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Sammanfattning 

Aktivitetsbaserat arbetssätt har sedan några år tillbaka slagit igenom på marknaden och blivit 

en stor trend både i Sverige och resten av världen. Det är ett omstritt begrepp som både fått 

lovord och kritik. Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom akademin upplever att 

arbeta i en aktivitetsbaserad miljö med fokus på psykosocial arbetsmiljö och sociala relationer 

samt om det finns ett samband mellan individens arbetsuppgifter och deras upplevelse. En 

kvalitativ studie har genomförts på ett universitet/högskola i Sverige, totalt sex 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Respondenternas uppfattning varierade gällande 

deras upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet dock var flertalet negativa. De 

huvudsakliga faktorerna som lyftes var ljudnivån och transparens, respondenterna nyttjar olika 

copingstrategier för att få bukt med problemen. Resultatet visar att de sociala relationerna på 

arbetsplatsen både förstärkts och försämrats. Respondenternas arbetsuppgifter belystes som 

problematiska inom ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Utifrån studiens resultat var det som var 

mest påtagligt negativt för respondenternas psykosociala arbetsmiljö och upplevelsen av den 

aktivitetsbaserade miljön de faktorer som låg utanför individens egenkontroll, där lyckade 

copingstrategier inte var tillämpningsbara. 

 

Nyckelord 

 

Aktivitetsbaserat arbetssätt, kombikontor, sociala relationer, psykosocial arbetsmiljö, coping 



Abstract 
 
Activity-based working has been on the rise for some years and has become a big trend both in 

Sweden and the rest of the world. It is a controversial concept that has both received praise and 

criticism. The aim of the study is to investigate how employees in the academia experience 

working in an activity-based office with a focus on psychosocial work environment and social 

relations, and whether there is a connection between the individual's tasks and their experience. 

A qualitative study has been conducted at a university/college in Sweden, a total of six semi-

structured interviews have been held. Respondents' perception of their experiences of the 

activity-based working varied, but the most respondents were negative. The main factors that 

were lifted were the sound level and the transparency, the respondents used different coping 

strategies to overcome the problems. The result shows that the social relations in the workplace 

have both been strengthened and deteriorated. The respondents' tasks were highlighted as 

problematic within an activity-based office. Based on the study's results, the most negative 

factor for the respondents' psychosocial work environment and the experience of the activity-

based working were the factors that were outside the individual's control, where successful 

coping strategies were not applicable. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter och den organisation som gjort det möjligt för oss 

att genomföra denna studie. Vi vill tacka våra kontaktpersoner som varit mycket behjälpliga 

under hela uppsatsarbetet samt alla som ställt upp och delat med sig av sina upplevelser. Det 

har varit mycket intressant och lärorikt att få ta del av era upplevelser! Vi vill slutligen rikta ett 

varmt tack till vår handledare Per Sederblad för hans engagemang och stöttning under hela 

studiens gång. 

 

Tack! 

 

David Nilsson och Josefine Rebinder-Lindström, Halmstad, 2019-06-14 
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1. Inledning 

Att arbeta aktivitetsbaserat har blivit en trend både i Sverige och i övriga världen. 

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

som bäst stödjer den arbetsuppgift som skall utföras för stunden. Tillämpandet av konceptet 

sker både organisationer inom det offentliga såsom det privata oberoende vilka arbetsuppgifter 

som skall utföras (Rolfö, 2018:9, Toivanen, 2018:78). Det har med stor sannolikhet att göra 

med att konceptet marknadsförts som en lösning som passar alla typer av verksamheter 

(Appel-Meulenbroek, 2016:162). Begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt uppkom först i 

Nederländerna under tidigt 1990-tal (Van der Voordt, 2004:133). Bakgrunden till varför 

konceptet etablerades beror främst på ekonomiska faktorer. Efter personalkostnad är kostnader 

för lokaler generellt den största utgiften för organisationer. Som lösning till det började 

koncept som det aktivitetsbaserade arbetssättet att etableras. Ett aktivitetsbaserat kontor är det 

inte utformat att rymma hela personalstyrkan samtidigt utan anställda förväntas arbeta från 

andra platser också såsom bibliotek, café och hemifrån. I med att lokalerna rymmer färre 

medarbetare blir det en kostnadsbesparing för organisationen och det har varit ett 

huvudargument vid implementering av kontorsdesignen (Bodin Danielsson och Bodin, 

2008:643). Van der Voordt (2004:134) beskriver att införandet av aktivitetsbaserade kontor 

oftast kommer med en förhoppning att implementeringen av det nya kontoret skall leda till en 

ökad effektivitet, kreativitet och tillfredsställelse hos de anställda. Samtidigt som 

organisationen vill ofta ge sken av att den är modern. Bodin Danielsson och Bodin (2008:657) 

presenterar i sin studie att det finns tydliga kopplingar mellan vilken kontorsdesign 

organisationen tillämpar och medarbetarnas arbetsmiljö. Anledningen till att vi valde att 

fördjupa oss inom detta ämnet är att vi båda har erfarenhet ifrån konceptet aktivitetsbaserat 

arbetssätt, varav en av oss arbetat i ett flexkontor. Bilden som vi har fått från media, individer i 

vår närhet och vår egen erfarenhet har lett till en splittrad bild av begreppet - antingen 

stormtrivs man eller så avskyr man det. Därmed fångades vårt intresse att undersöka närmare 

begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt, huruvida sociala relationer och individens psykosociala 

arbetsmiljö påverkas samt ifall det finns ett samband mellan individens arbetsuppgifter och 

trivsel. Avslutningsvis har flera kontorsflyttar hamnat på tapeten och diskuterats i media, 

främst med fokus på personalens missnöje med de nya lokalerna. En vanligt förekommande 

åsikt har varit att det aktivitetsbaserade arbetssättet inte stödjer de typer av arbetsuppgifter som 

utförs på myndigheter, exempelvis på högskolor (Berthelsen, Muhonen, Toivanen, 2017). 

Utifrån denna aspekt vill vi studera aktivitetsbaserat arbetssätt inom akademin. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare på ett universitet/högskola upplever 

att arbeta i en aktivitetsbaserad miljö med fokus på psykosociala arbetsmiljö särskilt inriktat på 

sociala relationer och deras arbetsuppgifter. Vi vill undersöka sociala relationer påverkas och 

om det finns ett samband mellan individens arbetsuppgifter och hur de upplever att arbeta 

aktivitetsbaserat. 

 

- Vilka samband finns mellan individens arbetsuppgifter och upplevelsen av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad miljö? 

- Hur påverkas sociala relationer i en aktivitetsbaserad miljö? 

- Hur påverkas medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad miljö? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en redogörelse av begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt, en 

kategorisering av olika kontorstyper. En bakgrundsbeskrivning till den organisationen vår 

undersökning utfördes på samt en redogörelse på begreppet arbetsmiljö. 

 

2.1 Kategorisering av olika kontorstyper: 

Begreppet aktivitetsbaserade kontor är ett paraplybegrepp som kan ta flera olika utformningar 

exempelvis via flexkontor eller kombikontor, redogörelse följer nedan. 

 

2.1.1 Cellkontor 

Cellkontor är enskilda arbetsrum som möjliggör självständigt och koncentrationskrävande 

arbete. Med möjligheten att stänga en dörr medför det en avskildhet och stänger ute störande 

ljudet. Cellkontoret ökar möjligheten att kontrollera sin egen fysiska arbetsmiljö jämfört med 

öppna eller flexibla lösningar dock går individerna miste om snabba 

kommunikationsmöjligheter och spontana möten (Toivanen, 2015:14; Bodin Danielsson & 

Bodin, 2008:642; Bodin Danielsson & Bodin, 2009:244–245). 

 

2.1.2 Öppet kontorslandskap 

Kontorslandskap kan variera i storlek från små, medelstora och stora kontorslandskap. Inom 

dessa kontor varierar antal medarbetare från fyra till flera hundra. Medarbetare har en egna 

fasta arbetsplatser som ofta är fritt placerade i grupper med skärmar emellan varandra 

(Toivanen, 2015:19; Bodin Danielsson & Bodin, 2008:642; Bodin Danielsson & Bodin, 

2009:245). 

 

2.1.3 Flexkontor 

Flexkontor definieras av att det inte finns några fasta platser på arbetsplatsen utan personal 

väljer en lämplig plats utifrån vilka arbetsuppgifter som skall utföras för stunden. Ofta är 

kontoret indelat i zoner såsom tyst, mellan och aktiv. Där finns multirum som underlättar för 

koncentrationskrävande arbete, möten och andra vardagliga arbetsuppgifter. Ytterligare en 

faktor som definierar flexkontor är att hela arbetsstyrkan inte får plats samtidigt utan det finns 

en förväntan att personal skall arbeta utanför kontoret som skall backas upp av en stark IT- 

infrastruktur (Bodin Danielsson & Bodin. 2008:643; Bodin Danielsson & Bodin, 2009:245; 

Toivanen, 2015: 20–21) 

 

2.1.4 Kombikontor 

Det finns ingen tydlig definition om hur ett kombikontor skall vara designat men kontoret är 

uppbyggt av att det kombinerar fasta platser, antingen i form av individuella cellkontor eller 

delade cellkontor med gemensamma multirum. De gemensamma multirummen har som 

uppgift att öppna upp för samarbete och spontana möten eller underlätta vid 

koncentrationskrävande arbete. Kontorsdesignen kombinerar möjligheten att utföra 

koncentrationskrävande uppgifter och teambaserat arbete under samma tak (Bodin Danielsson 

& Bodin. 2008:643; Bodin Danielsson & Bodin, 2009:245; Toivanen, 2015:23). 
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2.1.5 Aktivitetsbaserat arbetssätt 

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

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

arbetskollegor som bäst stödjer arbetet. Lokalerna är utformade för att stödja 

koncentrationskrävande arbeten, uppmuntra spontana möten och formella möten allt under 

samma tak. Generellt beskrivs flexkontor när begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt används då 

den form är det vanligaste men det som definierar ett aktivitetsbaserat arbetssätt är möjligheten 

att välja arbetsplats utefter vad arbetet kräver. Generellt inom aktivitetsbaserade kontor är det 

inte utformat att rymma hela personalstyrkan samtidigt utan cirka 70 till 75 % därav förutsätts 

att medarbetare arbetar på annat håll. Det aktivitetsbaserade arbetssättet medför generellt 

papperslösa principer, då förvaringsutrymmen är begränsade förväntas medarbetare 

tillhandahålla arbetsmaterial digitalt (Toivanen, 2015:20; Hultberg, 2019:3). Det är värt att 

poängtera att aktivitetsbaserat arbetssätt inte har en tydlig definition inom litteraturen och 

varierar stort bland olika författare samt att forskare tenderar att använda begreppen 

aktivitetsbaserat arbetssätt och aktivitetsbaserat kontor som synonymer under samma 

förkortning: ABW (Rolfö, 2018:4; Hultberg, 2019:3; de Been & Beijer; 2014:143–144; Appel-

Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011:123). I vår studie har vi valt att använda begreppet 

aktivitetsbaserat arbetssätt då vi vill göra en åtskillnad mellan kontorsutformning och det 

tänkta arbetssättet. 

