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Förord 

Följande studie har genomförts av oss båda, Ella Goja och Emelie Engman. Transkriberingen 

av det insamlade materialet är det enda i studien som har fördelats mellan oss där vi 

bearbetade hälften av intervjuerna var. I övrigt är båda författarna ansvariga för samtliga delar 

i denna uppsats då resterande delar av arbetet har behandlats gemensamt. Förarbete, empirisk 

insamling och analysarbete har genomförts med närvaro av båda två. Följande studie har varit 

väldigt intresseväckande för oss och vi hoppas att det även kan nå dig som läsare. Vidare är 

vår förhoppning att studien ska öka kunskapen kring ett aktivitetsbaserat kontorslandskap och 

eventuellt kunna hjälpa företag i deras funderingar kring omorganisationer. 

 

Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de medarbetare på Telia som valt att ställa upp i denna 

undersökning. Utan er hade detta inte varit möjligt! Vidare vill vi även uttrycka tacksamhet 

till vår handledare Magnus Wennerhag för din hjälp under studiens framfart. 

  



Abstract 

It is becoming increasingly common for offices to change and move from the traditional 

cellular office to open and activity-based landscapes. These offices are adapted to working 

needs and are said to be flexible where employees themselves can choose how and where they 

want to sit and work. Telia is one of the companies that recently has undergone a 

reorganization and designed its offices with an activity-oriented design. The purpose of this 

study is to find out how Telia employees experience working in the new environment. But 

also to find out whether the physical design is perceived to affect the social interactions in the 

workplace. This study is of a qualitative nature as it aims to clarify the experiences of the 

employees. Semi-structured interviews have been conducted with five employees, each of 

which has different occupational roles within the company. The theoretical framework used to 

analyze the results is Bang’s (1999) Theory of Organizational Culture, different parts of 

Goffman’s (2006) Dramaturgical Perspective and Jacobsen & Thorsvik’s (2014) Theory of 

Organizational Communication. The results found show both the pros and cons of activity-

based approach. Besides ergonomics, deep interactions and the feeling of knowing where 

one’s colleagues sit, Telia’s employees seem to be positively set on the new office landscape. 

The results in this study demonstrate, among other things that the activity-based office is 

perceived to create flexibility and networking between employees. Finally, the study shows 

that hierarchy, solidarity and communication together represent a positive sense of the new 

activity-based office landscape at Telia, according to the employees. 

 

 

Keywords: Telia, activity-based office landscape, organization-culture, communication, work 

environment, office, workplace. 

 

  



Sammanfattning 

Det blir allt vanligare att kontor förändras och går från det traditionella cellkontoret till öppna 

och aktivitetsbaserade kontorslandskap. De senare är behovsanpassade och sägs vara flexibla 

där anställda själva kan välja hur och var de vill arbeta. Telia är ett av de företag som nyligen 

genomgått en omorganisation och utformat sitt kontor med en aktivitetsanpassad design. 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring hur de anställda på Telia upplever arbetet i 

den nya arbetsmiljön. Men även att ta reda på huruvida den fysiska utformningen upplevs 

påverka de sociala interaktionerna på arbetsplatsen. Denna studie är av kvalitativ karaktär då 

den avser att tydliggöra upplevelserna hos medarbetarna. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med fem anställda vilka alla har olika yrkesroller inom företaget. Det teoretiska 

ramverket som har använts för att kunna analysera resultatet är Bangs (1999) teori om 

organisationskultur, olika delar av Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv samt Jacobsen 

& Thorsviks (2014) teori om organisatorisk kommunikation. De resultat som framkommit 

visar både för- och nackdelar med det aktivitetsbaserade arbetssättet. Förutom ergonomi, 

djupa interaktioner och känslan av att veta var ens kollegor sitter verkar medarbetarna på 

Telia mestadels vara positivt inställda till det nya kontorslandskapet. Resultaten i denna studie 

påvisar bland annat att det aktivitetsbaserade kontoret upplevs skapa flexibilitet och 

nätverkande mellan medarbetare. Slutligen visar studiens resultat att hierarki, samhörighet 

och kommunikation tillsammans utgör en positiv känsla av det nya aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet på Telia, enligt de anställda. 

 

 

Nyckelord: Telia, aktivitetsbaserat kontorslandskap, organisationskultur, kommunikation, 

arbetsmiljö, kontor, arbetsplats. 

 

 

 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ambitionen med denna undersökning är att klargöra hur möblering och utformning på en 

arbetsplats påverkar de anställda på företaget. Vi valde att göra undersökningen på företaget 

Telia som nyligen har flyttat och förändrat sitt arbetssätt. Även utformningen på Telias kontor 

har ändrats till ett så kallat aktivitetsbaserat kontorslandskap där ingen anställd tillhör en 

specifik avdelning eller har en bestämd sittplats. Fokus ligger på hur de anställda på Telia 

upplever arbetet i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Meningen är nämligen att 

samtliga medarbetare ska kunna arbeta överallt och förflytta sig exakt hur denne vill i hela 

byggnaden. Insamlingen av materialet har genomförts genom intervjuer av anställda på 

företaget där de berättade om sina egna upplevelser av att arbeta på ett sådant kontor. I studien 

används teorier om organisationskultur, kommunikation och social interaktion. Dessa teorier 

har används för att analysera materialet. Studiens resultat visar både för- och nackdelar med 

arbete i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. De anställda tycks bland annat uppleva att den 

fysiska miljön påverkar relationer och kommunikation mellan medarbetarna.  
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1. Introduktion 

Idag kan kontor på olika arbetsplatser se olika ut. Förr var det vanligt med cellkontor där 

anställda hade egna kontorsytor medan det idag har blivit vanligare att arbeta i ett öppet 

kontorslandskap istället. På dessa kontor sitter fler anställda på samma yta och arbetar. Att 

företag väljer att utforma kontoret med en öppen planlösning brukar främst argumenteras ur 

en ekonomisk synpunkt. Stockholms Universitet visar genom statistik att organisationer kan 

spara upp till 50 % av sina kostnader genom att sätta fler anställda i samma lokal (Stockholms 

Universitet 2013). Det kan även handla om en positiv förändring gällande kommunikationen 

på företaget då den anses bli mer effektiv i sådana kontorsmiljöer. 

 

Trots att det ofta handlar om ekonomi och att kommunikation ska tillgodoses på ett företag 

bör organisationen vara beredd på de konsekvenser som den fysiska utformningen kan få. 

