

något respondenten uttryckte blev lite knorrigt.  

4.2.2. Innebörden av det aktivitetsbaserade arbetssättet enligt respondenterna 

Vi har förstått att det aktivitetsbaserade arbetssättet till viss del har olika innebörd för 

respondenterna men att det ändå finns många gemensamma nämnare. Det som återges är att 

individerna arbetar i ett öppet kontor utan en egen fast plats. I utbyte erbjuds de ett flertal 

varierande arbetsstationer och kontorsmiljöer indelade i olika zoner och ljudnivåer. Syftet 

med detta är att på bästa sätt stödja individernas skiftande arbetsuppgifter. Flertalet 

respondenter lyfter fram att ABW är ett dynamiskt och friare sätt att arbeta, där individen är 

tänkt att vara flexibel och variera arbetsplats utifrån uppgift och samarbetspartners. 

Arbetssättet innebär enligt flera personer också en mer öppen informationsspridning och 

kortare kommunikations- och beslutsvägar. En respondent säger dock så här: 

 
I min värld, ABW, det har inget att göra med hur vi arbetar. Det är bara en placering av skrivbord. Vi 
har inte bytt arbetssätt eller någonting, det är inte det. Jag märker ingen skillnad på det överhuvudtaget. 

 

Som framgår av det respondenten säger, ser inte alla ABW på samma sätt. 

4.2.3 En trevlig men inte fullt fungerande miljö 

Alla är rörande överens om att den nya kontorsmiljön är mycket bättre och mer modern. Det 

är ljust och fräscht, fina färger och ett behagligare klimat. Respondenterna är överens om att 

kontoret i sig bidrar till en högre arbetstillfredsställelse men att det mer handlar om miljön 

med färg och form i sig, än själva arbetssättet. De negativa aspekter som lyfts fram var att 

kontorsmiljön och zonerna många gånger upplevs som ofunktionella då de enligt flertalet 

respondenter inte används på rätt sätt. 
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Miljön är något de flesta menar ändå bidrar till att det är trevligare att gå till jobbet idag 

jämfört med tidigare, vissa upplever sig gladare och mer avslappnade i denna miljö. En 

respondent menar att miljön inspirerar till mer variation och att det är kul att prova på att sitta 

med lite andra människor än tidigare. Vidare menar en respondent att den nya miljön 

visserligen är ett riktigt lyft men att den förändringen hade kunnat ske ändå, att det inte 

behöver ha med det aktivitetsbaserade att göra. En annan respondent menar att han inte vet 

om arbetsmiljön i sig entusiasmerar, men att det känns bra. 

 

De negativa arbetsmiljöaspekter som flera respondenter lyfter fram är att ljudnivån inom de 

olika zonerna inte skiljer sig nämnvärt. De menar att zonerna inte används på rätt sätt. En 

respondent menar att han upplever det som frustrerande när han sitter och arbetar i en aktiv 

zon där det är tillåtet att prata, men blir hyschad åt av medarbetare som arbetar i, eller i nära 

anslutning till, dessa zoner. Flera respondenter berättar också att när de flyttade in i område B, 

det första området som gjordes, var antalet sittplatser kraftigt feldimensionerat. Detta upplever 

de dock att organisationen har justerat något i område C. De flesta menar att det idag inte är 

några större problem att hitta en plats, däremot är de flesta överens om att man inte alltid får 

den plats man vill ha. 

 

Något samtliga respondenter lyfter fram som positivt är att det nya arbetssättet innebär en 

papperslös miljö, även om de är eniga om att det inte följs fullt ut. Det framkommer även av 

respondenterna att den avancerade IT-miljö som skall stödja det papperslösa arbetssättet inte 

alltid fungerar som den ska, detta menar många kan upplevas som frustrerande och stressande 

eftersom man är så beroende av att tekniken fungerar. 

 

Resan mot det papperslösa kontoret är något många respondenter upplever har varit jobbigt. 

En respondent återger förändringsarbetet såhär: 

 
Ja att rensa pärmar... ja, jag blev ostrukturerad, jag kände att jag kastade mitt liv i bingen och alla mina 
dokument och det var så bra när man gick tillbaka... nu är det ju sällan man gör det. Men nu har man 

allt i datorn, man har sin lilla projektarea där man tittar på de olika projekten och där finns det. Finns 

det inte där så finns det inte. Då behöver jag inte leta mer. 
 

Precis som respondenten ovan beskriver var många oroliga för vad förändringen skulle 

innebära, men de flesta är idag nöjda.  

4.2.4 En varierad miljö - på gott och ont för individen 

När det kommer till den psykosociala arbetsmiljön visar resultatet att flertalet respondenter 

upplever sig må bra men att det nya arbetssättet i olika utsträckning påverkar deras 

koncentrationsförmåga, energi samt kontroll över arbetet. Flera av individerna återkommer till 

det faktum att det ofta handlar om individens egna förutsättningar. En respondent menar att 

det nog är enklare för extroverta människor att jobba såhär men att en del på företaget är 

väldigt introverta. Resultatet visar också att den nya arbetsplatsen i sig inte upplevs skapa 

stress, utan att den stress som förekommer främst har med arbetet att göra.   

 

Flera av respondenterna menar tvärtom att den nya arbetsplatsen gör det roligare att gå till 

jobbet. En annan respondent menar att det mobila och papperslösa arbetssättet gör det enklare 

att få ihop arbetslivet med det övriga livet: 

 
ABW innebär en frihet som gör att man kan utföra jobbet var som, även hemma. Man förväntas bara 

själv ta ansvar för att arbetet blir gjort.  
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Friheten med ABW är alltså något respondenten och flera av de övriga respondenterna anser 

ökar kontrollen över det egna arbetet och underlättar tillvaron. Detta då man efter 

överrenskommelse med chefen har möjlighet att utföra arbetet utanför arbetsplatsen. En annan 

respondent känner också att hon genom att sätta sig synligt bidrar mer till verksamheten idag, 

något som gör henne tillfreds, men hon menar samtidigt att synligheten gör att hon tappar 

kontrollen över det egna arbetet något. Några respondenter menar vidare att de kan känna sig 

trötta efter en dag i, eller i nära anslutning till, aktiva zoner med mycket ljud och yttre stimuli 

samt gemensamma ljuskällor. En respondent berättar att han ofta har hörlurar på sig för att 

kunna utföra koncentrerat arbete och att det inte är något alternativ att gå in i ett tyst rum då 

den tekniska miljön där, vilket vi nämnt tidigare, inte stödjer allt arbete. En respondent 

upplever å andra sidan att det aktivitetsbaserade arbetssättet medför mer energi och att hon är 

piggare när hon kommer hem från jobbet nu jämfört med tidigare. En annan respondent 

funderar kring arbetssättets påverkan på individen och ser på det så här: 

 
Tidigare när vi satt i annat kontorslandskap mådde säkert inte alla bra av det. Jag tror den här set-upen 

med de här olika möjligheterna ändå möjliggör att så många som möjligt ska få det bra. ...Sen det här att 

det inte är hugget i sten... Är det något vi inte känner fungerar, ja men då tar vi och utvärderar det 

kontinuerligt och gör förbättringar så att vi får det bättre hela tiden.  
 

Respondenten menar att medarbetarna nog pratar mer öppet nu om vad man gillar och ogillar 

med den nya arbetsmiljön och med det nya arbetssättet. Han menar samtidigt att det är viktigt 

att man förstår att det är en pågående förändring där man kontinuerligt strävar efter 

förbättring. Informanten Pia berättar också att en del medarbetare inledningsvis pratade en del 

sinsemellan om att man inte var nöjd med beslutet, att de inte kände att de varit med och 

påverkat. Hon säger också att det fanns de som var oroliga över att många skulle sluta för att 

man införde ABW. Hon påpekar dock att ingen medarbetare har slutat eller blivit sjukskriven 

på grund av ABW. 

 

Vår andra informant Elisabeth berättar också hur hon upplever de anställdas inställning till 

konceptet idag, jämfört med när det infördes för ett och ett halvt år sedan. Om det säger hon: 

 
Man ser ju svart på vitt i denna enkät vilken framgång det är när man tittar på konkreta aktiviteter. Sen 

så när man frågar folk, gillar du ABW eller gillar du det traditionella arbetssättet, vilket gillar du bäst? 

Då ser vi en lägre övervikt emot ABW. Så att det är mycket någon sådan där attityd-grej mer att Jag 

gillar ju inte ABW egentligen, men jag gillar ju allt det här jag kan göra i det. 
 

Elisabeth menar alltså att det verkar som att många av de anställda faktiskt gillar ABW men 

att en del av ren princip bestämt sig för att inte erkänna det för sig själva eller för andra. Hon 

menar vidare att även om inte de negativa är i majoritet så är det tyvärr de som hörs mest.  