Cleanddesk-begreppet är en så kallad rent skrivbord-policy som medföljer de 

aktivitetsbaserade kontoren. Den policyn medföljer för att underlätta flödet i arbetssättet och 

att undvika att medarbetare paxar arbetsplatser när de är iväg och uträttar annat som inte görs 

vid den specifika arbetsplatsen. Så att arbetsplatsen alltid är ren och tillgänglig för alla 

medarbetare när den inte nyttjas (Hirst, 2011:153). 
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2.2 Bakgrund om den undersökta organisationen 

Informationen som redovisas i nästkommande stycke är bakgrundsinformation om 

organisationen. Informationen kommer ifrån en kontaktperson på organisationen via en 

informantintervju. 

 
Organisationen vi genomfört vår studie på är på ett universitet/högskola i Sverige. År 2017 

genomfördes större omorganisationer inom organisationen, förändringsarbetet innebar att det 

skulle bli färre institutioner på organisationen. I med denna förändring gick flera institutioner 

samman och bildade nya, medan andra förstärktes och några förblev oförändrade. Med detta 

förändringsarbete hade en pågående renovering av lokaler gjorts. En problematik 

organisationen nu stod inför var att fler personer från tidigare olika institutioner nu skulle 

rymmas i samma hus. Tidigare hade lokalerna som medarbetarna arbetat i varit cellkontor 

främst egna men även några fåtal delade cellkontor. I renoveringen för huset fanns det inte 

samma möjlighet att bygga egna eller delade cellkontor till alla medarbetare. Med den insikten 

börjades det diskuteras centralt i organisationen hur lokalerna skulle utformas. Flexkontor där 

medarbetare inte skulle ha en egen fast plats och öppna kontorslandskap diskuterades men det 

var inte aktuellt. Istället tillämpades en variant av det aktivitetsbaserade arbetssättet, ett 

kombikontor. Organisationen utformade lokaler där alla medarbetare som har över en 50 % 

tjänstgöringsgrad har en egen fast plats i ett delat cellkontor.  

 

Cellkontoren är uppdelade i olika storlekar främst kontorsrum med två platser eller åtta platser, 

samt fåtal kontorsrum med platser för fyra eller sex personer. Resterande ytor på arbetsplatsen 

är utformade med olika tysta rum, telefonrum, mötesrum, flexrum med öppna ytor med olika 

typer av bord, stolar och fåtöljer/soffor. Se figur 1 på sida 12 för illustration hur delar av 

kontoret är uppbyggt. Tanken med lokalens utformning är att medarbetarna har sin egen fasta 

plats men även andra olika platser på arbetsplatsen som finns till för medarbetarens behov 

beroende på vad för typ av arbetsuppgift som skall utföras för stunden. För de medarbetare  

som inte har en egen fast plats tilldelat på kontoret, finns lediga arbetsplatser tillgängliga i 

flexrummen. Där tillämpas cleandesk-principen, att man lämnar skrivbordet rent och 

tillgängligt för andra när man inte själv nyttjar platsen längre. Samma cleandeskpolicy gäller i 

de allmänna ytorna. Våningsplan och delar av kontorslokalerna är bemannande utifrån 

avdelningstillhörighet, varje avdelning befinner sig antingen i samma kontorsrum eller i de 

kringliggande rummen. På översta våningen i byggnaden har man utformat ett gemensamt 

lunchrum där tanken är att alla medarbetarna skall äta sin lunch. Ett av incitamenten och 

ambitionen med att samla alla medarbetarna under samma tak var för att öka 

gränsöverskridande samverkan mellan olika avdelningar. Tanken var att lokalerna skulle 

underlätta och möjliggöra för ett mer gränslöst teamarbete. 

 
Innan flytten till de nya lokalerna var det på flera håll i personalstyrkan mycket oro kring 

organisationsförändringarna och inför att eventuellt skifta till att arbeta på aktivitetsbaserat 

flexkontor. Många var oroliga att det skulle införas ett kontor där de inte skulle ha sin egen 

fasta arbetsplats, Malmö Högskola beskrevs som ett skräckexempel. 
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Figur 1: illustration över kontorsdesginen 

 

Figuren skildrar hur planlösningen för lokalen är utformad, den yttre delen består av 

kontorsrum med fasta platser. Den inre raden består bland annat av bokningsbara mötesrum, 

tysta rum, öppna flexrum och telefonrum osv. De aktivitetsbaserade delarna av 

kontorsutformningen är utformat i den inre delen av kontoret. 

 

2.3 Arbetsmiljö 

Begreppet arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som berör allt som är hör samman med 

arbetet. Begreppet har över tid utvecklats och förändrats, fokus har skiftat från att enbart 

inkludera den fysiska arbetsmiljön till att betona vikten av den psykosociala arbetsmiljön. Förr 

i tiden när stor del av arbetskraften utgjordes av arbetare i industrin var den fysiska 

arbetsmiljön sämre, arbetsförhållandena präglades av många monotona, fysiskt krävande och 

farliga arbeten. Dessa arbeten har ersatts med hjälp av den tekniska utvecklingen som skett i 

samhället och tjänstesektorn har istället etablerats. I och med den samhälleliga förändringen 

har den psykosociala arbetsmiljön fått en stor plats i debatten och det talas mycket om den 

psykiska ohälsan idag (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverkets rapport (2016:3) (se 

figur 2 för illustration på sida 7) påvisar att fysiska arbetsrelaterade besvär har varit på en 

nedåtgående trend sedan 2003 men detsamma kan inte sägas för psykiska påfrestningar. Under 

perioden 1998 till 2008 var det för kvinnor mer vanligt förekommande med besvär orsakade 

av fysiska faktorer jämfört med psykiska faktorer. Trenden har sedan dess förändrats och 

psykiska belastningar ligger som grund till majoriteten av arbetsrelaterade besvär. Medan för 

män visade rapporten att efter 2015 förändrades trenden och de psykiska besvären var mer 

vanligt än de fysiska. Det är också värt att notera att det finns en tydlig skillnad mellan könen 

och kvinnor generellt drabbas i betydligt högre grad av arbetsrelaterade besvär på grund av 

psykiska påfrestningar (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:3 S.8). 
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Figur 2 Arbetsmiljöverket statistik 

 

Arbetsmiljöbegreppet omfattar idag alltifrån från fysiska faktorer till psykologiska, 

organisatoriska- och sociala faktorer på eller i samband med arbetsplatsen. Nedan kommer en 

redogörelse för de olika delarna som begreppet arbetsmiljö innefattar. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

 

Den fysiska arbetsmiljön innefattar de fysiska arbetsförhållandena på arbetsplatsen men även 

hur arbetet är anpassat efter medarbetarens egna förutsättningar. Inom begreppet fysisk 

arbetsmiljö ryms faktorer såsom utformning av lokaler och möbler, hur inomhusklimatet med 

ventilation, värme/kyla, ljus, ljud samt IT-miljön. Vidare kan begreppet innefatta fysiska 

arbetsrörelser såsom lyft, arbetsställningar och graden av monotont arbete som på sikt kan leda 

till hälsorelaterade skador hos arbetstagare (Iseskog, 2009:8). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar medarbetarnas egna subjektiva upplevelser av 

arbetsplatsen och kraven i arbetet. Begreppet psykosocial arbetsmiljö går att dela upp i två 

delar: den psykologiska arbetsmiljön och den sociala arbetsmiljön. Inom den psykologiska 

arbetsmiljön ryms medarbetarens egna förväntningar, krav och ansvar i relation till 

upplevda förmågan till kontroll över arbetet. Stress är en faktor som ofta nämns i samband 

psykologisk arbetsmiljö. Medan den sociala arbetsmiljön handlar om tillhörighet, samspel 

mellan medarbetarna på arbetsplatsen och individens relation till chefen. Den sociala 

arbetsmiljön handlar främst om det sociala stödet på arbetsplatsen och om medarbetaren 

känner en trygghet och gemenskap på arbetsplatsen (Iseskog, 2009:9). 
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Organisatorisk och social arbetsmiljö 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) kan ses som en utveckling eller ett komplement 

till psykosocial arbetsmiljö. OSA studerar medarbetarnas organisatoriska villkor och 

förutsättningar på ett övergripande plan styr och reglerar anställdas möjligheter att utföra sitt 

arbete. Det inkluderar ledning och styrning, krav och kontroll i arbetet, kommunikation, 

delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav och resurser. De 

sociala faktorerna inkluderar hur vi påverkas av personerna som finns runt omkring oss i 

arbetet (Hultberg, Ahlborg jr, Jonsdottir, Winroth, Corin & Heimdahl, 2018:65). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en redogörelse kring tidigare relevant forskning inom det valda 

ämnet. 

 

3.1 Kognitiva faktorer 

Inom kontorsforskning läggs allt mer fokus kring begreppet kognitiv ergonomi. Kognitiv 

ergonomi syftar till att man studerar kontorsutformningar utifrån hjärnans förutsättningar och 

hur de stöttar de kognitiva funktionerna. Människans kognitiva funktioner är arbetsminne, 

inlärningsförmåga, problemlösning, koncentration och uppmärksamhet, alla dessa kognitiva 

förmågor belastas av faktorer från arbetsmiljön. En ökad kognitiv belastning innebär oftast 

svårigheter till att minnas och koncentrera sig. De som har koncentrationskrävande 

arbetsuppgifter i kontorslandskap uppvisar mer koncentrationssvårigheter, störningar och 

stress jämfört med individer som arbetar med liknande arbetsuppgifter i enskilda rum eller 

flexkontor (Toivanen, 2018: 77). Det aktivitetsbaserade kontoret har uppvisat några specifika 

arbetsmiljömässiga nackdelar i förhållande till cellkontor, öppna utrymmen är generellt en stor 

del av aktivitetsbaserade kontor vilket i sin tur inte stödjer koncentrationskrävande 

arbetsuppgifter eller medarbetares behov av integritet och möjlighet att dra sig undan. Att dela 

skrivbord med kollegor bryter mot medarbetarens psykologiska behov att exempelvis ge sin 

arbetsstation en personlig prägel (Toivanen, 2018: 77–78). Rolfö (2018:6) beskriver att 

medarbetare inom flexkontor skall ha möjligheten att välja en tyst arbetsplats för att undvika 

distraktioner och störande moment. Dock att inom öppna kontorslandskap finns generellt mer 

bakgrundsljud och att studier har påvisat en högre kognitiv stress inom öppna kontorslandskap 

och flexkontor jämfört med cellkontor (Rolfö, 2018:6). 

 

3.2 Sociala relationer 

Härenstam (2010:7) beskriver att sociala relationer är avgörande för människan för att kunna 

hantera och förstå sin omvärld. Sociala relationer är en central faktor för att individen och dess 

möjlighet finna mening i arbetet och utveckla en identitet. Vidare en viktig del för människan 

är att utföra arbetsuppgifter i en social gemenskap eller socialt sammanhang. I den dagliga 

interaktionen med kollegor, kunder och chefen får individen bekräftelse och uppskattning för 

sin prestation alternativt bli tillrättavisad om något behöver förbättras eller justeras. De sociala 

relationerna i arbetslivet har också en stor inverkan på individens karriärmöjligheter och 

position på arbetsplatsen, via ett stort socialt nätverk finns möjlighet för erfarenhetsutbyte som 

kan föra en vidare till andra möjligheter. Jacobsen och Thorsvik (2014:13) beskriver begreppet 

organisation som ett samspel mellan individer och fokuserar kring relationer samt dess 

påverkan genom att arbeta gentemot ett gemensamt mål. Därmed kan en organisation inte 

fungera utan sociala relationer. Härenstam (2010:8) framställer sociala relationer som 

avgörande för en organisations utveckling samt fortlevnad, för utan sociala kontakter kan 

kunskap inte föras vidare eller utvecklas. 