Problematiken kring dessa lösningar kan handla om hur informationen sprids (Jakobsson 

2013:151). Vad sker om någon som inte ska höra ett samtal går förbi och hör precis allt? Ett 

annat problem med dessa öppna ytor kan handla om ljudnivå och buller som uppstår på 

arbetsplatsen. Idag är till exempel över en miljon svenskar hörselskadade och påverkas av 

buller i arbetslivet (Jakobsson 2013:173). På grund av detta är det viktigt för organisationer att 

beakta arbetsmiljölagen och bygga sin verksamhet runt den. Arbetsmiljölagen är därför av 

intresse under undersökningar som är kopplade till arbetslivet, arbetsmiljö och 

kontorsutformningar. Den är en målsättning av arbetsmiljöarbete inom organisationer. Det 

innefattar hur både arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta för att skapa en god arbetsmiljö, 

vilket alla typer av arbetsplatser måste förhålla sig till. Den innefattar även förebyggande 

arbete för att ohälsa och olycksfall inte ska inträffa. Arbetsmiljön ska även finnas där som 

stöd till de arbetsuppgifter som ska utföras samt följa den tekniska och sociala utveckling som 

samhället och organisationen kan tänkas stå inför (Jakobsson 2013:35). 

 

Då vi båda har varit intresserade av öppna kontorslandskap sedan tidigare var det naturligt för 

oss att vilja utveckla vår kunskap vidare. Vi valde därför att fördjupa oss i nästa 

utvecklingsfas av kontorstyper som verkar finnas i aktivitetsbaserade kontorslandskap. Det 

innebär att företag vill ha flexibla och rörliga arbetsplatser där medarbetarna inte tillhör en 

specifik plats eller avdelning. Det aktivitetsbaserade kontoret ska även gynna medarbetarnas 

kreativitet och gemenskap. En aktivitetsbaserad design tillgodoser de anställda med en 

arbetsplats där de kan jobba utifrån sina dagliga behov eller efter en specifik arbetsuppgift. 
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Denna utformning kan leda till olika reaktioner hos de anställda. Huruvida ett sådant kontor är 

anpassat till att vara mer flexibelt för olika typer av arbetsuppgifter går att diskutera och 

forska kring. Detta har hjälpt oss att utveckla studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vi valde att rikta in oss på ett av Sveriges största företag inom telekommunikation och har 

genomfört en fallstudie på telekomföretaget Telia. Även om ekonomi ofta är ett starkt 

argument till omorganisationer kommer denna fallstudie inte beröra ekonomiska aspekter. 

Istället fokuserar studien endast på de upplevelser som medarbetarna på Telia har om det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Ämnet är valt då aktivitetsbaserade kontorslandskap 

verkar vara relativt nytt i arbetslivet och vi tror att många företag har funderingar kring 

liknande arbetssätt. Är det verkligen lönsamt för ett företag att förändras till ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

 

1.1 Begreppslista                     

Aktivitetsbaserat arbetssätt betyder i denna studie att arbetssättet kan variera utifrån behovet i 

ens arbetsuppgifter. Här ska medarbetaren själv välja den plats eller miljö som bäst passar för 

att utföra dagens arbete. 

 

Aktivitetsbaserat kontorslandskap används i denna studie som en arbetsplats där medarbetarna 

helt enkelt jobbar där hjärnan är, inte där skrivbordet står. Arbetssättet och dess kontorstyp 

bygger på att man inte har egna fasta platser.     

  

Buller/störningsmoment menas i denna studie som “inte önskvärt ljud” (Jakobsson 2013:172). 

Detta kan vara vilka ljud som helst som uppfattas skapar störningar i ens arbete och på så vis 

tappar fokus eller behöver flytta på sig till en annan plats för att utföra arbetet. 

 

Kommunikation innebär en process där personer eller grupper skickar, utbyter eller tar emot 

information. Därmed sätts fokus på informationsöverföring i detta avseende (Jacobsen & 

Thorsvik 2013). 

 

Organisationskultur behandlas i denna studie efter den definition som Henning Bang 

förklarar. De handlar om normer, uppfattningar och värderingar som finns på en arbetsplats 
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(Bang 1999:22). Detta används i denna studie för att försöka förstå informanternas beteende 

och upplevelse av ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. 

 

Samhörighet innebär den gemenskap som finns inom en organisation och behandlas i denna 

studie genom relationen mellan medarbetare. 

 

Social interaktion kännetecknas i denna studie av den kommunikation som sker muntligt 

mellan medarbetare. 

 

1.2 Bakgrund 

Telia flyttade nyligen från ett kontor som låg i Farsta och som bestod av sju olika byggnader 

på två olika adresser inom samma ort. Juni 2016 flyttade Telia till ett större kontor i Solna och 

genomgick i samband med detta en omorganisation som innebar bland annat att arbetssättet 

förändrades. Tillsammans med arkitekter från företaget Tengbom tog Telia då fram ett 

koncept kallat Spectrum/Speed of light med målet att spegla Telias varumärke och digitala 

verksamhet (Lokalnytt 2016). Telia vill ligga i framkant och strävar efter ett innovativt 

arbetssätt, vilket verkar ha varit en av anledningarna till det nya kontorsprojektet. I samband 

med flytten fanns det förväntningar på de som valde att flytta med. Alla som ville vara en del 

av Telias omorganisation förväntades känna engagemang till det nya arbetssättet. 

 

Det tidigare kontoret beskrivs av de flesta informanter som gammalt, mörkt och ofräscht. 

Vissa nämner även mögel på väggarna. Det låg i Farsta och hade separerade 

kontorsbyggnader med fria arbetsplatser inom vissa arbetszoner. Det nya kontoret i Solna 

designades istället med en annan arbetsmiljö. De övergick från fasta arbetsplatser till ett 

arbetssätt där medarbetarna fritt skulle röra sig i hela byggnaden. Det nya kontoret består av 

nio våningar (våning 7-15). De enda fasta platserna som finns på kontoret är avsatta för 

kundtjänstmedarbetare som utifrån sin yrkesroll har behovet att sitta på samma plats varje 

dag. 

 

Vid besök på kontoret i Solna möts man av en stor reception. Som gäst måste du registrera dig 

vid registrerings skärmarna, lämna ditt namn och berätta vem du vill besöka. Personen du 

besöker får då en notis om att besökaren är på plats. Därefter blir man hänvisad att åka upp till 

plan sju där personen du besöker hämtar dig. Loungen på våning sju är det område som kallas 
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för “hemma”. Denna del är designad med varma färger, mjuka mattor, stora bekväma soffor, 

brädspel, musik och TV-skärmar. Vidare går man till den del av plan sju som heter “på väg”. 