4.2.5 Upplevelsen av arbetsstationernas funktion samt tillfredsställande  

Det framkommer av respondenterna att de olika arbetsstationerna är olika tillfredställande och 

nyttjas i olika hög grad. Samtliga respondenter menar att de mest populära arbetsstationerna 

är de tysta rummen samt skrivborden med dubbla skärmar. Stationer som flertalet 

respondenter hävdar är för få. Sofforna och fåtöljerna är en sådan miljö som endast ett fåtal av 

respondenterna verkar nyttja, vilket till viss del kan bero på att dessa miljöer inte är anpassade 

för något längre arbete.  

 

Flera respondenter nämner att de tysta rummen är positiva i den bemärkelsen att man kan 

använda dem när man vill utan att de behöver bokas. Det underlättar om man vill gå undan för 

att ta ett samtal med en kollega eller om telefonen ringer. Däremot upplever somliga att det 
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kan vara lite för få tysta rum, att det inte alltid är så lätt att få tag på ett när man behöver det 

samt att de flesta saknar dubbelskärm och inte stödjer de tekniska behov som finns. Vidare 

berättar flera av respondenterna att skrivborden med dubbla skärmar är mycket populära och 

att detta beror på att det är en ingenjörstät verksamhet där många utför koncentrerat arbete 

som kräver en dator med god prestanda och möjlighet till två skärmar. Det framkommer av 

flertalet respondenter att tillgången till dessa platser är bristfällig, något som stressar vissa 

respondenter. Detta medför även problematik vad gäller möjligheten att samla alla i gruppen, 

något respondenterna vid flera tillfällen nämner är irriterande. 

 

De respondenter som nyttjar sofforna och fåtöljerna anser dem vara sköna och bra för korta 

möten eller telefonsamtal, men att man däremot inte kan sitta för långa stunder i dem för då 

känner man av det i rygg och nacke på kvällen. När det kommer till touch-down-platserna 

som finns i nära anslutning till de små mötesrummen, menar några respondenter att de är 

smidiga att nyttja innan eller mellan möten vilket leder till att arbetstiden blir mer effektiv. En 

annan respondent menar att tanken är god, men att det nog mest är chefer, vilka är mer 

uppknutna i möten under dagen, som använder denna arbetsstation. Övrig personal menar 

han, använder nog mer frekvent vanliga arbetsplatser. 

 

Vidare tar respondenterna även upp att de flesta skrivborden nu är höj- och sänkbara samt att 

de bättre kan individanpassas, något de menar är bra. En respondent berättar att hon tidigare 

hade en ergonomistol men att hon tack vare de nya möblerna inte behövt använda den på sju-

åtta månader. Vidare berättar många respondenter att de upplever att de faktiskt rör på sig mer 

nu och att arbetssättet medför en ökad möjlighet att variera arbetsställningar, något de ser som 

positivt. En respondent uttrycker sig så här: 

 
Jag tänker ju redan att det självklart är bra för kroppen att variera position. Stå, sitta på stol, sitta på pall, 
hänga och chilla lite i en fåtölj. Jag tror min kropp kommer hålla bättre än om jag satt vid ett skrivbord. 

 

Respondenten menar alltså att arbetssättet påverkar hennes fysiska hälsa positivt. 

 

Pia upplever att hon i den nya miljön fått bättre möjligheter att tillgodose de anställdas olika 

behov då det finns så många fler varierande arbetsstationer att välja mellan. Hon menar också 

att det även har blivit lättare att rehabilitera anställda då det är enklare att hitta en miljö som 

passar specifika behov. 

 

Vidare berättar några av respondenterna om Clean Desk policyn som innebär att när man 

lämnar skrivbordet en längre period eller när man går hem för dagen, skall skrivbordet vara 

städat och inga personliga saker lämnas kvar. Policyn ger upphov till blandade känslor; vissa 

upplever det som mycket positivt då det är enklare att säkra sekretessen samtidigt som det 

blivit en mycket fräschare miljö. Andra menar dock att det är besvärande att alltid behöva 

plocka fram och bort sina saker. En respondent lyfter fram att folk inte alltid tar sitt ansvar 

och städar efter sig, att kaffefläckar och kladd på tavlorna nu blivit ett irritationsmoment. En 

annan respondent upplever också att det blivit sämre. Denne respondent tror att det är en 

större risk för smittspridning eftersom alla nu delar arbetsstationer. Vidare berättar 

respondenten att det i början fanns våtservetter utplacerade på varje arbetsstation men att de 

nu flyttats till kontorsmaterialförrådet och inte alls används lika flitigt som förut.  

 

Att dela arbetsstationerna är något som många respondenter upplever som jobbigt och 

krångligt. Detta kan, som en respondent säger, medföra att man kanske inte alltid är så noga 

med de ergonomiska inställningarna och därmed får en felaktig arbetsställning. En respondent 

menar också att det känns som man stör när man skall ställa in möblerna plus att det ibland 
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blir meningslöst att göra inställningarna då man ändå inte skall vara där någon lång period. 

Några respondenter är dock noga med att poängtera att individen själv har ett ansvar för att 

välja en miljö som är anpassad efter kropp och förutsättningar. Vi är olika både till kropp och 

sinne och det måste man, som en respondent säger, ta hänsyn till. Pia nämner att man är 

medveten om att en lösning inte alltid passar alla och menar att man därför tidigt tog in en 

ergonom som dels höll tre föredrag, dels vid ett flertal tillfällen fanns tillgänglig för att visa 

alla medarbetare hur de olika möblerna skall ställas in. Detta för att de på bästa sätt skall 

kunna få möbler anpassade efter sig själva och sina individuella behov. Något som en del 

respondenter lyfter fram är även att ljuset på ett flertal ställen inte kan justeras för den 

enskilde individen, utan antingen måste vara tänt eller släckt. Ett faktum som påverkar 

individen såväl fysiskt som psykiskt, då det kan upplevas som störande eller att man blir 

störd. En respondent menar att det ibland kan vara besvärligt och uttrycker det såhär: 

 
Allt har blivit mer generellt känns det som. Det är inte gjort för mig och mitt jobb utan det är gjort för 

att många skall kunna sitta där. 
 

Något som respondenten menar gör det svårt att hitta en bra arbetsstation som passar både 

kroppens specifika behov likväl som själva arbetsuppgiften. 

4.2.6 Upplevelsen av ABW’s påverkan på effektiviteten  

Vad gäller den generella effektiviteten menar det flesta att de inte direkt upplever någon 

skillnad jämfört med i den tidigare kontorslösningen. De faktorer som upplevs bidra till 

minskad effektivitet är att individerna behöver ställa in möblerna vid varje arbetsstation samt 

att koncentrationsförmågan i vissa zoner påverkas av att folk passerar förbi. De faktorer som 

upplevs bidra till ökad effektivitet är att det nya arbetssättet medför snabbare och smidigare 

kommunikationsvägar samt att mobiliteten i arbetssättet gör att det är lättare att springa på 

varandra. 

 

Flertalet respondenter menar dock att arbetsstationernas ergonomiska inställningar till viss del 

påverkar effektiviteten negativt, då det tar något längre tid att komma igång med 

arbetsuppgifterna. Samtidigt menar de flesta att det inte tar speciellt lång tid egentligen.  

Vidare nämner några respondenter, vilket även nämnts ovan, att touch-down-platserna bidrar 

till ökad effektivitet då det blir lättare att ta tillvara på tiden mellan möten eftersom datorn 

numera ändå alltid är med. En respondent upplever att effektiviteten minskat något, då man 

lättare mister koncentrationen i den nya miljön. Att det är lätt att bli störd när någon passerar 

precis bakom ryggen på en. En annan respondent hävdar däremot att effektiviteten ökat då 

man nu kan gå direkt till en person och lösa ett problem, istället för att skicka ett mejl och 

behöva vänta på svar i två dagar. En respondent menar att mobiliteten medför att 

medarbetarna blivit mer synliga samtidigt som det gör att man träffar fler personer och på så 

sätt uppstår fler effektiva spontanmöten i det dagliga arbetet. Något även en annan respondent 

menar frigör kalendern från uppbokade mötestider, vilket upplevs positivt. En respondent 

nämner att effektiviteten nog ökat då folk generellt utför allt mindre privata saker under 

arbetstid, att de anställda inte längre sitter vid sina platser och slösurfar. Respondenten menar 

att ingen vågar göra det längre för nu ser ju alla det. 

4.2.7 Mobiliteten och upplevelsen av att inte ha en fast plats  

Något som nämnts tidigare men som respondenterna ofta återkommer till, är att man i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet inte har en egen plats utan förväntas byta arbetsstation under 

dagen. Att kunna sätta sig där det känns bra är något många av respondenterna upplever som 

positivt. Kravet på att vara mobil är dock något somliga respondenter upplever som 
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besvärande och i viss mån stressande. Det framgår också att flera av respondenterna ställer sig 

oförstående till att anställda som utför samma sorts arbetsuppgift varje dag skall behöva byta 

plats. En del respondenter menar att de i sina roller redan arbetar mycket fritt och att det för 

dem inte blivit så stor förändring. En respondent menar att det för chefer, marknad, 

projektledare och liknande roller kan vara betydligt lättare att inte ha en fast plats och arbeta 

mer rörligt i enlighet med konceptet.  