 
Ytterligare en väsentlig del av sociala relationer är dess effekt på individers välmående. 

Cohen (2004:676–677) beskriver det som två grenar, stressbuffert och generellt välmående. I 
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stressiga situationer fungerar sociala relationer som en stressbuffert i den mån att kollegor 

lyssnar och kommer med goda råd, främst handlar detta om känslomässigt stöd och 

instrumentellt stöd. Sociala relationer bidrar till ett generellt välmående oberoende om 

personen i fråga utsätts för frekventa stressituationer. Individerna mår bättre på grund av att de 

känner tillhörighet och att de producerar bra resultat inom arbetsgruppen. Det sociala nätverket 

har en inverkan genom att individen faller in i hälsosamma mönster på grund av 

gruppsammanhållning. 

 

3.3 Psykosocial arbetsmiljö i aktivitetsbaserade kontor 

Berthelen, Muhonen och Toivanen gjorde en studie på en akademisk organisation i Sverige 

som baseras på två kvantitativa resultat. Författarna valde att undersöka medarbetarnas 

inställning inför den planerade flytten till aktivitetsbaserade lokaler, undersökningen gjordes 

tre månader innan flytt. Den andra undersökningen gjordes nio månader efter inflyttning till de 

nya lokalerna. Enkäterna var nästintill identiska då de enda skillnaderna var att 

uppföljningsenkäten bestod av två extra frågor som berörde om deras uppfattning av 

arbetssättet och vart de valde att sitta under sin arbetsdag. Båda de kvantitativa resultaten hade 

relativt hög svarsfrekvens 51 % och 47 % deltog i undersökningarna av cirka 400 medarbetare. 

Det övergripande resultatet pekade på en försämring av medarbetarnas psykosociala 

arbetsmiljö på grund av flera faktorer. Materialet från undersökningarna påvisade att de sociala 

relationerna på arbetsplatsen försämrats och medarbetare upplevde ett minskat stöd från de 

närmaste kollegorna. Vidare upplevdes en mindre sammanhållning mellan arbetsgrupper och 

arbetstillfredsställelsen var lägre. Resultatet tydde också på att medarbetare upplevde en brist 

på avskildhet och en känsla av att bli observerad och avlyssnad. Fler kände också en oro över 

att störa kollegor runt omkring. Slutligen påvisade resultatet att fler arbetade hemifrån i det nya 

lokalerna och fler var mindre involverade i arbetsplatsen och var mer benägna än tidigare att 

byta arbetsplats (Hanne Berthelsen, Tuija Muhonen, Susanna Toivanen, 2018). 

De Been och Beijer (2014) genomförde en kvantitativ undersökning med cirka 12 000 

respondenter med stor variation av olika kontorstyper, de valde ut tre övergripande 

kontorstyper: cellkontor, kombikontor och flexkontor. Syftet med studien var att undersöka 

vilken kontorstyp som har den bästa upplevda arbetsmiljön. De Been och Beijers resultat visar 

att individer som arbetar inom ett flexkontor eller kombikontor visade en mindre 

tillfredsställelse gällande faktorer som produktivitet, socialt stöd, avskildhet och koncentration i 

jämförelse med individer som arbetar i antingen ett delat eller eget cellkontor. Resultatet 

påvisade att trots möjligheten att fritt välja sin egen arbetsplats och en ökad egenkontroll som 

flexkontor medför uppväger det inte förlusten av att förlora sin egen fasta arbetsplats. 

Forskarna belyser att detta kan hänga ihop med möjligheten att personifiera och göra sin 

arbetsplats till sin egen försvinner vilket kan medföra minskad tillhörighet till arbetsplatsen och 

en förlorad identitet hos arbetstagaren. Kommunikation och social interaktion är en av 

huvudpunkterna vid införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt och visade sig stämma överens 

vid kombikontor men inte vid flexkontor som tidigare forskning har pekat på. Detta kan 

förklaras med att bara för att man interagerar med fler människor betyder inte nödvändigtvis att 

man trivs bättre, då det kan leda till mer ytliga relationer på arbetet. Vikten av långvariga 

relationer är viktigare och en säkerhet att man alltid vet vart människor befinner sig i 

byggnaden.  
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3.4 Begränsad forskning om aktivitetsbaserade kontor idag 

Forskningsläget om moderna aktivitetsbaserade kontorsmiljöer och nya sätt att arbeta är 

fortfarande begränsat. Det beskrivs också att det idag är oklart om det finns en koppling 

mellan aktivitetsbaserade kontor och en ökad arbetsmiljömässig tillfredsställelse bland 

medarbetare. Samt att aktivitetsbaserade konceptet inte alltid nyttjas på det vis som det var 

tänkt utan snarare nyttjas som ett kontorslandskap vilket kan vara en bidragande faktor till 

det rapporterade missnöjet (Rolfö, 2018:9, Toivanen, 2018:78). 

Toivanen beskriver (2018:78) att ett frekvent byte av arbetsmiljö inte alltid fungerar för 

arbetstagares arbetsuppgifter och att det med sannolikhet inte passar alla medarbetare. Vilket 

strider emot uppmuntran till ett frekvent byte av arbetsmiljö under arbetsdagen för 

medarbetare som föreslås öka tillfredställelsen med aktivitetsbaserade kontor. Rolfö (2018:9) 

beskriver att det finns en tendens bland organisationer att tillämpa en normativ lösning det 

vill säga “one size fits all” tillvägagångssätt när det kommer till aktivitetsbaserade kontor. 

Slutligen lyfter Toivanen (2018:78) fram vikten av en god förberedelse när verksamheter 

flyttar in till aktivitetsbaserade kontor och att medarbetare får möjlighet att träna in det nya 

arbetssättet. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras utvalda teorier och modeller. Dessa teorier och modeller kommer 

ligga till grund för studiens kommande analys och diskussion. 

 

4.1 Person-Environment fit theory 

Person-environment (P-E fit) theory används när man studerar vilka effekter arbetsmiljön och 

kontorets utformning kan få på individen. Teorin har som utgångspunkt att det behöver finnas 

en matchning mellan individernas behov och kontorets utformning. Teorin går att dela upp i 

två delar; Dels om kontoret ger individerna möjlighet att tillgodose sina fulla behov, det kan 

exempelvis vara extra rum eller tekniska hjälpmedel men även om individerna är kapabla att 

utnyttja kontoret fullt ut. Behov kan i detta fallet vara relaterat till sådant som ofta återfinns i 

undersökningar vid ABW kontor såsom sociala behov, avskildhet och koncentrations 

möjligheter. En förgrening av P-E fit är Job-environment fit (J-E fit). Job-environment fit 

grundar sig i samma utgångspunkt som P-E fit men tittar närmare på vilka behov 

arbetsuppgifterna ställer exempelvis om jobbet gynnas av mycket social interaktion eller 

samarbete, är koncentrationskrävande och liknande faktorer (Stallworth & Kleiner, 1996:36). 

För att förklara hur modellen hänger ihop med välmående väljer vi att citera van der Voordt: 

“Employee satisfaction refers to the degree to which the working environment meets the 

wishes and the needs of the employees” (Van der voordt, 2014:139). Det finns tidigare 

forskning om ämnet som påvisar att ett aktivitetsbaserat arbetssätt passar arbeten som kräver 

mycket samarbete där medarbetarna har en hög egenkontroll (Hoendervanger, Ernst, Albers, 

Mobach, Van Yperen, 2018:11). 

 

4.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen är en utveckling från Karaseks och Theorells ursprungliga modell 

krav-kontrollmodellen. Modellerna används oftast i olika sammanhang att beskriva stress och 

individers arbetsmiljö. Huvudidén inom modellen innebär att effekterna av bland annat de 

psykiska kraven på medarbetare hänger ihop med hur mycket beslutsutrymme eller 

handlingsutrymme de har samt vilket socialt stöd medarbetare upplever att hen kan få. Inom 

modellen beskrivs fyra olika arbetssituationer man kan befinna sig inom: aktiv, avspänd, 

spänd och passiv. Dessa fyra dimensioner illustrerar hur  individens arbetssituation ser ut 

utifrån individens upplevda krav och handlingsutrymme samt socialt stöd (Karasek & 

Theorell, 1990:70–71). Stress och en känsla av kontroll går ofta hand i hand då stress tenderar 

att öka när man känner att man håller på att förlora kontrollen över situationen. 

 
Krav 

Karasek och Theorells beskrivning av krav i modellen innebär exempelvis deadlines, 

produktivitetskrav och psykologiska krav. De psykologiska kraven går att sortera upp i olika 

delar såsom: kognitiva, kvalitativa, kvantitativa och emotionella krav (Karasek & Theorell, 

1990: 61–64). 
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Kontroll 

Begreppet kontroll i modellen handlar om olika förhållanden, en uppdelning som kan göras är 

“kontroll i” och “kontroll över” arbetet. Kontroll i arbetet innefattar de mindre delarna som rör 

arbetet medan kontroll över arbetet syftar till övergripande beslut och yttre faktorer som den 

enskilde har svårt att styra över såsom globalisering och den internationella ekonomin. Inom 

kontroll över arbetet ryms också beslutsutrymme på arbetsplatsen. Beslutsutrymme handlar 

om auktoritet över beslut och om kontrollen i det dagliga arbetet, om individen utrymme att 

själv styra och påverka hur arbetet skall utföras och i vilken ordning. Utrymmet för 

medarbetarens egen kompetens och möjlighet nyttja sina färdigheter spelar också in under 

dimensionen kontroll. Sammanfattningsvis menas med kontroll både vilken kompetens man 

har i arbetet men också vilken möjlighet att fatta beslut (Karasek & Theorell, 1990: 58–59). 

 
Stöd 

Den sista faktorn i modellen innefattar dimensionen stöd. Socialt stöd har två olika funktioner, 

socialt stöd agerar som en buffert vid krävande och stressfulla situationer och som en process 

som har positiva effekter på hälsa långsiktigt. Genom att ha ett välfungerande socialt stöd från 

arbetskamrater och chef minskar risken för psykisk ohälsa och stress. Exempel på olika sorters 

socialt stöd är vägledning i arbetet, återkoppling på sin prestation och gemenskap på 

arbetsplatsen (Cohen, 2004:677–670; Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000:10–14; Karasek & 

Theorell, 1990:70–71). 