Där finns stora roterande soffgrupper. Detta ska symbolisera att det är något som rör sig, att 

det finns liv och rörelse och att man är “på väg” någonstans. Nästa steg på plan sju är den 

mest populära. Här möts du av ett stort kafé där det finns kaffe, lunch och fika. Här finns även 

ett stort torg och en stor trappa där folk sitter och arbetar. Allt detta tillsammans kallas för “på 

stan” och ska symbolisera en mötesplats för alla besökare och anställda. Fortsätter man längre 

in, förbi den stora trappan, så kommer man till “naturen”. Detta är den lugna och harmoniska 

delen av kontoret där du möts av grönska, rinnande vatten och små tält som kan användas som 

mötesrum. I högtalarna hör man ett svagt ljud av fågelkvitter. Dessa fyra områden på plan sju 

beskrevs av våra informanter som förklarade vad de skulle symbolisera, men de blev även 

observerade av oss under vår korta tid på kontoret. 

 

 

 

 

 

Hemma  

Foto: Per Ranung 

                          

  

 

  

 

 

 

  

På väg 

Foto: Per Ranung 
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På stan 

Foto: Per Ranung 

 

 

 

Naturen 

Foto: Per Ranung 
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Olika delar av kontoret 

Foto: Per Ranung 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett kontor likt Telias upplevs av dess anställda. 

Vidare syftar studien till att hitta följder som denna form av kontor skapar vad gäller bland 

annat kommunikation och social interaktion. 

 

Studien syftar även till att besvara följande frågeställningar: 

• Hur upplever de anställda på Telia att den fysiska kontorsutformningen påverkar de 

sociala interaktionerna? 

• Hur upplever de att kommunikationen påverkas av kontorslandskapet? 

• Vilka för- och nackdelar upplever de anställda av att arbeta i en aktivitetsbaserad 

miljö? 

 

1.4 Disposition  

Studiens andra kapitel berör tidigare forskning och har som mål att klargöra vad grunden till 

denna fallstudie har varit. Alla tre undersökningar som valts ut handlar om aktivitetsbaserade 

kontorslandskap och har skapat en förståelse inför denna studie. I kapitel tre presenteras det 

teoretiska ramverket som används för att analysera det empiriska materialet. Vidare klargörs 

tillvägagångssättet och metod i kapitel fyra. Här förklaras hur kontakten till fältet etablerades 

samt hur insamlingen av det empiriska materialet gick till. Kapitel fyra berör även 

metodologiska problem och etiska överväganden. Detta följs av kapitel fem som presenterar 

resultat och analys på ett sammanflätat sätt. Resultatet och analysen presenteras utefter 

följande teman; aktivitetsbaserat kontorslandskap, samhörighet, hierarki och kommunikation. 

Slutligen ämnar kapitel sex till att sammanfatta samtliga kapitel genom en slutdiskussion. 

Förutom svar på frågeställningarna återkopplas även slutdiskussionen till studiens syfte och 

det ges även förslag på framtida studier. 
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2. Tidigare forskning 

Följande kapitel kommer att behandla tidigare studier som har gjorts inom liknande teoretiska 

ramverk som studien om Telia ska innefatta. Vi har valt tre stycken forskningsobjekt vilka 

alla har studerat aktivitetsbaserade kontorslandskap. Dessa valdes då relevansen är hög och 

kan komma att få en betydelsefull roll i det framtida analysarbetet om Telia. Millwards, 

Haslams och Postmes (2007) studie ”Putting employees in their place: the impact of hot 

desking on organizational and team identification” samt “An end-user’s perspective on 

activity- based office concepts” skriven av Appel-Meulenbroeks, Groenens och Janssens 

(2011) är de två undersökningar som har valts till studien trots att de använder sig av andra 

metodologiska ansatser än det som tillämpas i denna studie. Den sista studien heter 

“Aktivitesbaserat - skällsord, mordeord eller framtid?” och är en magisteruppsats skriven av 

Sällström. Den använder sig av samma metodologi och framförallt samma teoretiska ramverk 

som denna studie och upplevs därför som högst relevant att jämföra med. Visar våra resultat 

samma sak? 

 

2.1 Organisationsidentifikation och arbete i aktivitetsbaserat kontorslandskap 

Millward et al. kom bland annat fram till att de personer som inte hade ett eget skrivbord 

kände en starkare tillhörighet till organisationen än de som saknade eget skrivbord. En annan 

grupp i studien uttryckte också känslor av isolation från den egna arbetsgruppen, dock 

möjliggjorde de flexibla arbetsplatserna mer nätverkande inom organisationen, vilket gynnar 

dem att lära känna andra anställda (Millward et al. 2007:553). Resultatet visade dock att 

anställda med eget tilldelat skrivbord i många fall valde att skapa sammanhållning och 

gemenskap genom att sitta i närheten av sina närmaste arbetskamrater. På så sätt skapades 

avskilda områden (Millward et al. 2007:554–555). På samma sätt visade resultaten i Appel-

Meulenbroek et al. att kontorets koncept inte alltid används som det var tänkt från början. De 

kom även fram till att det kunde leda till sjukdomar, ineffektivitet och missbelåtna 

medarbetare (Appel-Meulenbroek et al. 2011:131,133). I resultatet kom det då fram att de 

anställda inte flyttade runt och bytte arbetsplats så ofta som det var tänkt från början. 28 

procent av dem som besvarade enkätundersökningen menade att de kunde ockupera platser 

genom att ställa personliga tillhörigheter på skrivbord, vilket resulterade i att 35 procent av 

medarbetarna höll sig undan från dessa platser. Resultatet visar sig vara en konsekvens av 

allvarliga fel i design-utformningen. I resultatet framgick det även att det fanns olika faktorer 

som kunde styra var medarbetarna valde att sätta sig, vilket bland annat kunde handla om 
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undvikande ögonkontakt med kollegorna (Appel-Meulenbroek et al. 2011:128). Forskarna 

motiverar också att för att få ett sådant kontorskoncept att fungera är faktorer som träning och 

tydliga regler viktiga. Författarna menar att det är omöjligt att tillfredsställa allas behov på ett 

kontor och att det därmed inte blir optimalt för alla anställda. Forskarna motiverar i slutet att 

det behövs mycket mer forskning inom detta område, vilket gör att relevansen av denna studie 

ökar ytterligare (Appel-Meulenbroek et al. 2011:133–134). 