 

Några respondenter sticker ut från de andra och menar att det till och med kan vara skönt att 

inte ha en fast plats. En av dem säger så här: 

 
Jag är inte bunden till ett och samma skrivbord, en och samma plats, eller dem bara som finns runt 

omkring mig utan jag kan välja att sätta mig där det passar för det jag ska göra för stunden. 
 

Så här säger en annan respondent om det mobila arbetssättet: 

 
Jag sätter mig mer utifrån vad jag skall göra idag. Du beblandar dig mer med andra människor och inte 

bara de du hör till. Jag har fått större kontaktnät efter att vi började jobba så här.  

 

Som framgår trivs dessa båda bra med det mobila arbetet. Det framkommer dock att 

majoriteten av respondenterna upplever att många av medarbetarna på kontoret faktiskt inte 

arbetar så mobilt, så som det är tänkt. En respondent talar om det på det här viset: 

 
Många går till samma plats som de gjorde igår, i förrgår och dagen innan och månaden innan, så det är 

inte så rörligt. 
 

Denna respondent är inte ensam om att uppleva det så här, flera av respondenterna pratar om 

att de andra på kontoret inte är så rörliga. Samtidigt erkänner några respondenter att de själva 

faktiskt också tenderar att välja samma plats i den utsträckning det går och därmed inte är så 

mobila. Det märks att många saknar att ha sin egen domän, sin trygga punkt. En respondent 

menar att det finns en risk att de som behöver en större trygghetszon, som en egen plats, 

känner sig förbisedda och att man inte prioriterar deras behov. Några menar att det väl är okej 

att inte ha en egen plats, men att det hade varit trevligt. En respondent är dock märkbart 

påverkad av detta och menar att det är uselt att inte längre ha sin egen plats. Flera 

respondenter berättar att de kommer tidigt varje morgon för då finns det möjlighet att vilja en 

bra plats. En respondent berättar att han kommer redan klockan sju, inte enbart för att kunna 

välja plats, men han menar att det är en bidragande faktor. Att komma tidigt för att få en bra 

plats belystes även ur andra aspekter. Några nämner att det kan vara svårt att hitta en bra plats 

för dem som lämnar på förskolan innan arbetet. En respondent berättar vidare att skulle man 

komma senare än 08.30, så skulle det visserligen finnas plats i området, men inte en ledig 

plats med dem man ska arbeta med. Denna vardagsproblematik är respondenten inte ensam 

om att lyfta, det bekräftas av flera av de andra.  

4.2.8 Ledarskap, sociala relationer och sammanhållning  

Resultatet visar skilda upplevelser av det mobila arbetssättets påverkan på närheten till - samt 

stödet av - kollegor och chefer. Det framkommer att de allra flesta av respondenterna tycker 

att sammanhållningen i den egna gruppen blivit sämre och att det är svårare att skapa en vi-

känsla. Flera respondenter menar dock att det sociala kontaktnätet har blivit större tack vare 

det mobila arbetssättet, att man lärt känna fler samt att man nu fått ett ansikte på folk man 

bara mejlat och pratat i telefon med tidigare. Vidare visar resultatet att chefen överlag upplevs 

som mer osynlig i detta arbetssätt. 
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Många respondenter menar, som nämns ovan, att ett av de största problemen i ABW är att det 

är svårt för team och projektgrupper att hitta platser att sitta tillsammans vid och att 

sammanhållningen i den egna gruppen blivit sämre. Något vissa respondenter menar gjort att 

man förlorat grupptillhörigheten, vi-känslan, vilken de menar är viktig för att bygga upp de 

anställdas självförtroende. Flera respondenter pratar om att man inte träffar sina kollegor lika 

ofta som man gjorde förr, att inte ens fikakulturen lever kvar så som den var tidigare. Vidare 

berättar en respondent att praxis numera är att gå runt och fråga om andra kan flytta sig för att 

man ska kunna få sittplatser tillsammans. Respondenten anser inte att detta är ett bra arbetssätt 

utan menar att organisationen istället bör satsa på att överdimensionera sig. Då skulle det bli 

mycket bättre. Några respondenter menar dock att arbetssättet gjort det lättare att 

samlokalisera grupper. En respondent menar att det blivit lättare att sätta sig tillsammans med 

sina kollegor något som tidigare var svårt för gruppen. Samtliga respondenter berättar också 

för oss att det förekommer informella hemvister och mer eller mindre bestämda platser. En 

respondent berättar: 

 
Vi brukar skoja om att folk tar varandras platser, jaha du har tagit min plats idag, men det är ju bara på 

skoj. 
 

I respondentens grupp är detta skämtsamt menat men andra respondenter menar att det inte 

alltid sägs med glimten i ögat. En annan menar att fast alla vet om att man får sitta var man 

vill så händer det att folk tittar konstigt när det kommer in någon som inte tillhör den egna 

avdelningen. En respondent menar att det är svårt att förstå varför inte organisationen kan 

acceptera att vissa grupper skapar sig olika hemområden och att man kunde deklarerat det 

också så att det hade varit tydligt. 

 

Det framkommer också att många respondenter upplever att man tappat den positiva 

överhörning och informella informationsspridning man hade förut när alla satt tillsammans. 

De menar att det har blivit mindre positiv överhörning i den egna gruppen och istället ökad 

överhörning mellan grupperna. Just överhörningen mellan grupperna var något informanten 

Elisabeth lyfte fram som positivt och ett av motiven till implementeringen av ABW. Ett 

faktum flera av respondenterna dock upplever som negativt. En av dem uttrycker sig så här:  

 
Det finns inte alltid plats eller så har någon annan tagit den platsen, så då finns det en hermelin bland 

katterna eller en katt bland hermelinerna, så det gör att man får fundera på hur man interagerar i 

gruppen, vad man säger. 
 

Respondenten syftar till att man får tänka på vad som sägs eftersom vem som helst kan välja 

att sätta sig var som helst på området. Det framkommer också att det av samma anledning kan 

vara jobbigt att cheferna inte längre har en egen plats. Det kan vara svårt att prata ostört utan 

att andra medarbetare eller chefer tar del av samtalet. 

 

Vidare menar de flesta av respondenterna att de arbetar mycket självständigt och inte är så 

beroende av närhet till chefen och att det egna ansvaret och stödet från chefen på grund av 

detta inte förändrats nämnvärt. En respondent upplever att den nya miljön skapar fler tillfällen 

där man blir sedd av cheferna, vilket hon tycker är inspirerande och väldigt roligt. Det 

framkommer dock att många av respondenterna upplever att cheferna blivit mer anonyma, att 

de försvunnit lite i samband med det nya arbetssättet. Någon menar att man numera inte ens 

vet om de är i huset. En respondent säger dock att det inte var lättare i den gamla miljön. 

Respondenten menar att även om chefen då hade en fast plats, befann denne sig mycket på 

möten och då hittade man bara en tom stol istället. En annan respondent upplever att det nog 



- 34 - 

 

är svårare att vara chef och leda i ABW jämfört med i traditionella kontorslösningar. 

Respondenten säger så här:  

 
När man inte ser sin personal hela tiden är det nog svårare att fånga upp om någon mår dåligt, behöver 

extra stöd eller blir mobbad.  
 

Respondenten menar alltså att det är viktigt att chefen tar sitt ansvar, gör aktiva val och själv 

ser till att söka upp sina medarbetare, något även andra respondenter håller med om. De 

tillägger också att det är viktigt att lägga in tid för personliga möten och att man fikar 

tillsammans. Ett sätt flera respondenter nämner att de använder sig av för att söka upp samt 

kommunicera med varandra är chattfunktionen Lync. En del tycker dock att det är väldigt 

besvärligt att man aldrig vet var folk är, medan andra menar att det bara är att ta en sväng i 

området eller använda Lync eller telefon så hittar man varandra.  
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Kapitel 5  
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion vilken följs av metoddiskussion samt förslag 

till fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen ämnar vi koppla samman resultatet från studien med tidigare forskning, 

valda teorier samt egna reflektioner. Diskussionen förs utifrån studiens frågeställningar, vilka 

är följande: 

 

 Hur upplever medarbetare i den undersökta organisationen att den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 Vad i arbetssättet leder till förbättrad eller försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse 

jämfört med tidigare arbetssätt?  

 Vad i arbetsmiljön leder till upplevd förbättrad eller försämrad hälsa och 

arbetstillfredsställelse jämfört med tidigare arbetsmiljö? 