 

4.3 Coping 

Begreppet coping används ofta i samband med psykologisk forskning och individens hantering 

av hotfulla situationer. Coping innebär att individen gör ständiga, växlande, kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar för att klara av de särskilda yttre och inre kraven som ställs på 

individen (Andersson, 2018:146–149). Theorell (2012: 20) beskriver coping som människans 

sätt att bemästra problem. Kontroll-lokus innebär individens egen möjlighet att göra något åt 

problemet. Skulle individen anse att hen har en möjlighet att själv göra något åt sitt problem 

kallas det för intern kontroll-lokus. Medan extern kontroll-lokus innebär att möjligheten ligger 

utanför individens egen påverkan. En annan viktig komponent som Theorell lyfter fram 

(2012:21) i samband med coping är förmågan att hantera känslor. Är den förmågan sämre 

utvecklad riskerar det att leda till att individen har en problematik att förstå sina egna 

känslomässiga reaktioner i stressiga och påfrestande situationer. Vilket i sin tur blir 

problematiskt då om hen inte förstår sina egna reaktioner blir det svårt att förstå andra 

människors reaktioner. Det kan skada hela den sociala interaktionen vilket resulterar i att 

individen inte får något socialt stöd i pressande situationer. Kontroll och möjlighet att utöva 

kontroll över sitt arbete är en viktig komponent när det kommer till coping. Möjlighet att utöva 

kontroll innebär att individen kan minska oväntade situationer som man kan ställas inför. 

Stress och utövande av kontroll hänger ihop på det sättet att stressreaktioner främst framkallas 

när vi riskerar att tappa kontrollen över en situation och försöker behålla den (Theorell, 

2012:21). 
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5. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, 

tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod, analysmetod, tillförlitlighet och etiska 

överväganden. Vårt tillvägagångsätt och metodologiska val som gjorts i studien kommer att 

motiveras och reflekteras kring löpande i texten. 

 

5.1 Litteratursökning 

Redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen påbörjades litteratursökningsarbetet. Det gjorde vi 

av anledningen att vi behövde sätta in oss i ämnet och erhålla en djupare kunskap kring det 

aktivitetsbaserade arbetssättet i sin helhet och tänkbara effekter på arbetsmiljön. De databaser 

som använts vid insamling av material är Högskolans i Halmstadsbibliotek OneSearch, Google 

Scholar samt uppsatsportalen Diva. Sökorden vi har använt var främst engelska nyckelord 

såsom “flex office”, “activity-based working/ABW”. Vi valde också att kombinera sökord 

såsom “ABW”, “flex office” och “psychosocial work environment” för att minska urvalet av 

artiklar och finna mer forskning som passade vårt tema. Vi fann även viss litteratur via 

vetenskapliga sammanställningar inom ämnet och litteratur via referenser i annan forskning. 

Bryman (2018:155) förklarar vikten av att ta fram specifika nyckelord i sökandet efter relevant 

information i de elektroniska databaserna. 

 

5.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vår studie är av kvalitativ karaktär och har en hermeneutisk ansats, det vill säga att den bygger 

på tolkning, förförståelse och reflektion. Watt Boolsen (2006:31–32) beskriver att 

hermeneutiken används inom den samhällsvetenskapliga forskningen för att tolka människors 

agerande och att tolkning är en viktig premiss för att kunna tolka den egna förförståelsen. 

Vidare har forskaren som uppdrag att försöka förstå sina respondenter. Med tanke på att vår 

studies syfte är att undersöka hur människor bedömer och upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö i en aktivitetsbaserad miljö bedömde vi att en hermeneutisk ansats är ett lämpligt 

val. 

 
Induktiv ansats innebär att forskaren arbetar utifrån data och i sin tur utvecklar teorier med 

utgångspunkt i det insamlade materialet. Medan deduktiv ansats innebär att man arbetar 

tvärtemot, forskaren utgår ifrån teorier och skapar olika hypoteser och därefter testar 

hypoteserna gentemot datan. Slutligen verifieras eller falsifieras hypoteserna (Watt Boolsen, 

2006:26). Vi har använt oss av en mix av induktiv och deduktiv arbetsmetod, en abduktiv 

ansats. Det innebär att arbetet har utvecklats successivt med hjälp av att nya infallsvinklar och 

problem har beaktats under uppsatsskrivandet och frågeställningar och hypoteser har 

förändrats för att passa de nya upptäckterna. Alvesson och Sköldberg (2017: 13) beskriver 

abduktion som en processinriktad ansats som tillåter för nya iakttagelser och infallsvinklar 

under arbetets gång och teorin förfinas utifrån dessa. 
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5.3 Informantintervju och testintervju 

Som en förberedelse inför datainsamlingen genomförde vi en informantintervju samt 

rundvandring genom lokalerna med hjälp av en kontaktperson på organisationen. Syftet var att 

få en ökad förståelse av hur organisationens kontorsmiljö ser ut, hur de arbetar 

aktivitetsbaserat, hur det är tänkt att medarbetarna skall nyttja lokalerna samt hur 

organisationens förändringsresa sett ut. Intervjun tog plats på organisationen i ett mötesrum 

och varade strax över 60 minuter, ett antal frågor besvarades även utanför mötesrummet under 

rundturen av lokalerna. Intervjun var ostrukturerad och av informell karaktär. Anledningen 

varför vi valde att ha en ostrukturerad intervju var främst då vi hade begränsad kunskap om 

arbetsplatsens utformning. Enligt Bryman (2018:250) är en ostrukturerad intervju att 

intervjuaren endast har en uppsättning av teman och generella frågeställningar som skall 

beröras under samtalet och frågornas karaktär kan variera från gång till gång. Innan intervjun 

hade vi förberett ett fåtal olika teman vi ville beröra under intervjun som hörde samman med 

intervjuns syfte. Vi valde att inte ljudinspela intervjun med kontaktpersonen då vi ville ha en 

mer avslappnad miljö. Samt eftersom vi visste att en rundtur av arbetsplatsen lokaler skulle 

genomföras och ett flertal frågor skulle ställas under rundturen. Därav valde vi att endast 

skriva egna anteckningar av vad den intervjuade berättade. 

 
Som en del av studiens genomförande valde vi att genomföra en testintervju med syftet att testa 

vår datainsamlingsmetod främst med fokus på att förbättra våra intervjufrågor. Denscombe 

(2016:237) förklarar testintervju som en möjlighet att finslipa och testa metoden i verkligheten. 

Testintervjun genomfördes med en man i en specialistroll som arbetar på ett flexkontor sedan 

två år tillbaka, intervjupersonen arbetar inte på samma arbetsplats som respondentintervjuerna 

genomförts på. Valet av intervjuperson gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval och 

intervjupersonen arbetar under liknande omständigheter som våra faktiska respondenter. 

Intervjun var semistrukturerad och utgick från en tidig version av vår slutgiltiga intervjuguide, 

intervjun tog drygt en timme. Intervjun tog plats i en ostörd miljö som intervjupersonen själv 

valde. Intervjun ljudinspelades i syfte att testa utrustningen och göra intervjutillfället så pass 

likt de framtida intervjuerna möjligt. Därefter transkriberades materialet och en ytlig 

tematisering av innehållet gjordes utifrån våra frågeställningar. En insikt som framkom via 

testintervjun var att några frågor behövde omformuleras och vi fick lite mer insikt kring ämnet. 

Vilket i sin tur bidrog till vi utvecklade några områden i intervjuguiden och skrev frågor kring 

det. Inget av det material som framkom i testintervjun kommer användas i resultatet utan det 

enda syftet var att testa vår datainsamlingsmetod. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att i vår studie att genomföra intervjuer för att närmare undersöka respondenternas 

egna personliga upplevelser och känslor. Denscombe (2016:265) beskriver att intervjuer är ett 

bra tillvägagångssätt när forskaren vill undersöka respondenternas erfarenheter, känslor, åsikter 

och uppfattningar och förstå dem på djupet. Därav anser vi att intervjuer var ett lämpligt val för 

vår studie. Intervjuernas struktur var av semistrukturerad karaktär, vi valde att ha 

semistrukturerade intervjuer för att ge respondenterna en möjlighet att utveckla tankar och 

idéer.
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Vi anser att valet av semistrukturerade intervjuer var ett bra tillvägagångssätt då Bryman 

(2018:260) beskriver semistrukturerade intervjuer som ett bra val när man har generella 

frågeställningar och fokus ligger på respondenternas egna upplevelser och den intervjuade 

själv kan välja att belysa sådant som hen anser är viktigt. Vid utformningen av intervjuguiden 

valde vi att skapa olika rubriker och teman med frågor därtill i syfte att underlätta att få fram 

svar för undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden finns som bilaga 2. 

 
Intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö på respondenternas arbetsplats. Vi hade bett 

respondenterna att till vårt planerade intervjutillfälle boka ett rum på deras arbetsplats där vi 

kunde samtala utan att bli avbrutna eller överhörda av andra. Vi genomförde totalt sex 

intervjuer och tidsåtgången för intervjuerna var cirka 60 minuter, spannet varierade från 47 

minuter till 82 minuter. Alla intervjuer genomfördes inom ett tidsspann på tre veckor. Enligt 

Bryman (2018:577) är inspelning och transkribering en viktig del för forskare om hen är 

intresserad av vad respondenterna säger samt hur de säger det. Dessutom om det skall vara en 

del av analysen är det essentiellt att ha en fullständig redogörelse av intervjun. Alla intervjuer 

ljudinspelades med hjälp av en mobiltelefon och sedan transkriberades materialet. Bryman 

(2018:567) beskriver vikten av att efter genomförandet av intervju att notera olika faktorer 

kringliggande intervjun. Exempelvis respondentens inställning och förfarande, vart intervjun 

tog plats samt om nya idéer eller insikter tillkom under intervjun. Därav valde vi efter varje 

genomförd intervju notera korta beskrivningar av intervjuerna och hur genomförandet av 

intervjun upplevdes av oss. 

 

5.5 Urval 

Urvalet som gjordes till denna studie gjordes via ett snöbollsurval. Denscombe (2016:76) 

beskriver att ett snöbollsurval innebär att deltagarna i studien hänvisar forskaren till andra 

potentiella respondenter. Vi kom först i kontakt med en arbetstagare på en organisation, 

ambitionen med den inledda kontakten var att finna en lämplig organisation att utföra vår 

studie på. Det resulterade att vi valde att genomföra vår studie på hens arbetsplats istället. 

Därefter kom vi i kontakt med respondenter till studien via att kontaktpersonen tillfrågade 

kollegor på sitt kontor om de kunde tänka sig att ställa upp. Urvalet växte i takt med att fler 

respondenter tillkom och i sin tur tillfrågade och gav förslag på fler respondenter på deras 

arbetsplats som passade vår studie. Under urvalsprocessen valde vi att inte ställa några 

särskilda krav på respondenterna gällande, kön, yrkesroll, ålder eller arbetslivserfarenhet. Vårt 

krav var endast att respondenterna skulle arbeta på organisationen och arbeta i samma 

kontorsmiljö. Vårt urval bestod ut av sex respondenter vars huvudsakliga arbetsuppgifter 

bestod av forskning och undervisning.  
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5.6 Transkribering 

Vi har båda två transkriberat materialet, vi kom på förhand överens om hur vi skulle skriva ut 

materialet för att producera transkriberingar som följde samma regler. Vi beslöt om att skriva 

ut intervjuerna ordagrant och inkludera långa pauser och skriva ut intervjuerna på sitt 

originalspråk för att inte tappa små nyanser då vissa intervjuer var på engelska. Samtliga 

transkriberingar hanterades konfidentiellt i den mån att vi valde att ta bort ålder och andra 

faktorer som inte gynnade undersökningen.  