                     

Då syftet med vår fallstudie är att uppnå en förståelse kring arbetstagarnas upplevelse av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen på Telia anser vi att Millwards et al. (2007) studie är relevant 

då den lyfter fram hur en flexibel kontorsutformning påverkar medarbetarnas 

identifikationsprocess. Jämförelser kommer att ske för att undersöka om liknande resultat 

infinner sig hos Telia eller inte. Precis på samma sätt upplevs studien av Appel-Meulenbroek 

et al (2011) ha intressanta synvinklar i förhållande till kontoret på Telia. Eftersom det 

aktivitetsbaserade kontoret är ett relativt nytt koncept i Sverige anser vi att det krävs mycket 

mer forskning kring just detta fenomen och därför är dessa tidigare studier högst relevanta i 

studien om Telia. De valda forskningsprojekten har undersökt liknande fenomen som oss och 

haft samma fokus på de subjektiva uppfattningar som denna studie har. Skillnaden är att 

denna studie utgår från en annan metod. Istället för enkäter har vi valt att lägga till intervjuer 

då vi tror att de subjektiva uppfattningarna bäst nås på det sättet. Eventuellt kanske det bidrar 

till några nya resultat? 

  

2.2 Interaktion mellan arbetstagare i aktivitetsbaserat kontorslandskap 

“Aktivitetsbaserat-skällsord, mordeord eller framtid?” (2016)  är en magisteruppsats skriven 

av Sara Sällström. Denna studie har till skillnad från de andra två forskningsundersökningarna 

använt exakt samma metodologiska ansatser som oss. 12 genomförda kvalitativa intervjuer 

med arbetstagare från samma arbetsplats kopplas till samma teoretiska ramverk som denna 

studie: Goffmans dramaturgiska perspektiv. Magisteruppsatsen behandlar interaktionen 

mellan arbetstagarna och undersöker hur den har påverkats av det aktivitetsbaserade kontoret. 

Den behandlar även den psykosociala arbetsmiljön och om detta har påverkats av arbetssättet 

på företaget. Vår studie syftar istället till att skapa en förståelse kring anställdas subjektiva 

uppfattningar om arbetsmiljön på Telia. Sällströms studie resulterar i att arbetsplatsen kan 

tolkas olika hos olika individer. Negativitet, oro, stress och frustration är ord som 

framkommer på flera ställen i forskningens resultatdel. Även om Sällströms studie är mer 
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omfattande än vår om Telia är ambitionen att jämföra dessa resultat med varandra. Analyseras 

Goffmans perspektiv på liknande sätt eller kommer vår empiri att tolkas annorlunda?  

2.3 Summering av tidigare forskning 

Ovanstående undersökningar har valts ut då samtliga är angränsande till studien om Telia. 

Alla tre har skapat ytterligare förståelse av uppsatsämnet och på så sätt även skapat grund för 

vår undersökning. Kunskapsluckorna som finns i de tidigare studierna handlar främst om 

bristen på forskning inom liknande områden, vilket har varit en av anledningarna till att denna 

undersökning tagit form. Vi anser att dessa studier är viktiga att förstå inför vår fallstudie. 

Faktorer som organisationstillhörighet, medarbetares hantering av att arbeta i ett 

aktivitetsbaserat kontorslandskap samt interaktioner mellan arbetstagare kan alla tre kopplas 

till de subjektiva uppfattningar som finns hos Telias medarbetare. De tidigare 

undersökningarna ska användas som hjälp vid analysen och har också ambition att fylla de 

kunskapsluckor som finns. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Denna studie om Telia behandlar hur anställda på ett aktivitetsbaserat kontor upplever och 

påverkas av kontorets utformning. För att kunna närma sig en förståelse kring detta 

presenteras teorier i detta avsnitt. Dessa teoretiska ramverk ställs sedan i förhållande till det 

empiriska materialet och analyseras i ett senare skede. Här behandlas i första hand en teori om 

organisationskultur. Därefter presenteras en teori om kommunikation som redogör för vilken 

roll kommunikation har inom organisationer. Slutligen tas Goffmans dramaturgiska teori upp 

vilken bland annat behandlar interaktionen mellan människor i den sociala verklighet som 

sker på arbetsplatser. Dessa teorier ska förklara och skapa en förståelse för begrepp och annat 

som berör de subjektiva uppfattningarna hos Telias medarbetare. Teorierna kommer så 

småningom att sättas i relation till det empiriska materialet med ambitionen att kunna besvara 

studiens problemställning och syfte. 

  

3.1 Organisationskultur 

Henning Bang diskuterar organisationskultur och de värderingar och normer som ingår i en 

kultur. Kultur är ett väldigt komplext fenomen då teoretikern bland annat menar att anställda, 

men även organisationskulturen kan förändras utifrån den fysiska utformningen på ett kontor. 

De värderingar och normer som finns inom en organisation växer sakta fram tillsammans med 

de människor som ingår i organisationen, men även hur dessa människor anpassar sig till 

organisationen och interagerar med varandra (Bang 1999:22). Vi anser att hans definition är 

relevant och kan komma att ha en betydelsefull roll i vårt framtida analysarbete. Precis som 

Millward et al. (2007) kommer vi att diskutera upplevelsen av tillhörighet till en organisation 

och försöka förstå hur det påverkas av utformningen på kontoret.  

 

Bang förklarar den sociologiska uppfattningen av organisationskultur med hjälp av de 

värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som råder i en given grupp (Bang 1999:22-

23). Exempel på uttalade värderingar kan handla om något som kommer upp vid en intervju 

eller där en nyanställd blir tillsagd hur och varför någonting ska göras på ett visst sätt. De 

uttalade normerna som kan råda på en arbetsplats kan exempelvis handla om klädkoder eller 

hot om straff om arbetet inte sköts på bästa sätt, men även tvärtom - belöningar. De uttalade 

uppfattningarna är istället sådant som framförs av medarbetare i organisationen och kan 

handla om hur det känns att arbeta i organisationen, vad som fungerar bra och vad en anställd 

hoppas kommer att förändras (Bang 1999:71). Även socialisering är någonting som tas upp 
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inom organisationskulturen, vilket kan härledas till barndom, nyanställningar, grupper eller 

andra ritualer som sker i en organisation (Bang 1999:107-108). 