 

Vi vill återigen lyfta att hälsa och arbetsmiljö är komplexa fenomen och att den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön samverkar. 

 

5.1.1 En estetiskt tilltalande miljö har stor betydelse 
Resultatet visar att alla respondenter är rörande överens om att den nya arbetsmiljön är 

mycket bättre, trevligare samt bidrar till en högre arbetstillfredsställelse. De ljusa, fina 

färgerna, de trevliga möblerna samt det behagliga klimatet är det som verkar ge upphov till de 

positiva känslor som finns kring arbetsplatsen, det är inte arbetssättet i sig. Den fysiska 

arbetsmiljöns stora inverkan på medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse anser vi kan 

förklaras med stöd av Herzbergs tvåfaktorteori. En trevlig kontorsmiljö utgör vad Herzberg 

(1993: 14) kallar en hygienfaktor, vilken kan skapa nöjdhet och arbetstillfredsställelse. 

Arbetsmiljön i sig kan dock i linje med vad Herzberg menar, enbart få de anställda att trivas i 

sitt arbete, den är inte tillräcklig för att motivera dem. En estetiskt tilltalande miljö menar 

Tangen (2013: 110-111) främjar samarbete inom arbetsgruppen samt bidrar till ett positivt 

humör vilket bland annat leder till högre tillgivenhet, ökad kreativitet och bättre 

problemlösningsförmåga hos medarbetarna. Kontorsmiljöns stora inverkan på 

arbetstillfredsställelse och glädje var även något medarbetarna på företaget lyfte fram som en 

förbättring jämfört med i tidigare kontorsmiljö. Att kontorets fysiska utformning har en direkt 

koppling till individens hälsa och tillfredsställelse samt är något som påverkar hur de anställda 

uppfattar sin arbetsplats och organisationen är något även Toivanen (2015: 27) och Bodin 

Danielsson (2010: 83) funnit i sina studier. Van der Voordt (2004: 144) konstaterar vidare i 

sin rapport att en ny fräsch miljö absolut ökar medarbetarnas nöjdhet med kontoret.  

5.1.2 Vikten av förståelse och delaktighet men också utgångsläge 

Resultatet visar på olika förståelse för motiven bakom implementeringen men också bristande 

förståelse och kunskap kring hur man arbetar aktivitetsbaserat samt vilka fördelarna är. 

Flertalet respondenter nämner ökade samarbetsmöjligheter, ökat arbete över gränserna samt 

bättre stöd och möjligheter att utföra olika typer av arbetsuppgifter som motiv men menar att 

den främsta anledningen nog var att spara pengar. Resultatet visar också att respondenterna 

definierar det aktivitetsbaserade arbetssättet på ungefär samma sätt men därefter skiljer det sig 

betydligt i hur väl de arbetar i enlighet med konceptet. Resultatet visar också att flertalet 

medarbetare känner sig förbisedda i förändringsarbetet, något vi menar påverkar deras 

inställning samt vilja och förmåga att ta sig an det nya arbetssättet. Något även Wilson (2008: 
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294) och Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011: 125-126) lyfter fram har stor 

betydelse. Tangen (2013: 113) menar vidare, i likhet med Toivanen, (2015: 32) att 

medarbetare som får större påverkansmöjligheter är cirka 30 procent mer produktiva i sitt 

arbete i jämförelse med de som inte får samma möjlighet. Toivanen (2015: 32) lyfter vidare i 

sin studie fram att medarbetare som inte fått möjlighet till kontroll och inflytande vid stora 

förändringar som exempelvis en omorganisation ofta kan utveckla stress och oro.  

 

Van der Voordt (2004: 137-139) kom i sin studie fram till att anpassningsförmågan till stor 

del har att göra med individernas utgångsläge, att det var skillnad på inställning beroende på 

om individerna gick från kontorslandskap eller cellkontor. Respondenterna på företaget gick 

från ett stort öppet kontorslandskap, den kontorstyp som enligt Bodin Danielssons studier 

(2010: 79) visade sig vara mest otillfredsställande avseende arbetsmiljö och trivsel. Hennes 

studie visar vidare att de medarbetare som arbetade i det stora kontorslandskapet var minst 

tillfreds vad gäller faktorerna ljud och buller samt sekretess och avskildhet. Av denna 

anledning trodde vi att respondenternas inställning och attityd till ABW skulle varit något mer 

positiv då deras nya arbetsmiljö ger ökad möjlighet att undgå de problem den förra 

arbetsmiljön förde med sig. Vi tror dock att en övergång från cellkontor till ABW hade lett till 

ett än mer utbrett missnöje bland medarbetarna, då detta steg skulle innebära en större 

förändring för medarbetarna jämfört med att gå från ett kontorslandskap. 

5.1.3 Funktionellt i teorin men inte i praktiken  

De olika zonerna syftar till att tillgodose olika typer av arbetsuppgifter och behov och som 

framkommer är zonerna i det aktivitetsbaserade kontoret indelade efter både arbetsstation och 

ljudnivå. Det framkommer dock av resultatet att zonerna många gånger upplevs som 

ofunktionella då de enligt flertalet respondenter inte används på rätt sätt. Det visade sig att 

ljudnivån i de olika zonerna inte skiljer sig nämnvärt, något även vi observerade på plats. 

Medarbetarnas felaktiga användande av zonerna menar vi kan leda till negativ påverkan på 

såväl den fysiska som psykiska hälsan, något även Appel-Meulenbroek, Groenen och 

Janssens (2011: 125-126) funnit i sin studie. De menar att ett felaktigt användande kan leda 

till minskad effektivitet, sjukdomar samt missnöje bland de anställda.   

 

Flertalet respondenter upplever att den fysiska kontorsmiljön inte fullt ut stödjer deras behov 

samt ger upphov till irritation och frustration då det är lätt att bli störd och tappa 

koncentrationsförmågan när andra medarbetare passerar förbi eller inte respekterar 

ljudnivåerna i respektive zon. Studien visade också att vissa medarbetare upplever att 

kontorsmiljöns yttre stimuli, som emellanåt är svår att komma undan, kan leda till att man 

känner sig väldigt trött när man kommer hem från arbetet. Detta visade sig dock vara högst 

individuellt, då någon tvärtom känner sig piggare och mer energifylld. Vidare visar studien att 

det upplevs obekvämt att inte veta vem som sitter bredvid och ser och hör. I linje med vad 

Tangen (2013: 110-111) menar, så påverkas område C:s medarbetares förmåga till 

koncentrerat arbete av kontorets interiör, något som i det avseende påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön negativt. Tangen (2013: 110-111) menar att faktorer som distraktioner, frekventa 

avbrott och obekvämlighet avseende belysning och höga ljudnivåer i de flesta fall påverkar 

humör och beteende negativt, vilket även smittar av sig på omgivningen. Vi menar också att 

missnöjet och irritationen till stor del kan förklaras av att arbetssättet ställer högre krav på hur 

man beter sig på kontoret. Valet av plats, hur högt eller lågt man pratar och hur man beter sig i 

största allmänhet har betydande inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Kraven på 

den enskilde individen ökar, samtidigt minskar kontrollen av de andra medarbetarnas 

beteende och rörelsemönster, något som faktiskt resulterar i minskad kontroll över det egna 

arbetet. Vi anser att detta ligger väl i linje med krav-kontroll-stödmodellen som visar på hur 
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ökade krav och minskad kontroll kan leda till psykisk ohälsa och missnöje (Theorell 2012: 

22-23). Missnöjet menar vi samtidigt kan förklaras av Herzbergs (1993: 14) teori om att 

hygienfaktorerna på arbetsplatsen är avgörande för om medarbetare känner sig tillfredsställda 

eller inte. Ett annat intressant fenomen i resultatet var att det privata surfandet ansågs ha 

minskat till följd av den minskade kontrollen av vem som befinner sig bredvid och ser och 

hör, medarbetarna vågar inte utföra privata saker på arbetstid längre menade en respondent. 

5.1.4 Ett arbetssätt med möjligheter- om man tar sitt ansvar 

Resultatet visar också att den nya kontorsmiljöns varierade utbud av arbetsstationer av många 

upplevs som en förbättring i det avseendet att det kan vara lättare att hitta en lämplig plats för 

det arbete som skall utföras tack vare flera möjligheter. De nya arbetsstationerna med höj- och 

sänkbara skrivbord upplevs till stor del förbättra arbetsmiljön, då alla individer nu har 

möjlighet till denna typ av möbel. Detta möjliggör mer varierande arbetsställningar vilket är 

bra för kroppen. Resultatet visar dock att det upplevs krångligt och jobbigt och i viss mån 

tidskrävande att ställa in möblerna varje gång man byter arbetsstation, ett resultat även van 

der Voordt (2004: 144) kommer fram till i sin rapport. Vidare upplever sig vissa respondenter 

också störa när de gör de ergonomiska inställningarna. Studien visar dock att majoriteten av 

respondenterna inte upplever den totala effektiviteten nämnvärt påverkad trots den tid det tar 

att individanpassa arbetsstationerna. Däremot framkommer av resultatet att flera medarbetare 

ändå slarvar med att ergonomianpassa möblerna, vilket några berättar leder till fysisk ohälsa i 

form av ont i rygg och axlar. Något medarbetarna tidigare, när de hade sin egen plats och sin 

egen stol, inte hade samma problem med. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ställer högre krav 

på individen att själv ta ett ökat ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. 