 

5.7 Kodning 

Vi har utgått från en empiristyrd kodning vilket innebär att forskaren läser igenom materialet 

och kodar relevanta avsnitt, med andra ord att man startar med ett tomt blad och utgår från vad 

som sägs under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014:241). Vi genomförde kodningen genom 

att läsa igenom transkriberingarna och utgå ifrån sådant som var återkommande i samtliga 

intervjuer samt vad som var relevant för våra frågeställningar. Exempel på detta kan vara hur 

de beskrev sina arbetsuppgifter eller kollegor. Utifrån materialet tog vi fram ett antal 

tematiseringar såsom kognitiva faktorer och arbetsuppgifter och ett antal underrubriker för att 

underlätta reduceringen. 

 

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Validitet beskriver hur det undersökta ämnet mäts och om det mäter det som skall mätas, något 

som ofta är svårt att uppnå i en kvalitativ studie (Denscombe, 2016:410). Inom kvalitativa 

studier benämns validitet även som trovärdighet, vilket innebär att i en studie ställs faktiskt de 

frågor som man har av avsikt att undersöka. Samt om respondenternas svar och upplevelser 

motsvarar det formulerade syftet (Bryman, 2018:467). Vi strävade efter att ha minsta möjliga 

påverkan på respondenterna och fokuserade på att behålla egna tolkningar och värderingar för 

oss själva, då det annars fanns en risk för att det skulle styra intervjuns riktning. Därav valde vi 

i utformningen av vår intervjuguide samt under intervjuerna att inte använda ordet 

aktivitetsbaserat arbetssätt utan talade om kontorets utformning och arbetssättet under 

intervjuerna. Vi valde att agera på detta vis då vi inte ville påverka respondenternas uppfattning 

utifrån eventuella fördomar om begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt och aktivitetsbaserade 

kontor. Bryman (2018:467) beskriver att inom en kvalitativ studie är begreppet reliabilitet 

mindre vanligt förekommande och man skall fokusera mer på tillförlitlighet i en kvalitativ 

studie. Reliabilitet syftar till hur tillförlitligt det insamlade materialet är, med andra ord om 

man skulle genomföra samma undersökning skall man komma fram till samma resultat. Detta 

är problematiskt vid kvalitativa studier då svaren ofta varierar beroende på en mängd faktorer 

hos respondenten som inte forskaren kan påverka. Därav bestämdes det redan från start att en 

av oss var ledande i alla intervjuer som genomfördes och den andra personen tog en mindre 

aktiv roll och fokuserade på att ställa följdfrågor om det behövdes. Anledning till varför vi 

valde att genomföra våra intervjuer på detta vis beror främst på att olika intervjutekniker kan 
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förekomma när man väljer att variera vem som intervjuar respondenterna. Detta kan i sin tur 

påverka resultatet och därav blev valet att en av oss höll i samtliga intervjuer. 

 
Respondentvalidering är en metod för att stärka studiens trovärdighet och minimera 

tolkningsutrymmet. Forskaren låter respondenterna ta del av beskrivningar och resultat som en 

metod att stämma av och kontrollera den faktiska träffsäkerheten hos materialet (Denscombe, 

2016:411). Löpande under intervjuerna stämde vi av med respondenterna att vi uppfattade 

deras åsikter korrekt, i vissa fall ställde vi summerande frågor i slutet av intervjun för att klara 

upp eventuella oklarheter. Vi har också kontaktat de respondenter vi valt att citera i resultatet 

och tillfrågat om deras godkännande samt visat i vilket sammanhang citatet redovisas. 

 
Överförbarhet inom kvalitativa studier skiljer sig från begreppet inom kvantitativa. Inom 

kvalitativa studier ligger fokus på materialets djup snarare än bredd och den statistiska 

sannolikheten, forskaren fokuserar i vilken utsträckning materialet är tillämpbart på situationer 

som är snarlika. Desto mer information det finns om respondenterna, organisationen och 

kontexten desto större chans är det att resultatet är överförbart (Denscombe, 2016:412–413). 

Detta är något vi har haft i åtanke under uppsatsprocessen då vi har inkluderat en utförlig 

bakgrund men även planritningar av kontorsdesignen. I resultatet valde vi att inkludera citat 

för att beskriva personliga upplevelser och måla upp kontexten för att öka chansen till 

överförbarhet. 

 

5.9 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) benämner fyra aspekter som bör beaktas i genomförande av en studie: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Redan från 

start av vår studie har vi varit öppna gällande vårt syfte med studien gentemot respondenterna 

både vid en första kontakt via mejl där ett missivbrev var bifogat, (se bilaga 1) och vid själva 

intervjutillfället. Detta är enlighet informationskravet, vilket innebär att respondenterna i 

studien har rätt att ta del av studiens syfte och dess ändamål för att därmed kunna ta ställning 

till sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002:7). Intervjupersonerna har både via mejl och muntligt 

vid intervjutillfällena informerats om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan närmare motivering, på så vis uppfyllde vi kriterierna för 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9). Konfidentialitetskravet innebär att de individer som 

deltar i studien samt deras personuppgifter hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2002:12 

).Vi valde att informera både skriftligt via mejl och vid intervjutillfället, om att deras 

information behandlas med konfidentialitet och att deras uttalanden kommer att anonymiseras 

så att de inte kan ledas tillbaka till dem. Samt att organisationens namn inte kommer skrivas ut 

i detta examensarbete. Vi har varit noggranna med att stämma av med varje intervjuperson att 

de godkänner att intervjun spelas in. Vårt urval består av två kvinnor och fyra män i spridda 

åldrar, därav har vi valt att utelämna kön och ålder i studiens resultat. Vi har istället valt att 

använda det könsneutrala pronomenet hen, detta för att undvika att resultaten skall kunna 

härledas till specifika medarbetare på organisationen. Vi har också valt att översätta alla citat i 

resultatet till svenska. En ytterligare etisk princip är nyttjandekravet, som innebär att de 

uppgifter som samlas in om intervjupersonerna endast får användas för forskningsändamålet. 

Av den anledningen har ingen utomstående person tagit del av det inspelade materialet och 

transkriberade materialet har varit oåtkomligt för andra. Efter att examensarbetet är godkänt 
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kommer vi att, enligt Vetenskapsrådets anvisningar, radera ljudfiler och dokument med 

transkriberat material samt de kontaktuppgifter som vi har till deltagarna 

(Vetenskapsrådet2002:14). 
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6. Resultat 

I nästkommande kapitel presenteras det resultat som framkommit vid intervjuerna med 

medarbetarna på universitet/högskolan. Detta avsnitt kommer att disponeras utifrån de teman 

som arbetats fram under den tematiska analys som genomförts. De huvudteman som arbetats 

fram är: arbetsuppgifter, sociala relationer och samverkan samt arbetsmiljö. 

 
Generellt var respondenterna positivt inställda till de nya lokalerna på grund av förbättringar 

som följde av renoveringen. Flera beskrev att kollegor och de själva förhöll sig skeptiska till 

arbetssättet och de nya lokalerna men också vad förändringarna skulle innebära för dem som 

individer. De framkom under intervjuerna med respondenterna att flera av de 

aktivitetsbaserade ytorna antingen inte tas i bruk eller inte nyttjas på det vis som från början 

var tänkt. Medarbetare på organisationen har istället omtolkat särskilda rums syfte exempelvis 

används ett tyst rum som mötesrum. En del av de aktivitetbaserade ytorna/rummen finns heller 

inte längre kvar utan har omvandlats till stora kontorsrum för annan personal. Det beskrevs 

från respondenternas håll att vissa av rummens utformningar var opraktiska för deras 

arbetsuppgifter. Det framkom generellt från respondenternas håll att det inte varit en ordentlig 

introduktion och genomgång av arbetssättet och lokalerna samt att flera inte visste helt hur 

vissa rum var tänkta att nyttjas eller fått information om arbetssättet överlag. 

 

6.1  Arbetsuppgifter 

Den generella beskrivningen av respondenternas arbetssituation är att de har en hög 

egenkontroll på arbetsplatsen i kombination med höga krav. Respondenterna har en hög 

egenkontroll i den form av att de har en stor valfrihet hur de skall lägga upp sin arbetsdag för 

att nå övergripande mål. Krav i form av att leverera mot olika produktionsmål såsom artiklar, 

forskningsprojekt, utbildningstimmar men kraven varierar beroende på respondenternas 

arbetsbeskrivning och yrkesroll. 

Respondenterna förmedlar en bild av deras yrke som generellt mycket självständigt och består 

till en stor del av koncentrationskrävande individuellt arbete. Exempel på deras arbetsuppgifter 

är studentkontakt, undervisning, handledning, forskning och söka forskningsmedel. Flertalet 

av respondenterna beskriver att deras arbetsuppgifter och samarbeten med andra inte är en 

naturlig del av deras vardag. Flera beskrivningar har kommit att de generellt arbetar på sin 

egen lilla hörna och att de kämpar om samma finansiella medel. Därav är 

organisationsstrukturen inte uppbyggd för teamarbete eller samverkan istället främjar 

organisationsstrukturen individualister och egen prestation. 

“Bara för att man tillhör samma organisation så kanske man inte måste tycka likadant i 

forskningsfrågor, utan där kan det finnas två grenar, som egentligen fightas vetenskapligt emot 

varandra och konkurrerar om samma medel. Man kan ju tycka att alla skall vara vänner och ni 

håller ju på med samma område men det kan vara någon som har fel och någon som har rätt i 

sitt extremfall “ (Respondent 3). 

Ett par av respondenterna upplevde att deras arbetsuppgifter passade väl till kontorslokalerna. 

De lyfte att de gillade de nya lokalerna och lokalerna erbjöd olika sorters alternativ såsom 

telefonrum. Resterande av respondenterna hade en övervägande negativ inställning och 

påpekade att deras arbetsuppgifter inte passade till kontorslokalerna eller det tänkta arbetssättet. 
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Det lyftes av flera respondenter att det var en fördel att lokalerna ej var fullt bemannade och 

flera lyfte en oro hur arbetsmiljön skulle bli om lokalerna hade full bemanning. De främsta 

faktorerna respondenterna förmedlade som orsaker till varför de hade en negativ inställning var 

försvårandet till handledning av studenter och det generella forskningsarbetet. Flera ansåg att 

lokalerna inte främjade dessa aktiviteter utan snarare försvårar deras arbete. 

“Med min egen arbetssituation så är det här helt kasst” (respondent 2). 

Ingen av respondenterna förmedlade att de fullt nyttjar de aktivitetsbaserade delarna av kontoret 

på det vis som det är tänkt, flera av respondenterna spenderar stora delar av sin arbetsdag vid 

sin fasta plats och utför diverse arbetsuppgifter. Alternativt att i vissa rum som nyttjas har 

individer själv omtolkat det egentliga syftet. Majoriteten av respondenterna förmedlade att 

utformningen av ett rent flexkontor inte skulle vara optimalt utformat för deras arbetsuppgifter. 