 

Bang diskuterar genomgående organisationskultur som någonting ledaren kan påverka. Han 

nämner även betydelsen av utformningen av kontor och andra fysiska strukturer som en 

avgörande del i hur ett företags organisationskultur påverkas, vilket även kan kopplas till 

organisationens arbetsmiljö. Inte bara de anställda utan kunder, klienter och andra besökande 

påverkas av arkitekturen på arbetsplatsen. Hur ledare väljer att utforma och placera det 

fysiska på arbetsplatsen påverkar också kulturen, enligt Bang (1999:150). Det är ofta utformat 

i hierarkisk ordning där VDn har sin plats högst upp i byggnaden medan de med lägst status i 

företaget blir placerade längst ner i källaren (Bang 1999:73). Organisationskultur är av 

intresse i vår studie då vi anser att den påverkar och påverkas av den fysiska miljön på ett 

kontor. Hur ser det egentligen ut på Telia? Har de utformat det nya kontoret precis som Bang 

beskriver det eller har de gått en egen väg? Bang gör en koppling mellan hierarkisk struktur, 

normer/värderingar och fysisk struktur, vilket också är ytterst relevant att jämföra med Telias 

kontorslandskap. 

 

3.2 Kommunikation 

Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik (2014) beskriver att kommunikation har blivit extremt 

viktigt inom organisationer på grund av den snabba teknikutvecklingen och förändringarna 

som skett i samhället och arbetslivet. Arbetsuppgifternas utformning har förändrats tack vare 

den nya tekniken och därmed har allt större krav ställts på organisationers kommunikation och 

effektiv spridning av information (Jacobsen & Thorsvik 2014:255-256). 

  

Författarna diskuterar olika kommunikationskanaler som används inom organisationer. 

Generellt sett när de diskuterar kommunikationskanaler menar de kanalens förmåga att 

förmedla mycket information på samma gång (Jacobsen & Thorsvik 2014:262). Författarna 

skiljer även på kanaler som utgörs av muntlig och skriftlig kommunikation samt dess för- och 

nackdelar. En kommunikationskanal som kommer att undersöka i studien om Telia är de så 

kallade elektroniska kanalerna. Jacobsen & Thorsvik beskriver att denna typ av 

kommunikation har blivit allt vanligare i takt med teknikens framväxt, vilket har ändrat sättet 

att kommunicera på. De elektroniska kommunikationskanalerna riskerar bland annat att sudda 

ut gränserna mellan jobb och privatliv. Förr fanns tre typer av kommunikationskanaler, dessa 
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var skriftliga dokument, telefonsamtal och kommunikation på en fysisk plats. 

Informationsteknik (IT) har möjliggjort nya och snabbare kommunikationskanaler som e-post, 

chatt, video- och telefonkonferenser, nätmöten och mycket mer (Jacobsen & Thorsvik 

2014:264-265). Dessa typer av kanaler menar Jacobsen och Thorsvik har en tendens att 

upphäva beroendet av tid och rum eftersom de tillåter flera personer att kommunicera utan att 

nödvändigtvis behöva mötas och vara på samma plats. Det kan beskrivas som att en grupp 

människor samarbetar, utför uppgifter och löser problem utan att befinna sig på samma 

fysiska plats. En stor nackdel med denna typ av kommunikation menar författarna är att 

skapandet av personliga anknytningar och relationer till varandra lätt missas. Det kan bland 

annat medföra att informationen tolkas fel, att konflikthantering påverkas eller att det saknas 

en stark sammanhållning (Jacobsen & Thorsvik 2014:265). 

 

Författarna menar också att fysisk närhet och fysiskt avstånd kan påverka kommunikationen. 

Den första menar de förbättrar kommunikationen, medan den andra försämrar. Även olika 

kontorsutformningar har visat sig påverka kommunikationen. Människor har en tendens att 

kommunicera mer med de personer som befinner sig fysiskt nära dem (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Detta kan till exempel vara kollegan som sitter i närheten på ett aktivitetsbaserat 

kontorslandskap. 

  

Anledningen till valet av kommunikationsteori har grundat sig i att Telia är ett tekniskt och 

innovativt företag. Genom flytten till det aktivitetsbaserade kontorslandskapet har 

medarbetarna anpassat sin kommunikation både internt och externt. Vi vill med hjälp av 

denna teori få en förståelse för hur kommunikation ser ut i ett företag som Telia. 

 

3.3 Dramaturgiskt perspektiv 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv liknar den sociala verkligheten med en teaterscen 

och menar att vi beter oss likt skådespelare på en scen när vi interagerar med andra 

människor. Det finns en publik i de individer som deltar i interaktionen och betraktar dig när 

du “uppträder” (Goffman 2006:11-13). Detta framträdande är alltså den aktivitet som sker hos 

en viss individ vid ett visst tillfälle som påverkar någon av de andra närvarande. Skillnaden är 

att publiken i verkligheten finns i framträdandet medan teaterpubliken tenderar att vara mer 

passiv (Goffman 2006:23). Kopplat till teaterscenen framträder även begreppet region. Med 

detta menas den plats som teatern eller uppträdandet sker på. Den kan vara inhägnad med 
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hjälp av glasskivor eller andra begränsningar som finns, men handlar i regel om den fysiska 

plats där interaktionen med andra människor sker. Regionen kan även delas in i två delar. Den 

första kallas för främre regionen och är den exakta plats där framträdandet sker. I den främre 

regionen, menar Goffman, att individer tillsammans med andra målar upp en bild av sig 

själva. Detta tas i uttryck i den främre regionen där normer upprätthålls och individen 

framställer sig i sina bästa dagar gentemot publiken. I den främre regionen använder sig 

personer av tecken-överföring, där de kan uttrycka sig utan att faktiskt prata högt (Goffman 

2006:97-98). Det kan på en arbetsplats till exempel handla om att anställda använder hörlurar 

för att markera att de inte vill bli störda. Den bakre regionen är istället den plats skådespelare 

kallar “bakom kulisserna”, här blir den fakta som inte visats i den främre regionen tydlig. Den 

bakre regionen finns i anknytning till den främre regionen dit skådespelaren kan vända sig 

innan och efter sitt framträdande. Här kan rekvisita förvaras men det är även en plats för den 

framträdande att koppla av, gå ur sin teaterroll och glömma sina repliker för en stund. I den 

bakre regionen finns ingen publik som kan tycka till eller jämföra utan här kan individer lägga 

ner sin fasad på riktigt och vara sig själva (Goffman 2006:101-102). 

 

Goffman förklarar också begreppet team och menar att de som interagerar i den främre 

regionen inte endast är där för sin egen skull utan är på samma gång en del av någonting 

större. Ett team bildas genom ett samarbete mellan olika medarbetare (Goffman 2006:73). 