 

Studien visar vidare att en del respondenter upplevelser att det aktivitetsbaserade konceptet på 

grund av de delade arbetsstationerna upplevs som ohygieniskt och något som kan medföra en 

ökad smittspridning på arbetsplatsen. Några upplever även irritation då inte alla tar samma 

ansvar över kaffefläckar och tavelkladd. Detta obehag och denna irritation menar vi kan 

förklaras av att medarbetarna inte i samma utsträckning som tidigare, när de hade sin egen 

plats, kan kontrollera renheten och prydligheten vid arbetsstationen. Detta kan, förutom sämre 

fysisk hälsa i form av exempelvis förkylning, återigen i linje med Karasek och Theorells teori 

om minskad kontroll, förklara varför det aktivitetsbaserade arbetssättet kan leda till irritation 

och frustration och därmed medföra sämre psykisk hälsa (Theorell 2012: 22-23).  

5.1.5 Rörligheten verkar inte passar alla 

Resultatet visar att vissa medarbetare rör på sig mer samt upplever att arbetssättet ger en 

frihetskänsla och en ökad kontroll när man kan välja plats själv. En del upplever också att det 

papperslösa arbetssättet och att man kan arbeta varifrån man vill, har gjort det mycket lättare 

att kombinera arbetslivet och privatlivet. Dessa medarbetares ökade arbetstillfredsställe kan 

till stor del förklaras med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen vilken visar att ökad kontroll 

över sin egen tillvaro leder till bättre psykisk hälsa (Theorell 2012: 22-23). Vidare visar 

studien att den nya rörligheten för ett antal respondenter medfört ökad interaktion, snabbare 

och smidigare kommunikationsvägar samt en mindre uppbokad kalender då det är lättare att 

springa på varandra. Resultatet visar dock att rörligheten är högst individuell och att det långt 

ifrån är alla som ökat mobiliteten och byter arbetsplats under dagen. Flera respondenter ställer 

sig också oförstående till val av koncept, då de menar att det är märkligt att de anställda som i 

huvudsak utför samma sorts arbetsuppgift varje dag, skall behöva byta plats. Studien visar 

också att graden av rörlighet till viss del tycks kopplad till vilken typ av tjänst medarbetaren 

har. Vi fick indikationer på att yrkeskategorier så som chefer, projektledare samt marknad på 

grund av sina arbetsuppgifter på ett lättare sätt än exempelvis programmerare och 
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konstruktörer, kan variera valet av arbetsstation under dagen, något även Bodin Danielsson 

(2010: 79) menar påverkar hur man väljer att arbeta. Vidare visar studien att flertalet 

respondenter upplever att avsaknaden av den egna trygga platsen eller området där alla 

kollegor tidigare satt är stor. Att också förväntas variera arbetsstation under dagen, upplevs av 

flera medarbetare som irriterande och stressande. Att inte ha en egen plats, en trygg punkt, 

med möjlighet att personifiera är även något Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen 

(2011: 123) lyfter fram som en av de största nackdelarna med ABW då det kan leda till en 

känsla av avidentifiering. Vi menar att det aktivitetsbaserade arbetssättet har en utmaning att 

ta sig an vad gäller att fylla det tomrum som uppstår när man inte har sin egen plats. Som 

Herzberg (1993: 49-50) menar, är trygghet och stöd i arbetet en viktig grundläggande 

hygienfaktor som måste finnas för att den anställde överhuvudtaget skall kunna uppleva 

arbetstillfredställelse. Vi menar att en hemvist skulle kunna tillgodose detta behov genom att 

erbjuda sammanhang, och menar att den i linje med Antonovskys teori om KASAM, Känsla 

av sammanhang (Antonovsky 2005: 44-45; Granberg 2011: 654-655) ), skulle kunna utgöra 

en bas vilken främjar medarbetarnas balans vad gäller begriplighet, meningsfullhet samt 

hanterbarhet av tillvaron. En individ med hög känsla av hanterbarhet, upplever sig ha kontroll 

och god förmåga att hantera de utmaningar som uppkommer, något vi menar kan vara viktigt i 

det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Vidare visar resultatet att en betydande orsak till den negativa inställningen till arbetssättet 

och att byta plats, är att antalet platser på de stationer som är mest populära är alldeles för få i 

relation till hur hårt belagda de är. Det otillräckliga antalet platser skapar irritation bland 

medarbetarna samt svårigheter för team att sitta tillsammans. Även de tysta rummen upplevs 

av flera respondenter som för få, då dessa ofta är den enda möjligheten till att prata ostört. 

Möjligheten till avskildhet är även något Toivanen (2015: 10) menar är av stor vikt för att 

uppnå ett bra kontor och en god arbetsmiljö. Vidare pekar också van der Voordt (2004: 137-

139, 144) i sin rapport på att ett för snävt antal platser är den faktor som ger upphov till mest 

irritation, något som påverkar såväl arbetstillfredsställelse samt inställning till arbetssättet. 

Det otillfredsställande antalet bra platser visade sig också vara en bidragande faktor till att 

man är obenägen att variera arbetsstation under dagen när man väl fått en bra plats. Studien 

visar vidare att platsfrågan påverkar hur flera av respondenterna valt att lägga upp sina 

arbetstider, många menar att de behöver komma tidigt för att få en plats de vill ha och som 

stödjer deras arbete på ett bra sätt, ett resultat som ligger i linje med vad van der Voordt 

(2004: 143-144) kom fram till i sin studie.  

5.1.6 Större kontaktnät men sämre sammanhållning  

Svårigheterna som nämns ovan, att många medarbetare upplever möjligheterna att sitta 

tillsammans med sin grupp som sämre, är en av de absolut främsta orsakerna till att den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs som försämrad. Ett av motiven till att byta 

arbetssätt till det aktivitetsbaserade var att öka möjligheten till samlokalisering och bättre 

kommunikationsmöjligheter, något som resultatet visar delvis misslyckats. Det framkommer i 

resultatet att även om man lyckats med att få alla anställda samlade i samma hus och att den 

sociala kontakten mellan olika grupper ökat, så upplever alltså majoriteten att 

sammanhållningen inom gruppen försämrats. Med utgångspunkt i Antonovskys teori KASAM 

(Antonovsky 2005: 44-45; Granberg 2011: 654-655) men också Karasek och Theorells krav-

kontroll-stödmodell (Theorell 2012: 22-23), menar vi att detta kan försämra medarbetarnas 

förmåga att hantera krav och påfrestningar i arbetet vilket kan skapa obalans i tillvaron och 

påverka såväl den fysiska som psykiska hälsan negativt. Denna obalans menar vi på sikt kan 

leda till stressrelaterade sjukdomar. Då det aktivitetsbaserade konceptet innebär att de 

anställda inte längre har den trygga punkten i sin fasta plats menar vi också att det är 
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betydande att trygghetsbehovet uppfylls på annat sätt. Vi anser att närhet, stöd och gemenskap 

av såväl kollegor som chef är oerhört viktigt för att de anställda ska finna sin tillvaro 

meningsfull och må bra. Även van Meel (2011: 365) fann i sin studie att chefsstödet är en av 

grundförutsättningarna för att det aktivitetsbaserade arbetssättet skull fungera. Det bristande 

stödet från cheferna var en av anledningarna till att arbetssättet inte fick genomslag redan på 

1970-talet. Som framkommer av resultatet har också område C:s medarbetare, trots 

ledningens direktiv om att inte ha några officiella hemvister, valt att skapa sig informella 

hemvister. Något vi, som vi påtalat tidigare, tror är positivt för medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och hälsa. Vidare upplevs den positiva överhörning man tidigare 

automatiskt fick då alla satt tillsammans, till stor del gått förlorad. Även detta upplevs 

problematiskt och irriterande. Samtidigt visar resultatet att den ökade överhörningen som 

blivit mellan grupperna, något ledningen ville åstadkomma, av medarbetarna upplevs som 

negativ och koncentrationsstörande. Ett faktum vi menar borde undvikas, då dess verkan 

tycks mer negativ än positiv för medarbetarna och den psykosociala arbetsmiljön. Vi finner 

stöd för våra åsikter i van der Voordts (2004: 143-144) rapport, där han kommer fram till att 

det är olämpligt samt störande att personer vars arbetsuppgifter har väldigt lite gemensamt, 

samt kräver olika grad av koncentrationsnivå eller kommunikation, sitter bredvid varandra. 