Flera beskrev att varför man inte nyttjade de aktivitetsbaserade ytorna främst handlade om 

bekvämlighet, lathet, okunnighet och att flera av ytorna var opraktiska, exempelvis i 

inredningen och att datorplatser endast har en skärm. Återigen en nackdel som samtliga 

respondenter lyfte var bristen på möjlighet att handleda doktorander och studenter på grund av 

diverse faktorer. Den största bristen var avsaknaden av ett eget cellkontor som handledningen 

kan ske i. Avsaknaden av ett eget kontor resulterade även i en sämre kvalité på handledningen 

då de inte hade tillgång till böcker och rapporter i pappersform på grund av brist på 

förvaringsmöjligheter. Detta ledde även till att vissa valde att hålla kortare möten framförallt 

med doktorander i storrummet vilket resulterade i irritationsmoment för övriga kollegor. De 

låsta kontorsrummen medförde att handledarna kände sig otillgängliga för studenterna och 

skapade stress då allting behövde planeras.  

Det lyftes av respondenter att deras syn för ett universitet/högskola är att det är en 

samlingsplats för studenter och lärare där man skall mötas och samverka. Därav ogillar vissa 

att kontorslokaler är låsta och oåtkomliga för studenter, de anser att det skapar onödiga murar 

bland dem. 

”Jag är väldigt van att prata direkt med studenterna och det blir lite krångligt i lokalerna. Tyvärr 

kan jag inte ha dem i mitt kontor så jag tvingas byta handledarstil. Innan använde jag mycket 

böcker och kunde enkelt ta fram en bok och visa en särskild teori. Det sättet att handleda 

fungerar inte då vi har för lite plats. Det är svårt att veta hur mycket sämre kvalitén är men det 

är definitivt inte bättre“ (Respondent 4). 

Avslutningsvis, lyfter ett par av respondenterna att de nya lokalerna och det tänkta arbetssättet 

har påtvingat en förändring av respondentens egen struktur och arbetssätt som de inte ser som 

fördelaktigt. En av respondenterna lyfter att denna arbetssituation är mycket mindre flexibel 

och respondenten upplever det som stressande att ständigt behöva planera sin dag mer i detalj. 

En respondent lyfter att flexibiliteten och den höga kontroll som ingår i deras vardagliga 

arbetsuppgifter räddar många av den simpla anledningen att de själva kan bestämma när saker 

och ting skall göras. Exempelvis om det är körigt på jobbet kan individen välja att utföra 

arbetsuppgifter på en annan plats eller ofta vid ett senare tillfälle. 

 

6.2  Sociala relationer och samverkan 

Resultatet visar att respondenterna har generellt spridda åsikter om hur de sociala relationerna 

på arbetsplatsen fungerar och olika dimensioner inom sociala relationer har lyfts. 
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Samtliga respondenter belyste tillgänglighet i olika sammanhang och resultatet är tudelat då 

vissa anser att det har blivit bättre och andra sämre. Några av respondenterna lyfter fram att 

lokalerna bidrog till en högre tillgänglighet bland både chefer och kollegor. Synligheten och 

tillgängligheten gör att det blir lättare och naturligare att ta kontakt med sina kollegor utanför 

den egna avdelningen utifrån två anledningar. Dels handlar det om att respondenterna har 

kortare avstånd till samtliga inom institutionen men respondenterna upplever även att de får ett 

ansikte på medarbetarna. Medan andra inte upplevde någon skillnad bland tillgängligheten mot 

sin närmste chef eller kollegor utan beskrev att det handlade om andra faktorer än lokalerna. 

“Man får bättre koll på alla medarbetare här på institutionen […] men vi sitter ju väldigt nära 

vår support, stab och prefekt så de ser man ju ganska ofta så det känns som att steget till dom 

och om man vill komma i kontakt med dom om någon fråga så känns det inte så högt i med att 

vi sitter fysiskt nära dom” (Respondent 1). 

Tillgängligheten beskrivs generellt inom avdelningarna som något positivt då den bidrar till 

fler informella möten och möjlighet till snabb återkoppling på frågor. En respondent lyfte att 

en nackdel med fler informella korta möten riskerar kvaliteten i samtalen blir sämre då det 

kan leda till att de inte berör frågor på djupet. Några av respondenter förmedlade att 

tillgängligheten och kommunikationen inom den egna avdelningen hade avsevärt försämrats 

då de upplevde att flera av deras kollegor inte var på plats på kontoret. 

“Folk försöker undvika att vara på jobbet, det finns markant färre på plats än det kan vara” 

(Respondent 4). 

Respondenterna var överens om att lokalerna inte främjade samverkan till andra avdelningar 

inom organisationen. Ett fåtal förmedlade dock återigen att den fysiska närheten gör att tröskeln 

blir mindre men att det i sig inte bidrar till nya samarbeten. Några respondenter lyfte att 

samarbetet med andra avdelningar hade ökat sedan flytten men var osäkra kring om det var en 

slump eller inte. Flera anser att bristen på samarbete kan hänföras till att kollegor inte är på 

plats i det nya kontoret och många arbetsuppgifter är självständiga. En respondent förmedlade 

att den egna avdelningen på förhand hade beslutat att de skulle ha erfarenhetsutbyte och vara 

insatta i varandras projekt. Dock att det inte blivit så, på grund av att de inte vågar att störa 

varandra i åtta-personers kontoret. Att det krävs fler incitament för att utveckla samarbeten och 

betydelsen av kontorsdesignen i sig själv är begränsad och kommer inte härleda till samarbete 

eller samverkan. 

Några av respondenterna belyser att i de nya kontorslokalerna har den egna gruppdynamiken 

inom avdelningen stärkts då man sitter tillsammans och det blir en mer naturlig interaktion, 

exempelvis checkar man av varandras välmående och om någon behöver hjälp. Medan andra 

förmedlar att avdelningstillhörigheten och det sociala sammanhanget har försvagats sedan 

flytten. Respondenterna hänför det till olika aspekter, dels en avsaknad av avdelningsspecifika 

samlingsplatser och att kollegorna inte vistas på kontoret. En av respondenterna upplever att 

tillhörigheten på arbetsplatsen starkt försämrats då hens kollegor inte vistas särskilt mycket i 

lokalerna. 

“När man har ett öppet kontor med åtta platser och ingen är där blir det väldigt ensamt, mycket 

mer ensamt jämfört med om man skulle haft ett eget cellkontor eftersom att man ser att ingen 

kommer in. Vi är en väldigt liten grupp och det känns som att den inte existerar överhuvudtaget 
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eftersom att man inte ser varandra” (Respondent 5). 

Några av respondenterna belyser olika rums skilda organisationskulturer. De belyser att 

subgrupper har förstärkts i och med att man sitter så pass nära varandra inom grupperna och 

olika kontorsrum har egna kulturer vilket medför att man inte ser eller samtalar med dem i det 

andra rummet. En respondent belyser också att hen upplever en vag känsla av territorium när 

hen går in i ett annat rum än sitt eget och får en känsla av att hen kommer in och stör. 

“I vår arbetsgrupp finns det två storrum med två skilda kulturer och vi pratar inte med varandra 

överhuvudtaget för vi ser inte varandra, de kommer inte in i vårt rum och vistas inte utanför så 

vi vet inte ifall de är på plats eller inte“ (Respondent 5). 

En annan respondent upplever att det blir en problematik att hen oftast känner sig tvingad att 

konversera med sin närmste bordsgranne även om hen är upptagen med annat. Samt att delta 

vid sociala tillställningar i rummet som fika även om respondenten är upptagen med annat. 

Slutligen förmedlades det av en av respondenterna att hen att inte vågar eller vill störa sina 

kollegor i storrummet så om någon utifrån kommer och söker hen ser hen till att gå ut ur 

rummet direkt för att inte vara en börda för sina kollegor. Om respondenten väljer att samtala i 

rummet upplever respondenten det som kontrollerande att ständigt behöva beakta kollegornas 

reaktion därav behöver man kvickt besluta om man skall hålla samtalet kort eller om de skall 

söka upp ett mötesrum. 

 
6.3  Arbetsmiljö 
 

6.3.1 Ljudvolym 

Ett flertal av respondenterna framhöll att ljudvolymen i kontorslokalerna har ökat markant i 

samband med inflyttningen till de nya kontorslokalerna. Ljudet består bland annat av prat och 

mummel som kontinuerligt pågår i det stora rummet under arbetsdagen. Flera av 

respondenterna har lyft att antingen de eller de närmsta kollegorna arbetar med noise-

cancelling hörlurar eller vanliga hörlurar för att stänga ute ljud och andra störningsmoment 

under stora delar av arbetsdagen. En respondent som inte sitter i storrummet beskriver 

storrummen med att hens intryck är att individerna som sitter i dem stör varandra och om man 

vill ha lugn och ro behöver man gå ut ur rummet. Några av respondenterna identifierade att 

den gradvis ökande ljudvolymen som har skett sedan inflyttningen 2017 hängde ihop med en 

brist på hänsyn bland kollegorna. Det var delade meningar i hur man ska uppföra sig i 

storrummen och det fanns inga nedskrivna förhållningsregler i de rummen som respondenterna 

hade sina fasta platser i. Detta hade lett till att visa talar fritt och har fler mindre möten i 

storrummen och enbart checkar av med sina kollegor om det går bra, några tar förgivet att det 

är okej så länge kollegorna har hörlurar på sig. Två respondenter påpekade att de själva och 

även kollegor ansåg att det var känsligt att säga till sina kollegor om ljudvolymen och att visa 

hänsyn till varandra i rummet. Ljudvolymen har beskrivits som ett störningsmoment som 

skapar stress då det blir svårare att fokusera och hinna med alla arbetsuppgifter som var tänkt.  

“Det är tecken på att något inte riktigt är bra när man börjar se många hörlurar [...] jag tänkte 

att jag inte ville sitta och jobba med hörlurar men även jag har nått dit” (Respondent 3). 

 

6.3.2 Transparens  

Flera av respondenterna yttrade att de glasade väggarna och att sitta med flera kollegor i 



25  

storrummen leder till att man ständigt ser individer eller aktiviteter i periferin vilket påverkar 

respondenternas möjlighet till koncentration och fokus. Några av respondenterna menar att 

transparensen har övergått mer till ett irritationsmoment och allt fler medarbetare har börjat 

avskärma sig, antingen med hjälp av skärmar vid skrivborden, posters på glasväggarna. Detta 

gör man för att slippa se människor röra sig i rummet eller korridorerna och för att kunna 

behålla ett bättre fokus. Ytterligare ett dilemma som har belysts av respondenterna är att 

transparensen i lokalerna försvårar möjligheten till förtroliga samtal. Exempelvis om det berör 

en nyrekrytering eller att leverera trista nyheter till personer, anser respondenterna att 

transparensen blir påfrestande då alla inte skall eller behöver ta del av allt som sker. 