Goffmans dramaturgiska perspektiv är relevant för studien om Telia i den bemärkelse att 

regionerna inte är lika tydligt avgränsade på kontoret i Solna. När det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet infördes blev arbetet mer gränslöst och Telias medarbetare riskerar att 

befinna sig i de främre regionerna större delarna av arbetspassen. Det intressanta här är att 

diskutera hur detta påverkar dem och hur de anställda upplever sin ständiga närvaro på 

scenen. I likhet med Sällströms (2016) studie kommer även Goffmans perspektiv att 

diskuteras genom interaktionen mellan medarbetarna. 

 

3.4 Summering av teoretiskt ramverk 

Ovanstående teorier har använts som verktyg för att analysera det material som har samlats in. 

Eftersom medarbetarna som ställt upp i denna studie hanterar både normer/värderingar 

(organisationskultur), kommunikation och sociala interaktioner på Telia hjälper dessa teorier 

oss att förstå hela upplevelsen av att arbeta i organisationen. Enskilt kan de tyckas vara 

knappa, men det är alla tre gemensamt som kommer skapa grund för analysarbetet i denna 

studie.Bangs (1999) teori om organisationskultur och Jacobsen & Thorsviks (2014) teori om 
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kommunikation har valts ut eftersom de handlar om organisationer och på så sätt blir 

applicerbart på Telia. Tillsammans med Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv om social 

interaktion utgör dessa ett brett ramverk som kan hjälpa oss förstå materialet bättre. Medan 

Bang och Jacobsens & Thorsviks teorier hjälper oss fokusera på hur Telias verksamhet 

fungerar, hjälper Goffman oss istället att förstå det sociala som sker mellan medarbetarna på 

Telia. De valda teorierna är således skilda från varandra men har samlats i denna studie 

eftersom de kompletterar varandra. Gemensamt kan de hjälpa oss förstå medarbetarnas 

upplevelser av arbetet i ett aktivitetsbaserat kontorslandskap. Knapphändiga  

 

 

  



16 
 

4. Metod 

I detta kapitel hamnar studiens metodval i fokus tillsammans med motiven bakom dessa val. 

Vidare diskuteras etiska överväganden och tillförlitligheten, men även metodologiska 

problem som uppstått framkommer i denna del. 

  

4.1 Observation 

Observationerna på Telias kontor tog ungefär fyra timmar totalt att utföra. Observationerna 

användes även för att enklare kunna tolka det som informanterna berättade för att på så sätt 

kunna stärka vår förståelse kring det. Fokus i observationerna låg även på kontorets 

utformning, för att i ett senare skede kunna beskriva det på ett klarare sätt för läsarna. Till 

skillnad från Brymans (2016) beskrivning kring observationer av enskilda personer, 

fokuserade denna studie mer på det generella och var inte endast fokuserad på informanternas 

beteende. Ett observationsschema utformades innan observationerna skulle ägae rum, (se 

bilaga för hela observationsschemat) men dessa användes knappt då vi ändrade strategi för 

observationen. Ett problem som uppstod vid observationerna var att vi inte fick den tillgång 

till fältet som vi önskat. Vi hade endast tillgång till den delen av kontoret som var tillgänglig 

för besökare. För att nå resterande våningar på kontoret krävdes ett passerkort som vi tyvärr 

inte fick tillgång till. Vi anser dock att detta inte kommer att påverka vårt resultat negativt då 

det inte var den viktigaste delen av vår studie. 

 

4.2 Intervjuer 

Insamlingen av empiriskt material genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Valet av intervjuer uppkom då det var det mest flexibla sättet att införskaffa empiriskt 

material. Intervjuerna bestod av fasta teman, men som gav utrymme för deltagaren att svara 

fritt (Bryman, 2016:415). En lista med frågor och teman fanns redan innan intervjuerna 

skedde. De teman som berördes utgick från frågeställningarna och handlade bland annat om 

arbetsmiljö, kommunikation och organisationskultur (se bilaga för hela intervjuguiden). Målet 

var att nå intervjupersonernas subjektiva upplevelser av arbetet i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet vilket gjorde valet av semistrukturerade intervjuer enkelt.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på dagtid och var mellan 50-65 minuter långa. Alla 

intervjuer genomfördes av två intervjuare för att båda forskarna då kunde tolka samma 

situation samtidigt. I denna studie kallas intervjupersonerna för IP1 (intervjuperson 1), IP2, 
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IP3, IP4 och IP5. Den första intervjun som genomfördes blev en pilotintervju. Efter den 

raderades liknande frågor för att undvika upprepningar. Samtliga intervjuer spelades in, vilket 

enligt Trost (2010) har både för- och nackdelar. Det tar upp mycket tid av analysarbetet och 

kräver mycket fokus av forskarna, vilket det gjorde i vårt fall. Fördelarna med inspelning av 

intervjuerna är att det blir större fokus på informanten då man slipper tänka på att anteckna 

allting (Trost 2010:74-75). Inspelningarna har bidragit till att efterarbetet och transkriberingen 

har fungerat smidigt. Transkribering innebär att vi lyssnade på intervjuerna och ordagrant 

skrev ned vad som sades. 

  

Förhoppningarna var att intervjuerna skulle ske på en lugn och ostörd plats där ljud och annat 

inte kunde påverka kvalitén av intervjun och inspelningarna. Att riskera att en intervjuperson 

känner sig iakttagen av utomstående kan även bidra till att denne utelämnar viss information, 

vilket självfallet är något vi ville undvika (Bryman, 2016:421). Tyvärr lyckades vi inte med 

detta då endast en intervjuperson hade lyckats boka ett tyst och avskilt rum. Resterande fyra 

hamnade i det öppna och aktivitetsbaserade landskapet där utomstående kunde se och höra 

oss. Det kan självklart ha påverkat resultatet och gjort att informanterna utelämnade vissa 

upplevelser. Ändå upplevde vi att deltagarna var väldigt öppna och att det inte skilde sig 

mellan dem personerna som intervjuades öppet och den personen som intervjuades i ett 

avskilt rum. Val av plats skedde ändå i samråd med de intervjuade där de ville att vi skulle 

anlända till deras arbetsplats, vilket kan handla om en trygghet. Vi är medvetna om att alla 

platser har för- och nackdelar och vet att val av plats för fyra av våra informanter kan ha 

påverkat resultatet, även om det inte verkar troligt (Trost 2010:65-66). 

 

I fallstudien om Telia ansåg vi att fem intervjuer i kombination med observationer blev lagom 

för att införskaffa tillräckligt med material till denna studie. Det finns en medvetenhet kring 

att antalet intervjuer som har genomförts kan vara en begränsning för att nå full kunskap. 