5.1.7 Chefen har en viktig roll i ABW 

Studien visar att det råder delade meningar avseende om arbetssättet lett till förbättrat eller 

försämrat stöd och synlighet från chefens sida. Detta tror vi till viss del förklaras av de 

anställdas individuella behov av stöd i relation till de krav och graden av kontroll som vi 

flertalet gånger ovan nämnt av olika anledningar påverkas i det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Vi tror också att det till stor del har att göra med hur stort ansvar chefen tar för att stärka 

arbetstillfredsställelsen och sammanhållningen i - samt stödet till - gruppen. Vi finner stöd för 

vår åsikt i Herzbergs tvåfaktorteori, vilken framhäver vikten av att chefer underhåller de 

sociala relationerna med sin personal för att trivseln på arbetsplatsen ska upprätthållas 

(Herzberg, Mausner & Snyderman 1993: 115). Resultatet visar tydligt att chefens roll är 

komplex och vi menar att ledarskapet är av stor relevans för att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet ska fungera. Det krävs att chefen tar ett stort ansvar vad gäller att aktivt söka upp 

och se sina anställda nu när de fritt kan sätta sig var de vill, men chefen behöver också ta ett 

stort ansvar vad gäller det egna valet av placering. Detta påverkar hur medarbetarna uppfattar 

närheten och stödet ifrån chefen. I linje med krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2012: 22-

23) men också KASAM (Antonovsky 2005: 44-45; Granberg 2011: 654-655) är stödet från 

omgivningen mycket viktigt för den psykiska hälsan, när faktorer som krav och kontroll 

upplevs otydliga eller påfrestande.  

5.2 Metoddiskussion  

Den hermeneutiska ansatsen, det bitvis fenomenologiska förhållningssättet samt de kvalitativa 

metodval vi utgått från, valdes då syftet var att få ökad förståelse för medarbetarnas livsvärld. 

En kvantitativ metod ansåg vi inte lämpad då fokus i studien var att ta del av medarbetarnas 

subjektiva upplevser av hur det aktivitetsbaserade arbetssättets påverkar hälsa och 

arbetstillfredsställelse samt den kontext i vilken de arbetar. Att utgå ifrån en hermeneutisk 

ansats, vilket som vi tidigare nämnt, innebär att forskaren kontinuerligt tolkar och omtolkar 

såväl teori, tidigare forskning som förförståelse i relation till empirin ansåg vi lämpligt med 

hänsyn till studiens syfte samt vår egen ganska breda förförståelse för fenomenet (Aspers 

2011: 40-41; Gilje och Grimen 2007: 173-174, 179). Som tidigare nämnts, hade vi redan 

innan denna studie påbörjades en hel del kunskap om både arbetssättet och företaget. Detta 

har delvis varit ett problem för oss då vi redan hade en ganska klar bild av hur vi trodde att det 

skulle vara. Aspers (2011: 38) menar att vår förförståelse kan påverka hur vi tolkar det vi ser 



- 40 - 

 

och hör. Vi har även reflekterat kring att vår observation och vår närvaro kan ha påverkat 

medarbetarnas sätt att arbeta, interagera samt samverka med varandra då de var medvetna om 

att vi observerade dem (May 2011: 203). Vi är medvetna om att vårt förhållnings- samt 

tillvägagångssätt kan ha medfört misstolkningar av det vi observerat och att vi tillskrivit det vi 

sett samt respondenternas berättelser felaktigt värde (Gilje & Grimen 2011: 177,179). Vi har 

genom studien haft denna problematik i åtanke för att i största möjliga mån undvika att lägga 

in våra egna värderingar i det vi hör och ser. Vi är även medvetna om att det faktum att vi i 

olika moment utgått från lite olika förhållningssätt kan göra det svårt för läsaren att följa med, 

men vi anser trots detta att våra metodval varit nödvändiga med tanke på vårt utgångsläge 

samt vad vi ville uppnå med studien. 

 

Att den undersökta organisationen vill vara anonymiserad, är något som medfört vissa 

komplikationer vad gäller att ge läsaren en tillfredsställande bakgrundsbild av organisationen. 

Det har bidragit till att vi bitvis har fått tumma på kvalitén i studien till förmån för 

konfidentialiteten. Vi var medvetna om att de önskade en viss anonymitet, men hade däremot 

inte riktigt klart för oss hur stor inverkan det skulle ha på den detaljbeskrivning vi 

genomgående i studien hade önskat göra. Detta fick vi reda på sent i vår studie och det tack 

vare att vi mejlade vår kontaktperson i syfte att få viss information verifierad. Detta har 

medfört att vi i sent skede har fått skriva om delar av arbetet, något vi också anser har 

påverkat studiens kvalitet negativt.  

 

Som nämnts i metodkapitlet valde vi att i studien använda oss av ett målinriktat 

respondenturval. En rad kriterier listades upp för att få ett så brett och representativt urval som 

möjligt och dessa mejlades därefter till vår kontaktperson. Denne tog sedan hjälp av 

assistenterna i område C för att välja ut respondenter, något som innebär att det inte var vi 

utan de som gjorde det slutgiltiga respondenturval. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat 

resultatet samtidigt som vi anser att det slutgiltiga urvalet inte nödvändigtvis hade blivit bättre 

om vi gjort på annat vis då vi trots allt upplever att resultatet uppvisar en palett av åsikter. 

Vidare bad vi om att få intervjua sex-åtta medarbetare men fick dagarna innan genomförandet 

reda på att det slutgiltiga urvalet blev tio personer. Ett enligt oss något stort urval att hantera 

till en kandidatuppsats. Vi ansåg dock inte att vi kunde tacka nej till detta, då det från 

organisationens sida var gjort i all välmening samt att respondenterna redan var tillfrågade. Vi 

hade kunnat välja att bortse från delar av vårt material och exempelvis tagit bort materialet 

från två intervjuer. Vi ansåg dessa dock vara av såpass stort värde för studien att vi valde att 

gå vidare med samtliga tio medarbetarintervjuer och även de två informantintervjuer vi utfört. 

Vi är vidare också medvetna om att resultatet mycket väl hade kunnat se annorlunda ut om vi 

hade fått lov att intervjua medarbetare från samtliga områden och inte enbart område C, ett 

från företaget medvetet val. Vi anser att det är viktigt att lyfta att resultatet på grund av detta 

kan vara något vinklat och att det således inte behöver vara representativt för hela 

organisationen.  

 

Vi har vidare stött på komplikationer även vad gäller konfidentialiteten (Vetenskapsrådet 

2002: 12), alltså hanterandet av våra intervjupersoners personuppgifter. Som tidigare nämnts 

skickade kontaktpersonen ett mejl till oss, men också till samtliga respondenter, där alla 

medverkande omnämndes med namn och yrkestitel. Något som vi vet enbart var av all 

välmening men som dock har försvårat vår möjlighet att hålla intervjupersonerna 

avidentifierade, inte bara för varandra utan även i arbetet i stort. Det har resulterat i att vi inte 

har kunnat använda namn, inte ens fingerade, då vi anser att det alldeles för lätt kunnat gå att 

härleda vem som sagt vad. Detta anser vi påverkat kvalitén i studien negativt, då resultatdelen 

inte blir lika målande och de olika citaten inte får lika stor innebörd för läsaren som för oss. 
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Vi tar med oss att vi borde skött utskicket till respondenterna själva eller varit mer tydliga 

gällande hanteringen av besöksprogrammet. Detta hade kunnat hjälpa oss att uppfylla 

konfidentialitetskravet på bättre sätt. 

5.3 Fortsatt forskning 

Som framkommer av vår studie är ABW ett för individen hållbart arbetssätt, såvida mer 

hänsyn tas till medarbetarnas individuella utgångsläge, förutsättningar och behov. Fokus för 

fortsatt forskning skulle kunna vara att vidare studera de områden som visade sig vara alltför 

generella samt icke tillfredsställande, i syfte att tillgodose många fler medarbetare. Detta i 

syfte att hitta lämpligare sätt att utforma det aktivitetsbaserade kontorets zoner och 

arbetsstationer för en mer tillfredsställande arbetsmiljö.  

 

Vi anser också att det vore intressant att vidare studera samt analysera det aktivitetsbaserade 

arbetssättet i relation till teorier som behandlar organisationskulturens påverkan på 

medarbetare. Detta då resultatet från företagets senaste enkätundersökning avseende ABW, 

vilken presenterades i maj 2016, visar att de områden som arbetar mycket med kulturen fått 

ett betydligt bättre resultat och upplever ABW som bättre än de andra områdena. Vi anser att 

Scheins teori (Granberg 2008: 195-197; Wilson 2008: 188-189) om organisationskulturens 

påverkan på de anställda skulle kunna vara ett lämpligt teorival. 