“Jag tror många, att det skall vara så transparent, jag tror folk tröttnar på det man blir lite störd 

av det, att det är glas överallt [...] så det kanske är en negativ som inte leder till samverkan utan 

snarare att folk blir störda av att det alltid är folk som passerar och man kanske inte kan hitta 

samma fokus och då kan det leda till irritation snarare än samverkan” (Respondent 1). 
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7. Analys 

I detta avsnitt följer en presentation av vår tolkning samt analys av det empiriska materialet 

med stöd av valda teorier och begrepp. Vi kommer också ställa vårt resultat gentemot tidigare 

forskning och sist presenteras våra slutsatser 

Vi har skapat en modell (se nedan), den är inspirerad av ”The Environment-Behavior 

relationship model” skapad av L.E Budie (2016). Modellen kombinerar P-E fit/J-E fit teorin 

och coping för att illustrera hur dessa två teorier kan kombineras. P-E/J-E fit teorin används 

för att förklara hur individen ställer sina förutsättningar samt behov i relation till vad 

kontorsdesignen och arbetssättet erbjuder. Utifrån detta kommer individen skapa sig en 

uppfattning om sin egen arbetsmiljö. Om personen skulle vara missnöjd med sin arbetsmiljö 

kommer hen försöka tillämpa olika slags copingstrategier i syfte att förbättra sin egen 

arbetsmiljö. Vi har använt denna modell som stöd för vår analys och den beskriver ett 

flödesschema som kan användas för att förstå hur individerna påverkas. 
 

Figur 3: Copingmodell 
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7.1 Arbetsuppgifter 

Resultatet påvisar att det finns skiljaktigheter mellan respondenterna och huruvida de uppfattar 

kontorets utformning och hur det tänkta arbetssättet passar deras arbetsuppgifter, dock var 

flertalet övervägande negativt inställda. Vi har valt att använda oss av teorin Person 

Environment theory för att undersöka hur medarbetarnas behov utifrån deras arbetsuppgifter 

står i relation till kontorets utformning och syfte. För att förklara mer ingående syftet med 

kombikontorets utformning väljer vi att citera Bodin Danielsson och Bodin (2009: 643) 

“Teamwork and the sharing of common amenities define this office type. The office work is 

independent in its character, as well as interactive with colleagues in teamwork. The teams 

move around in the office on an “as-needed basis” to take advantage of a wide range of 

common facilities.”. Respondenterna beskriver att deras arbetsuppgifter i huvudsak är 

självständiga och koncentrationskrävande. Dessutom beskrev de att deras 

organisationsstruktur främjar individualistiska prestationer och inte teamarbete då de 

konkurrerar om samma medel. Utgår man från hur Bodin Danielsson och Bodin beskriver 

kombikontorets syfte och respondenterna finns det en tydlig dissonans mellan kontorets syfte 

och medarbetarnas behov. Enligt teorin kan detta långsiktigt leda till en försämring av 

medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö (Stallworth & Kleiner, 1996:36). 

För att sammanfatta, utgår man ifrån Bodin Danielsson och Bodins (2009:643, 2008:245) 

beskrivningar om ett aktivitetsbaserat kontor vare sig det är ett flexkontor eller kombikontor 

beskrivs teamarbete och interaktion som grundpelare inom denna typ av kontorsdesign. Den 

beskrivningen motstrider respondenternas beskrivning av deras arbetsuppgifter och vanliga 

arbetssätt. Eftersom respondenternas arbetsuppgifter inte stämmer överens med kontorets 

ursprungliga syfte, så kan det vara en förklaring till medarbetarnas inställning. Vi anser att 

kontorsdesignen och det tänkta arbetssättet behöver stämma överens med medarbetarnas 

arbetsuppgifter. 

 

7.2 Sociala relationer och samverkan 

Resultatet påvisar att respondenterna tyckte tillgängligheten som de nya kontorslokalerna 

medfört var en positiv aspekt. Det var uppskattat att ha sina närmaste kollegor och övriga 

kollegor på institutionen geografiskt närmare, trots att man inte samtalade varje dag så var alla 

mer lättillgängliga och synliga. Att tillgängligheten och den sociala interaktionen upplevs som 

positiv kan härledas till tidigare forskning om ämnet. Härenstam (2010:7) beskriver sociala 

relationer som en viktig del för individer att förstå och hantera sin omvärld. Cohen (2004:676–

677) beskriver att sociala relationer har en stor inverkan på individens välmående och kan 

fungera som en stressbuffert främst som känslomässigt eller instrumentellt stöd. Detta visade sig 

i hur respondenter belyste de positiva aspekterna med möjligheten till att ställa snabba frågor till 

sina kollegor utifrån behov, ett slags säkerhetsnät vid stressiga situationer. Detta går även hand i 

hand med krav-kontroll-stödmodellen, att det sociala stödet fungerar som en buffert. 

En annan aspekt som lyftes av flera respondenter var en upplevelse av att flera av deras 

kollegor spenderade avsevärt mindre tid på arbetsplatsen vilket försvårar tillgängligheten och 

kommunikation. I koppling till krav-kontroll-stödmodellen och coping kan problemet med 

avsaknaden av kollegor på arbetsplatsen ha djupgående konsekvenser enligt vår mening. 

Exempelvis målar respondenterna upp avsaknaden av kollegor som något högst negativt. Detta 

är något som individerna själva inte kan åtgärda oavsett hur hög egenkontroll de har på sin 



32  

arbetsplats på grund av kontorsdesignen. En tidigare strategi kunde vara att respondenterna 

stängde in sig på sitt eget cellkontor och därmed fick ingen uppfattning om kollegorna faktiskt 

var på plats eller ej. Detta är en metod som respondenterna inte kan nyttja längre och 

avsaknaden av kollegor blir därmed betydligt mer påträngande än tidigare. 

Sammanfattningsvis, kan man säga att sociala relationer påverkas av att arbeta i en 

aktivitetsbaserad miljö. Återigen lyfts tillgängligheten som en positiv aspekt i de nya 

kontorslokalerna. Nu när respondenterna sitter i samma rum som flera av sina kollegor och 

geografiskt närmare andra medarbetare på institutionen upplever flera att de sociala 

relationerna förbättras. Det har blivit en tätare dialog och fler korta avstämningar. Det är främst 

de informella relationerna som stärks. Dock hade flera av de sociala relationerna försämrats på 

grund av att kollegorna inte var på plats på arbetsplatsen och att de kände sig extra ensamma 

av att sitta själv i ett rum med åtta platser. 

 

7.3 Arbetsmiljö 

Resultatet beskriver att ljudnivån och transparensen är ett störningsmoment på arbetsplatsen 

för respondenterna. Dock är det en problematik som åtgärdas med olika strategier såsom 

vanliga hörlurar, noise-cancelling hörlurar, skärmar och posters. Dessa åtgärder är olika slags 

copingstrategier indviderna tar fram för att komma runt sitt problem. Ytterligare en viktig 

strategi som nyttjas av respondenterna är möjlig tack vare flexibiliteten i deras arbete, genom 

att de har en hög egenkontroll kan de välja att utföra sina arbetsuppgifter på annan plats 

alternativt vid ett senare tillfälle. Theorell (2012: 21) beskriver coping som en vanlig 

försvarsmekanism för att förbättra och återta kontrollen över sin vardag. Om man utgår från 

ljudvolymen som många respondenter beskrev som ett problem om man beaktar deras 

generellt koncentrationskrävande uppgifter och hur väl kontoret tillgodoser deras behov kan 

det i praktiken beskrivas som en krävande arbetsmiljö. Med hjälp av copingåtgärder uppfattar 

respondenterna ljudvolymen som ett betydligt mindre påträngande bekymmer. Dock hjälper 

noise-cancelling hörlurarna endast till en viss gräns, det förmildrar problemet men 

problematiken finns fortfarande kvar. Flera respondenter upplever trots användandet av 

hörlurar blir man störd av exempelvis sina kollegor antingen av andras samtal eller att en 

kollega vill samtala direkt med en själv. Däremot vill vi nämna att med användandet av 

hörlurar som strategi uppkom andra bekymmer i förhållande till sociala relationer och 

interaktionen med kollegorna. Flera av respondenterna nämnde en upplevd känsla av att 

människor isolerar sig, att det blir svårare att ta kontakt med personer då man vill undvika att 

störa personen på grund av hörlurarnas isolerande effekt. Den isolerande effekten stärks i 

samband med att respondenterna ansåg att transparensen i lokalerna är ett problem, 

copingstrategierna för att lösa detta var att sätta upp skärmar och posters i syfte att avskärma 

sig. Enligt vår uppfattning kan detta bidra till ett problem som respondenterna redan lyft i form 

av tillhörighetsgränser mellan rummen och avdelningar, avskärmandet kan förstärka känslan 

av olika territorium. 

Flera av respondenterna belyste en problematik gällande bristande kontroll över oförutsägbara 

händelser exempelvis när en kollega vill få tag i en snabbt och diskutera eller när studenter 

måste handledas oväntat och bokningsbara rum inte finns tillgängliga. I med den bristande 

kontrollen i den nya kontorsutformningen exempelvis avsaknaden att stänga en dörr till sitt 
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eget kontor. Individen kan tvingas ta kortare möten i rummet på grund av den bristande 

kontrollen och därmed störa sina kollegor, vilket kan orsaka stress för de som håller i 

konversationen men även de övriga i rummet som störs. Detta kan relateras till Theroells 

(2012:21) syn på kontroll där han talar om vikten av att kunna utöva kontroll över vardagliga 

situationer och minimera oväntade händelser. Små vardagliga situationer kan lätt leda till stress 

om individen inte kan kontrollera situationen, speciellt om det var något som individen inte 

tidigare behövde tampas med då man hade ett eget cellkontor. Stress och en känsla av brist av 

kontroll går ofta hand i hand då stress tenderar att öka när man känner att man håller på att 

förlora kontrollen över situationen. 

För att summera påverkas respondenternas psykosociala arbetsmiljö av flera faktorer. De 

upplever att ljudvolymen och transparensen har blivit ett problem och ett stressmoment 

då de har problem att utföra koncentrationskrävande arbetsuppgifter i storrummen. Detta 

åtgärdas dock med copingstrategier vilket resulterar att individerna uppfattar 

ljudvolymen och transparensen som ett mindre problem jämfört med annat. Det som 

respondenterna målar upp som den största problematiken var sådant som de själva inte 

kunde kontrollera med hjälp av coping såsom att kollegor inte var på plats eller att folk 

avbryter arbetet på grund av frågor eller vardagliga samtal. De vardagliga samtalen och 

tillgängligheten var något som respondenterna beskrev som en viktig aspekt för den 

psykosociala arbetsmiljön. 

 

7.4 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Vårt resultat styrker till viss del vad tidigare forskning säger om ämnet. Tidigare forskning 

inom kognitiv ergonomi belyser att det generellt är större koncentrationssvårigheter inom 

öppna kontorslandskap och flexkontor jämfört med cellkontor (Rolfö 2018:6, Toivanen 

2018:77, De Been & Beijer 2014:152). Alla våra respondenter upplevde att det var svårare att 

koncentrera sig nu jämfört med tidigare och tog till hjälpmedel såsom hörlurar. Det som 

skiljde sig i vår studie jämfört med tidigare forskning var hur sociala relationer påverkades i 

ett aktivitetsbaserat kontor. Tidigare forskning tyder generellt att sociala relationer avsevärt 

försämras och att det sociala stödet minskar (Berthelsen, Muhonen, Toivanen 2018:236, De 

Been och Beijer 2014:152–153). Flera av våra respondenter lyfte att sociala relationer på deras 

arbetsplats hade stärkts och därmed det sociala stödet. De respondenter som inte delade denna 

syn lyfte att deras kollegor spenderade avsevärt lite tid på arbetsplatsen. Vår reflektion kring 

varför sociala relationer hade stärkts på just denna arbetsplatsen kan bero på att de inte fullt ut 

tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, utan nyttjar arbetsplatsen som ett kontorslandskap och 

inte ett aktivitetsbaserat kontor. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer en kritisk diskussion framföras av vårt metodologiska val och 

tillvägagångssätt under studiens gång. 