Efter den femte intervjun och våra observations-timmar upplevde vi att liknande svar hade 

kommit fram i samtliga intervjuer och de flesta intervjuerna tenderade att dras åt samma håll, 

vilket har tolkats som en form av teoretisk mättnad. 

 

4.3 Urval 

Tillgången till fältet skedde via en nyckelperson som är anställd på Telia. På så vis användes 

en kombination mellan bekvämlighetsurval och snöbollsurval för att hitta intervjupersoner till 
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undersökningen. Nyckelpersonen ledde oss vidare till potentiella respondenter då denna 

person hade ett stort kontaktnät på företaget och kunde förse oss med många anställda. 

Eftersom vi behövde komma åt anställda på Telia, kändes det mest lämpat att använda oss av 

en nyckelperson (Bryman, 2013:350-351). Även fast det finns en medvetenhet kring att andra 

former av urval kunde ge en bredare empiri och ökad förståelse av ett fenomen så menar vi att 

de två formerna som vi valde lämpade sig bäst och var mest tidsbesparande. Det visade sig 

fungera utmärkt för oss och gav en bra spridning och variation av undersökningsenheterna, 

trots att det var ett snöbollsurval. De fem vi intervjuade skiljer sig gällande ålder, kön och 

etnicitet. De arbetade även på fem olika avdelningar på Telia, vilket på så sätt skapade en 

form av slumpmässighet ändå. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Fyra etiska krav har tagits i beaktning under hela studiens gång. Dessa är informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckesvalet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Vid 

intervjuns början informerades samtliga respondenter om det pågående examensarbetet och 

även syftet förklarades. Respondenterna informerades om att de vid vilket tillfälle som helst 

fick avbryta sin medverkan om de ville. De fick även veta att intervjun blev inspelad och att 

det inspelade materialet skulle användas i analysarbetet. Inspelningarna används endast till 

studiens syfte och ingen utomstående kan få tillgång till det, vilket vi också informera om 

innan varje intervju. Vi informerade även om att materialet skulle raderas så fort 

analysprocessen blev klar. Detta gjordes för att uppfylla informationskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:12). 

 

Samtyckeskravet innefattar informanternas egen rätt att bestämma över sin delaktighet i 

studien (Vetenskapsrådet 2002:8). Respondenterna hos Telia gav ett muntligt godkännande 

om deltagandet i intervjun strax innan intervjun började. Konfidentialitetskravet som är det 

sista kravet handlar istället om anonymitet, uppgifterna som lämnas samt hur dessa används 

(Vetenskapsrådet 2002:12). I fallstudien om Telia kunde inte full anonymitet utlovas då vi 

använde oss av bekvämlighets- och snöbollsurval. Vissa deltagare visste på så sätt vem den 

andra var, vilket såklart påverkar anonymiteten. En annan aspekt som påverkade detta var att 

fyra av fem intervjuer tog plats i organisationens öppna landskap, vilket gjorde att deltagarna 

var synliga för andra anställda. Å andra sidan var deltagarna medvetna om detta och gick med 

på att vara med i studien under dessa förutsättningar. Vidare valde vi att ge informanterna 

olika nummer istället för att använda namn, vi har också valt att inte nämna arbetsroller eller 
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ålder då det inte har någon relevans för studiens syfte och resultat. Detta gjordes för att 

anonymisera personerna i studien, men även för att skydda respondenternas anonymitet utåt. 

 

4.5 Vetenskaplig kvalité 

Trovärdighet och tillförlitlighet kan enligt Bryman kopplas till de kvantitativa begreppen 

validitet och reliabilitet (Bryman 2013:351-352). Det handlar dock inte om mätningar eller 

statistik utan om en låg grad av standardisering. Vidare betyder det att forskaren ska vara 

lyhörd och uppmärksam på eventuella felsägningar eller missuppfattningar som kan uppstå 

vid en intervju (Trost 2010:131-132). Vi har varit medvetna om detta under hela 

undersökningen och har kontinuerligt arbetat med den vetenskapliga kvalitén i studien. I slutet 

av varje intervju gavs till exempel informanterna möjlighet att tillägga eller meddela om 

någonting kan ha blivit feltolkat. Det är nämligen lätt att påverka varandra vid en intervju 

(Aspers 2013:144-145). Vi valde därför att ta med den sista delen i intervjun för att empirin 

skulle kunna tolkas på rätt sätt. En annan risk som kan uppstå vid intervjutillfället handlar om 

maktobalans, vilket också är något som vi har reflekterat över i denna studie. Eftersom det är 

vi som har bjudit in informanterna och valt ämne hamnar makten lätt hos oss (Aspers 2013). 

För att undvika att detta skulle komma att ha en betydelsefull roll för svaren under 

intervjuerna valde vi öppna frågor och bad ofta informanterna att utveckla sina svar. Att 

informanterna fick välja plats och tid för intervjutillfället var också medvetet för att 

maktobalansen skulle dämpas något. Det har varit av största vikt att informanterna känt sig 

bekväma vid intervjutillfället för att materialet skulle kunna hålla hög vetenskaplig kvalité. 

  

För att kunna gå tillbaka och höra på informanternas tonlägen och även för att kunna 

reflektera över våra egna tolkningar, valde vi även att spela in intervjuerna med en inspelnings 

applikation i mobilerna. Även vid transkriberingarna skrev vi ut pauser för att i ett senare 

skede enklare kunna tolka resultatet och därmed försöka skapa en så stor trovärdighet och 

tillförlitlighet som möjligt. För att undvika frågetecken kring trovärdigheten i studien har vi 

valt att diskutera etiska aspekter och metodproblem samt diskuterat kring andra reflektioner 

kopplade till empirin. Detta kan enligt Trost skapa en högre trovärdighet och göra att 

utomstående förstår och accepterar resultaten i en högre grad (Trost 2010:134).  
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4.6 Bearbetning och analys av materialet 

Efter transkriberingen fortsatte analysarbetet. Samtliga intervjuer behandlades och lästes flera 

gånger av båda författarna. I den första delen användes sedan färgpennor för att markera 

relevanta delar som hittades i materialet. Dels sådant som var vanligt förekommande, men 

även det som avvek från det frekventa. Det kan nämligen vara bra att notera båda delar för att 

inte låsa sig vid en viss del av det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors i Ahrne & 

Svensson 2015:224). I den andra delen av bearbetningen fick de olika färgerna stå för olika 

teman och hjälpte hanteringen av materialet på ett simpelt sätt. På så sätt kunde vi närma oss 

materialet och förstå de återkommande och avvikande koderna bättre. Detta skapade sedan en 

djupare förståelse för materialet. Med hjälp av de olika färgerna och markeringarna kodade vi 

vem som sa vad, vilket underlättade för oss att urskilja de olika rollerna kopplat till vad de sa 

(Aspers 2013:168). 