5.4 Slutsats   

Den slutsats vi kan dra av vår studie är att den fysiska arbetsmiljön har stark positiv inverkan på 

medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse men att arbetssättet i sig inte upplevs lika positivt. 

Vi finner att medarbetarna inte fullt ut arbetar aktivitetsbaserat samt att de olika zonerna ofta 

upplevs som ofunktionella och felaktigt använda. Vi menar att medarbetarens individuella 

behov, förutsättningar samt förmåga att hantera de olika element som ingår i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är avgörande för hur konceptet upplevs. Upplevelsen av den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön är högst subjektiv och förmågan att arbeta i denna 

kontorsmiljö menar vi till stor del även handlar om kunskaps- och utgångsläge. Utgångsläge 

vad gäller tidigare kontorstyp men också utgångsläget med avseende på medarbetarnas 

personlighet. En del människor trivs med mycket yttre stimuli och många intryck, andra 

finner det extremt påfrestande och stressande. Som van der Voordt (2004: 139-140) beskriver 

i sin studie handlar arbetstillfredsställelse om till vilken grad arbetsmiljön uppfyller 

arbetstagarens behov och önskningar. Med kunskapsläget menar vi att kunskap, 

kommunikation och delaktighet kring motiv och mål med varför man skall jobba 

aktivitetsbaserat är avgörande för hur arbetssättet tas emot och för vilken genomslagskraft det 

får. Med kunskapsläget menar vi också att kunskapen kring arbetsmiljöns påverkan på fysisk 

och psykisk hälsa, motivation och glädje måste öka på både samhällsnivå, organisationsnivå 

och individnivå. För att ABW ska vara ett hållbart arbetssätt så krävs att både organisation 

och individ tar ansvar för sitt agerande. Vi tycker att den nya arbetsmiljöföreskriften 

(Arbetsmiljöverket 2016) är ett ordentligt steg i rätt riktning. Med mer kunskap om hur vi 

tillsammans, från samhällsnivå till individnivå, kan arbeta för att förebygga hälsorisker och 

främja friskfaktorer, har vi alla förutsättningar att skapa hållbara arbetsplatser där vi orkar ett 

helt arbetsliv. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide Medarbetarintervju 

 

Presentation av oss, vilket program vi går och syftet med studien. 
 

Underökningens syfte:  

Syftet med vår studie är att undersöka hur individer upplever att den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat. Vi vill studera om det förändrade 

arbetssättet leder till upplevd förbättrad eller försämrad hälsa och arbetstillfredsställelse. 

Vidare önskar vi studera vad i arbetssättet som i så fall påverkar hur du upplever din 

arbetsmiljö och hälsa. 
 

Informera om: 

- att intervjun tar ca 60-90 minuter 

- intervjun kommer spelas in 

- att det är frivilligt att delta  

- att intervjupersonen när som helst kan avbryta eller ställa frågor 

- rätt att bestämma om sin medverkan 

- anonymitet; alla personer som ingår kommer att kodas och behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på sådant sätt 

så att obehöriga ej kan komma åt materialet 

- De uppgifter som samlas in kommer användas till vårt examensarbete som 

kommer att publiceras. 
 

Definition av arbetsmiljö till intervjupersoner: 

Arbetsmiljö är en övergripande term för de biologiska, medicinska, fysiologiska, 

pedagogiska, psykologiska och tekniska faktorer som i en arbetssituation eller i arbetsplatsens 

närmaste omgivning påverkar individiden. 
 

Fysisk arbetsmiljö: Fysisk arbetsmiljö innefattar faktorer som rumsutformning och möbler, 

IT,-miljö, buller, värme/kyla, ljusförhållanden, kontakt med kemikalier samt biologiska 

hälsorisker. Det kan också röra sig om monont eller varierat arbete och bekväma eller 

obekväma arbetsställningar samt lyft som antingen kan leda till eller minska fysisk smärta 

och värk.   
 

Psykosocial arbetsmiljö: Psykosocial arbetsmiljö är ett brett begrepp, men syftar främst till de 

förhållanden och faktorer på en arbetsplats som ur ett psykiskt och socialt hänseende styr och 

påverkar samspelet mellan individen och dennes omgivning. Med andra ord hur individen 

tolkar och uppfattar sig själv i relation till upplevelser och beteenden i omgivningen. 

Exempelvis handlar det om känsla av samhörighet och trygghet samt sociala relationer och 

stöd från medarbetare och chefer. Det innefattar även upplevelsen av förväntningar, krav och 

ansvar i förhållande till upplevelsen av återkoppling och egen kontroll över arbetssituationen. 

Tillsammans påverkar det olika nivåer av stress, glädje eller missnöje samt 

arbetstillfredsställelse. 
 
  



Introduktionsfrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

3. Vilken befattning har du? 

4.  Vad har du arbetat med tidigare?  

Erfarenheter sedan tidigare 

5. Har du personalansvar?  

I så fall för hur många medarbetare? 

 

Bakgrund 

1. Vad tror du är anledningen till att företaget valde att göra om till aktivitetsbaserat 

arbetssätt?  

Vilka motiv finns till förändringen av arbetssättet? 

 

2. Hur gick förändringen till när företaget införde det aktivitetsbaserade arbetssättet?  

Hur upplever individen att förändringsarbetet gått till? 

- Har du varit delaktig i förändringsarbetet?  

Har det bara blivit applicerat på individen eller har denne fått vara med och påverka 

och utforma? 

 

3. Hur länge har du jobbat aktivitetsbaserat? 

Har individen hunnit komma in i det, bli varm i kläderna eller håller denne 

fortfarande på att anpassa sig? 

 

4. Vilken typ av introduktion till det nya arbetssättet har du fått? 

  Har de anställda fått en genomgång till hur man arbetar aktivitetsbaserat? 

 

5. Vilken typ av kontorsmiljö arbetade du i tidigare? 

Vad jämför individen nuvarande kontorsmiljö mot? 

 

6. Vad innebär ett aktivitetsbaserat arbetssätt för dig?  

Hur definierar och upplever individen det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

 

7. Vad tycker du om att arbeta aktivitetsbaserat?  

Hur trivs individen med att arbeta aktivitetsbaserat? 

 

8. Hur har det nya arbetssättet påverkat ditt arbete? 

På vilket sätt arbetar individen aktivitetsbaserat 

 

9. Hur upplever du att det fungerar att arbeta papperslöst? 

- Hanterar du färre papper idag än tidigare? (bättre/ sämre) 

Hur påverkas arbetsmiljön och arbetet av att arbeta mer med datorer och surfplattor 

och mindre med papper samt möjlighet till förvaring av papper?  

Behärskar alla tekniken så som krävs? 

 



Fysisk arbetsmiljö 

1. Hur skulle du beskriva din fysiska hälsa? 

Hur upplever individen graden av smärta och värk, trötthet/ork etc 

- Hur upplever du att den påverkats av att du börjat arbeta aktivitetsbaserat? 

Känner individen sig friskare och mer välmående fysiskt sett, hur upplever individen 

möblerna, arbetsställningarna, luften, inomhustempreraturen, ljudet, ljuset etc.? 

-Vad har blivit bättre?  

 -Vad har blivit mindre bra? 

 

2. Hur många olika arbetsstationer använder du per dag? 

Är individen mobil och flyttar på sig? Arbetar individen i enlighet med konceptet? 

-Vad påverkar ditt val av arbetsplats? 

Hur tänker individen när denne gör sitt val? Väljer individen plats efter uppgift eller 

påverkar något annat? 

- Har du någon favoritplats? 

 

3. Hur upplever du tillgången på plats i de olika zonerna? 

Är det ont om plats någonstans? 

- Får du alltid den plats du vill ha? 

 

4. Hur tror du att din fysiska hälsa kommer påverkas om du fortsätter att arbeta 

aktivitetsbaserat?  

Kommer individen uppleva bättre eller sämre fysisk hälsa om denne fortsätter arbeta 

aktivitetsbaserat? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

1. Hur skulle du beskriva du din psykiska hälsa, exempelvis vad gäller stress, sömn, sociala 

relationer? 

Mår individen bra när det kommer till det psykosociala? Är individen balanserad 

eller upplever denne sig stressad eller otillfredsställd vad gäller ex. sociala relationer 

eller chefsstöd? 

- Hur upplever du att den påverkats av att du börjat arbeta aktivitetsbaserat? 

Ökad/minskad stress, krav, kontroll, ansvar, tydlighet, återkoppling. 

-Vad har blivit bättre?  

 -Vad har blivit mindre bra? 

 

- Har du varit sjuk eller sjukskriven för något (fysisk eller psykisk åkomma) 

sedan du började arbeta aktivitetsbaserat? 

Har individens fysiska eller psykiska hälsa påverkats negativt sedan skiftet?  

 

2. Hur upplever du att den egna kontrollen över arbetet påverkats av att arbeta 

aktivitetsbaserat? 