Vi valde att göra intervjuer med en tolkande ansats och urvalet blir relativt snävt uppkommer 

flera faktorer som kan påverka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vår studie har en 

tolkande ansats, vilket innebär att vi subjektivt tolkar det empiriska materialet. Det finns en 

risk med detta då förförståelse kan påverka resultatet. Bryman (2018:484) lyfter fram kritik 

som riktats mot den kvalitativa forskningen utifrån att den är för subjektiv och den endast 

bygger på forskarens osystematiska uppfattning om vad hen anser är viktigt att belysa. Detta 

riskerar att sänka studiens trovärdighet då det finns en risk att vår förförståelse färgar vår 

analys och resultatet. I vårt fall hade vi båda innan studiens början en uppfattning om hur 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan påverka individer. Exempelvis att arbetssättet gynnar individer 

som arbetar teambaserat och förflyttar sig mycket under en arbetsdag. Utöver detta trodde vi 

att sociala relationer skulle påverkas negativt då grupptillhörigheten kan riskera att försämras 

främst på grund av förflyttningarna. 

Vårt urval gjordes i form av ett snöbollsurval, vår kontaktperson informerade kollegor och 

slussade oss vidare till olika respondenter som i sin tur sammankopplade oss med fler 

respondenter. Respondenterna belyste att implementeringsprocessen och involvering av 

medarbetare var bristfällig och detta kan färga de anställdas åsikter samt förstärka negativa 

aspekter av kontoret. Tillvägagångssättet och hur urvalet gick till kan öppna upp för att främst 

medarbetare som upplever kontoret och arbetssättet som bristfälligt ställer upp på intervjuer 

som ett sätt att ventilera och framföra sina åsikter. Detta kan ha bidragit till ett snedvridet urval 

då vi inte hade något inflytande över vilka medarbetare på organisationen som tillfrågades. Vi 

önskade att få tag i fler respondenter för att öka generaliserbarheten i vår studie och tillfrågade 

enhetschefen på en av avdelningarna i kontoret om vi kunde intervjua någon eller några av 

hens medarbetare för vår studie. Dessvärre på grund av turbulent tid på avdelningen nekades 

den möjlighet och studiens överförbarhet har därmed minskat. 

Som vi tidigare nämnde, är det svårt att precisera vad som egentligen ligger bakom den 

negativa attityden hos flera respondenter. Flera har lyft att innan och efter flytten har det varit 

en turbulent tid. Det tillsammans med bristfälligt ledarskap och implementeringsprocess kan 

vara faktorer som präglar respondenternas inställning. Det vill säga kontorsdesignen och 

arbetssättet behöver inte vara den enda faktorn spelar in. Toivanen (2018:78) framför vikten av 

goda förberedelser inför en flytt till ett aktivitetsbaserat kontor för att nå goda resultat. 

Forskningen inom det aktivitetsbaserade arbetssättet är fortfarande relativt begränsad. Vår 

studie stärker det som tidigare forskning redan påvisat speciellt inom akademin. Resultaten 

visar att den psykosociala arbetsmiljön inte gynnas vid införandet av ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt inom den akademiska världen. Vidare att man behöver beakta vilka arbetsuppgifter 

som skall utföras på arbetsplatsen där man inför aktivitetsbaserat arbetssätt och inte tillämpar 

ett “one size fits all” tänk. 
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8.1 Slutsats 

Huvudidén med ett aktivitetsbaserat arbetssätt vare sig i ett kombikontor eller flexkontor vilar 

på tankar om teamarbete och interaktion. Detta mantra motstrider respondenternas 

beskrivningar av deras arbetsuppgifter och vardagliga arbetssätt. I denna studie har vi kommit 

fram till att det finns en tydlig dissonans mellan respondenternas arbetsuppgifter och det tänkta 

arbetssättet. Därav är det möjligt att respondenternas arbetsuppgifter ligger till grund till deras 

negativa upplevelser. Tillgängligheten framhölls av respondenterna som en positiv aspekt, de 

nya kontorslokalerna medförde naturligare interaktion med de närmaste kollegorna och övriga 

kollegor på kontoret. Många medarbetare tycker de sociala relationerna på arbetsplatsen har 

stärkts och därmed den sociala bufferten vid stressiga situationer, då det blivit en tätare dialog 

och fler avstämningar. Ytterligare en aspekt som avsevärt försämrat de sociala relationerna 

grundar sig i att respondenternas kollegor inte befinner sig på kontoret. Detta är dock inte 

något som kan direkt hänföras till kontorsdesignen eller arbetssättet, utan det kan vara andra 

faktorer som ligger till grund såsom implementeringsprocessen eller ledarskapet. Den 

psykosociala arbetsmiljön har påverkats utifrån flera faktorer, exempelvis har respondenterna 

framhållit ljudvolym och transparens som ett störningsmoment vid koncentrationskrävande 

arbetsuppgifter. Problematiken med ljudvolymen och transparensen hanterade respondenterna 

till viss del med hjälp av copingstrategier. Det som var mest påtagligt för den psykosociala 

arbetsmiljön var sådant som låg utanför individernas egenkontroll. Sådant de inte kunde 

åtgärda med hjälp av copingstrategier, exempelvis om kollegor inte befann sig på arbetsplatsen 

eller om kollegor stör. 

 

8.2  Vidare forskning 

Detta är ett ämne och forskningsområde som vi anser behövs undersökas mera. Utifrån vår 

studie har flera tankar väckts kring fler frågor vi önskar svar på. Att vidare undersöka om det 

finns särskilda arbetsuppgifter som det aktivitetsbaserade arbetssättet särskilt gynnar eller 

missgynnar. Utöver det att utöka PE-fit teorin i samband med aktivitetsbaserat arbetssätt men 

istället ta in individens personlighet som en faktor i analysen. Det vill säga om det finns ett 

samband mellan individers personlighet och inställning till det aktivitetsbaserade arbetssättet. 
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10. Bilagor 

 
Bilaga 1: Missivbrev 

 
Vill du delta i vår studie? 

 
Vi heter David Nilsson och Josefine Rebinder-Lindström och är studenter från Högskolan i 

Halmstad som studerar vår sista termin på Arbetsvetenskapsprogrammet och skall skriva vår 

kandidatuppsats. Vårt syfte är att undersöka medarbetares upplevelse av att arbeta i 

aktivitetsbaserad miljö med fokus på̊   psykosocial arbetsmiljö. 

 
Studien kommer genomföras på xx. 

Studien kommer att genomföras med intervjuer preliminärt under vecka 15 och 16. Intervjun 

kommer att beröra er uppfattning/erfarenhet av er arbetsplats och beräknas ta omkring 60 

minuter. Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. 

 
Den information som ni lämnar vid intervjun kommer att förvaras säkert så att ingen obehörig 

kan ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske i form av ett examensarbete och 

skrivas fram på så sätt att ingen enskild individ kan identifieras. När examensarbetet är färdigt 

och godkänt kommer det att finnas i Divas databas. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer därefter att förstöras. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja 

att avbryta din medverkan utan motivering. 

 
Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta oss på email eller telefon. 

Med vänliga hälsningar, 

David Nilsson 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

 
Josefine Rebinder-Lindström 

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 
Allmänt om intervju 

 
• Vi hanterar alla uppgifter konfidentiellt, alla respondenter kommer att anonymiseras och 

personuppgifter kommer att skyddas 

• Intervjun tar ca 60 minuter 

• Frivillig medverkan 

• Respondenten behöver inte besvara alla frågor och kan när som helst välja att avbryta intervjun 

• Berätta att vi kommer att spela in intervju 

• Presentera området vi studerar för respondenten 

• Uppgifterna vi samlar in ska användas till vår kandidatsuppsats som kommer att publiceras 

 

Bakgrundsfrågor 

 

- Hur gammal är du? 

- Vilken befattning har du? 

- Hur många år inom din nuvarande befattning? 

- I vilken kontorstyp har du arbetat innan? 

 
- Berätta gärna lite om din roll och hur en vanlig arbetsdag kan se ut? (Arbetsuppgifter) 

- Vad tror du är XXs (namn på företaget) mål med kontorsdesignen samt det nya 

arbetsättet? 

- I och med övergången till det nya arbetsättet, hur har förändringen påverkat dig i ditt arbete? 

- Vad mer har förändrats än just den fysiska omgivningen? (Teknik, ledarskap, 

beteende, kollegor, informationsspridning, arbetsmiljö) 

 

Implementeringsprocessen 

 

- Kände du dig delaktig i förändringsprocessen? 

- Hur ställde du dig till förändringen innan införandet? Har din attityd förändrats nu när du har 

arbetat i kontoret? 

- Anser du att kontorets utformning passar era arbetsuppgifter, tror du att ledningen tog era 

vardagliga uppgifter i beaktning? 
 

Arbetssättet och nya kontoret 
 

- Fick ni någon introduktion till det nya huset och det nya arbetssättet när ni flyttade in? 

- Hur är din syn på det nya arbetssättet och kontoret? 

- Finns det för- och nackdelar med det nya arbetssättet och kontoret? 

- Sitter du ofta på olika sittplatser eller föredrar du att sitta på samma plats? Om ja, varför? 

Blir det problematiskt? 

- Nyttjar du de allmänna utrymmena såsom mötesrum, öppna ytor, tysta rum etc.? 

- Finns det något med detta arbetssättet som orsakar stress hos dig? Om Ja, på vilket sätt? 

- Arbetar du mycket självständigt eller i grupp? 
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- Arbetar du över gränser med individer från andra avdelningar? 

- Kräver dina arbetsuppgifter att du arbetar med andra avdelningar? 

- Arbetar du mer hemifrån jämfört med tidigare? 

 

Frågor med koppling till krav-kontroll-stödmodellen 
 

Krav: 

• Upplever du att arbetsgivaren ställer höga krav på dig i ditt 

arbete? Måste du hålla ett högt arbetstempo? 

• Upplever du att du hinner med alla arbetsuppgifter du planerat att utföra på en 

arbetsdag? Använder du fler digitala hjälpmedel på en daglig basis? Om du gör det, 

upplever du det krävande? 

 
Kontroll: 

• Känner du att ditt arbete är stimulerande? 

• Får du ge utlopp för din fulla kompetens i ditt arbete? 

• Kan du själv bestämma hur dina arbetsuppgifter skall utföras? 

• Har du möjlighet att själv välja i vilken ordning uppgifter ska utföras? 

 
Socialt stöd: 

• Påverkas din förmåga att nätverka med kollegor genom det nya kontoret och 

arbetssättet? 

• Påverkas din möjlighet att ha en dialog med din närmsta chef genom det nya 

kontoret och arbetssättet? 

• Har samarbetet förändrats mellan dig och dina kollegor efter flytten av det nya kontoret? 

• Känner du att du arbetar gränsöverskridande, exempelvis med andra institutioner med 

hjälp av kontorsdesignen? 

• Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 

arbetskamrater/chef?  

• Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats? 
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