Upplever individen mer egenkontroll eller mindre kontroll över sin egen situation? 

 

 

 



3. Hur upplever du att det egna ansvaret över arbetet påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat? 

Upplever individen att dennes ansvarsnivå är lagom eller upplevs det stressande och 

svårt att hantera? 

  

4. Hur upplever du att din arbetstillfredsställelse påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat?  

Har arbetssättet gjort att individen trivs bättre eller sämre på arbetet eller har ingen 

förändring i upplevelsen skett? 

 

5. Hur upplever du arbetstillfredsställelsen generellt på företaget efter införandet av 

aktivitetsbaserat arbetssätt? 

Verkar individerna på arbetsplatsen generellt trivs bättre eller sämre på arbetet efter 

skiftet eller märks skillnad? 

 

6. Hur upplever du de sociala relationerna med dina medarbetare jämfört med tidigare? 

 -Har relationerna förbättrats eller försämrats?  

Har arbetssättet gjort att individens sociala samspel med kollegorna fungerar bättre 

eller sämre eller upplevs ingen förändring? 

 

7. Hur upplever du relationen mellan dig och din chef jämfört med tidigare? 

Har arbetssättet gjort att individens sociala samspel med chefen fungerar bättre eller 

sämre eller upplevs ingen förändring? 

 

8. Hur upplever du stödet från din chef efter det att du började arbeta aktivitetsbaserat? 

- Har det förändrats? 

Upplever individen att individen chefens stöd fungerar bättre eller sämre efter skiftet 

eller upplevs ingen förändring alls? 

 

9. Hur tror du att din psykiska hälsa kommer påverkas om du fortsätter att arbeta 

aktivitetsbaserat? 

 -Anser du att arbetsättet främjar god psykisk hälsa? (på vilket sätt?) 

Kommer individen uppleva bättre eller sämre psykisk hälsa om denne fortsätter 

arbeta aktivitetsbaserat? 

 

 

Effektivitet 

1. Hur upplever du att din arbetseffektivitet påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat? 

Upplever sig individen mer eller mindre produktiv jämfört med tidigare? 

 

2.  Hur upplever du arbetseffektiviteten generellt på företaget efter att ni börjat arbeta 

aktivitetsbaserat? 

Upplever individen att den generella produktiviteten på företaget är bättre eller 

sämre jämfört med tidigare? 

 

 

 



Den generella arbetsmiljön  

1. Hur upplever du att det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar livet utanför arbetet? 

Finns det något i arbetssättet som påverkar privatlivet positivt eller negativt? 

  

2. Vad anser du om förändringen av din arbetsplats? (kontoret) 

 -Vilka förutsättningar gör att du trivs? 

-Vilka förutsättningar gör att du inte trivs? 

 

3. Vad anser du om det nya arbetssättet? 

  -Vad fungerar bra? 

 -Vad fungerar mindre bra? 

Vad uppskattar individen mest?/ Vilka brister finns? 

 

4. Vad skulle du föredra om du fick välja; det nya eller gamla arbetssättet? 

-Vad beror det på? 

 

5. Finns något mer som du vill berätta om? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

● Tacka för intervjun. 

● Har respondenten några frågor? 

● Fråga om vi får lov att höra av oss om vi har kompletterande frågor. 

● Tala om att respondenterna gärna får maila oss om det uppkommer frågor vid senare 

tillfälle. Lämna mailadress.   

  



Intervjuguide Informantintervju 1 

 

Introduktionsfrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

3. Vilken befattning har du? 

4.  Vad har du arbetat med tidigare?  

Erfarenheter sedan tidigare 

5. Har du personalansvar?  

- I så fall för hur många medarbetare? 
 

 

1. Hur skulle du beskriva verksamheten företaget? 

  
2. Hur många anställda är det på företaget?   

  
3. Hur många är män respektive kvinnor? 

  
4. Vilka yrkeskategorier finns? 

Hur ser fördelningen ut? 

 

5. Hur tror du att konceptet uppfattas av personalen? 

Positivt/negativt? 

 

6. Vad ser ni för effekter på personalens hälsa? 

Fysisk respektive psykisk 

 

7. Hur arbetar ni med hälsofrämjande frågor i relation till det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

  
8. Hur arbetar ni med hälsofrämjande frågor efter införandet av den nya AFS:en OSA; 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö? 

Har sättet att arbeta förändrats efter införandet av den nya AFS.en? 

 

9. Hur gör man med medarbetare som av olika skäl behöver individanpassade lösningar? 

Finns det möjlighet till individanpassade lösningar i ABW? 

  
10. Har ni utfört någon mätning avseende exempelvis effektivitet och arbetstrivsel efter att ni 

implementerat det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

Går det att se några tydliga förändringar? 

 

11. Vet du om någon person påbörjat eller avslutat sin anställning på företaget på grund av att 

ni arbetar aktivitetsbaserat? 

 
 

● Tacka för intervjun. 

● Har respondenten några frågor? 

● Fråga om vi får lov att höra av oss om vi har kompletterande frågor. 

● Tala om att respondenterna gärna får maila oss om det uppkommer frågor vid senare 

tillfälle. Lämna mailadress. 

  



Intervjuguide Informantintervju 2 

 

Introduktionsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit anställd på företaget? 

3. Vilken befattning har du? 

4.  Vad har du arbetat med tidigare?  

Erfarenheter sedan tidigare 

5. Har du personalansvar?  

I så fall för hur många medarbetare? 
 

 

1. Hur upplever du den generella inställningen till ABW idag jämfört mot när det 

implementerades? 

                   Märker man någon skillnad? 
 

2. Vad var anledningen till att organisationen valde att enbart fokusera på område C vad 

gäller observation och val av intervjupersoner till vår studie? 

 

3. Hur ser chefernas inställning och förhållningssätt till ABW ut idag jämfört med tidigare? 

Har deras inställning blivit bättre?                                                      

 

4. Hur introducerades ABW till medarbetarna? 

Fick medarbetarna någon ordentlig introduktion? 

 

5. Vad fanns det för förhållningssätt som medarbetarna skulle förhålla sig till? 

Fanns det tydliga regler? 

 

6. Hur många är det som sitter i område C idag jämfört med tidigare? 

Går det in fler personer på området idag? 

 

7. Finns det bestämda hemvister för de olika avdelningarna?  

Finns det bestämda områden för de anställda? 

 

8. Hur har företaget tänkt angående färgvalet de olika zonerna?                        

Finns de olika färger som skall stimulera olika sinnen? 

 

9. Har ni upptäckt att det är några zoner som inte används?                            

Finns det ytor som inte används? 

 

● Tacka för intervjun. 

● Har respondenten några frågor? 

● Fråga om vi får lov att höra av oss om vi har kompletterande frågor. 

● Tala om att respondenterna gärna får maila oss om det uppkommer frågor vid senare 

tillfälle. Lämna mailadress. 

  



Observationsguide 

 

Observationsguide område:.....................................................................................................  

 

Datum:......................................................................................................  

 

Observatör: ...................................................................  

 

● Vilka zoner finns det och vad kallas de? 

 

● Vad tycks karaktärisera dessa zoner? 

 

● Finns det regler för vad som gäller i respektive zon? 

 

● Vilken typ av aktivitet utförs i respektive zon? → Fyll i observationsschema (se 

nedan) 

 

● Är det många eller få som befinner sig i respektive zon i förhållande till yta/ 

antal platser? 

 

● Byter de ofta plats eller sitter individerna relativt länge i respektive zon? 

 

● Beskriv stämningen och samspelet mellan individerna som befinner sig i de olika 

zonerna. (prat, tyst, spänt, avslappnat, glada, positiva och tillfreds/ Mindre glada, 

obekväma och missnöjda?) 

 

● Kan man urskilja mönster? 

(vem som sitter var, hur länge individerna sitter i de olika zonerna. Finns det tydliga 

kateogorier: ålder, kön, yrke, status, etnicitet - allt?)  

 

● Passar folk platser? 

(Till sig själva (towel tossing), till andra, i vilka zoner sker detta i så fall?) 

 

● Hur och var placeras personliga tillhörigheter? 

(när de jobbar, fikar, äter lunch. Var plockar de ut tillhörigheterna på morgonen) 

 

● I vilket område sitter flest / färre antal personer?  

(kan det ha att göra med att vissa yrkesgrupper/avdelningar är mer/mindre knutna till 

kontoret) 

 

 

 

 

 

 



Observationstabell: 

 

 Villkor för aktivitet:       Socialt       Ergonomi     Jobbrelaterat     Individuellt      Grupp     Planerat       Oplanerat  

 

Aktivitet 

 

Social interaktion 

Arbete med dator 

Telefon 

Möte 

Presentation 

Läsa 

Skriva 

Jobb med ritningar 

Lämnar platsen 

Letar efter plats 

Letar efter person 

Övrigt  

 

 

 

 

 

 

 

 