 

Efter kodningen påbörjades kopplingarna mellan empiri och teori. Bestämda teorier fanns från 

början men arbetet gick mellan teorier och empiri hela tiden. På så sätt använde vi oss av ett 

abduktivt förhållningssätt där en pendlingsrörelse ständigt pågick mellan empiri och teori. 

Detta val gjordes då vi anser att det passade vårt syfte bäst. För att nå informanternas 

subjektiva uppfattningar om arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor ansåg vi att det abduktiva 

förhållningssättet lämpade sig bäst. Pendlingen mellan teori och empiri skapade en förståelse 

av materialet och la grund till analysarbete.  
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5. Resultat & analys 

I detta kapitel följer resultat från det insamlade materialet. Utifrån våra frågeställningar om 

medarbetarnas subjektiva uppfattningar har tre huvudsakliga aspekter tagit form. Dessa är 

hierarki, kommunikation och samhörighet vilka alla kommer diskuteras nedan. Avsnittet 

behandlar även huruvida dessa kan ha påverkats av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. 

Analysen av materialet kommer ha sin grund i studiens teoretiska ramverk. 

 

5.1 Aktivitetsbaserat kontorslandskap 

Samtliga informanter beskriver kontoret på liknande sätt. “Öppet”, “flashigt” “trevligt”, 

“färgglatt, “högt i tak”, “ljusinsläpp”, “fräschare”, “luftigare” och “bättre” är exempel på 

ord som dykt upp ett flertal gånger. Dessa ord beskriver informanternas upplevelser av det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Samtliga beskriver kontoret rent generellt som positivt 

och upplever inte en längtan tillbaka till deras gamla kontor: 

 

 

“Nej, men det är väldigt fräscht och enkelt och det finns massa olika lösningar att sitta vid, så 

generellt tycker jag att det är jättejättebra. Jag tycker att det är trevligt att kunna ta hit någon 

och det känns...i Farsta kändes det lite mer som att man ja, men det kändes lite out-of-date 

och det här känns helt, känns ju modernare och roligare att liksom kunna bjuda in någon 

här”. IP3 

Vid observationstiden av denna studie noterade vi liknande ord som informanterna sedan 

beskrev för oss. Upplevelsen av att komma in som gäst på plan sju var oerhört positiv. Det 

stora ljusinsläppet, alla olika färger och former var det som fångade oss först. Därefter har vi 

under observationen noterat mycket folk och att många är trevliga och hälsar. Det är en 

relativt hög ljudnivå då många kommunicerar med varandra, men samtidigt verkar andra 

medarbetare kunna arbeta vid sin dator bredvid. Observationen av det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet går nästan exakt i enlighet med informanternas beskrivning och trots att vi 

endast fick tillgång till ett av planen, verkar samma trend följa uppåt i byggnaden. Det finns 

höj- och sänkbara bord, höga fasta bord, låga bord, höga och låga stolar, tysta rum, tysta 

avdelningar, olika färger på olika våningar och olika former på möblerna. Alla informanter 

uttrycker mestadels positiva tankar och upplevelser över möjligheten att kunna sätta sig var 

som helst. 
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Något som kom upp i flera av intervjuerna och som istället kan ses som en negativ aspekt 

handlar om ergonomi. Flera av informanterna upplever ett missnöje kring de ergonomiska 

anpassningarna i vissa delar av det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. IP3 beskriver det: 

 

“Jag har aldrig haft så ont i axlarna och nacken någonsin som när vi flyttade hit och precis 

efter semestern i år igen [...] jag höjer alltid axlarna ganska mycket för att borden är lite låga 

och så…[...]...det finns många sådana platser som inte är ergonomiskt bra”. IP3 

Att ergonomin inte alltid kan justeras efter den enskilde medarbetarens behov visar sig vara 

en av de största nackdelarna med det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Alla områden på 

kontoret ser olika ut och vissa delar verkar sakna justerbara bord och stolar. Medan vissa 

områden har bättre förutsättningar för ergonomin, upplevs andra områden sakna detta. Då 

stolarna inte alltid är anpassade för speciella individer utan ska passa för samtliga medarbetare 

på Telia blir ergonomin i vissa fall ett problem. Att informanterna beklagar sig över vissa 

delar av ergonomin är därför förståeligt, men förutom avsaknaden av sköna stolar i vissa rum 

tenderar fördelarna med det nya arbetssättet strömma in under intervjuerna: 

 

“Fördelarna med det här...just den här byggnaden är ju att det är så ljust och öppet liksom. 

Det tycker jag bara är luftigt och fördelar med att alla på Telia jobbar under samma tak. Det 

är enklare att samarbeta om man behöver det”. IP1 

 

 

“Jag upplever det som väldigt, väldigt smart och genomtänkt” IP5 

Ovanstående citat samt egna upplevelser under observationen av det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet bevisar att det till mestadels har varit positivt att flytta från Farsta till 

Solna. Det nya arbetssättet verkar passa de flesta och stämningen både upplevs för oss som 

observatörer och beskrivs av informanterna som positiv. Ljusinsläppet och det rörliga 

arbetssättet förklaras som roligt och utvecklande och verkar ha haft en positiv inverkan hos 

våra informanter. Ingen av dem ångrar att de valde att flytta med till Solna och vill inte blicka 

tillbaka till Farsta mer. Vi tycker att samtliga beskrivningar av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet tyder på positivitet och kreativitet. Att fyra av de fem informanterna som deltagit i 

denna studie valde att sitta i en aktivitetsbaserad miljö och öppet landskap har tidigare 

diskuterats som ett metodproblem i denna undersökning, men det kan också tyda på att det är 
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en miljö som de trivs i. Detta tillsammans med förklaringarna från informanterna när vi pratar 

om utformningen på kontoret bevisar att det är en plats de hyllar och känner trygghet 

i.  Sammanfattningsvis kan då slutsatsen dras att våra informanter anser att det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet är en miljö de uppskattar och inte skulle vilja återvända 

till kontoret i Farsta.  

 

5.2 Samhörighet 

Samtidigt som de flesta verkar tycka att samarbetet fungerar bättre nu så refererar en av 

intervjupersonerna till det nya kontoret som “opersonligt” och menar att de sällan träffar sina 

närmaste kollegor. Informanterna är med andra ord inte helt överens om hur rörligheten i 

kontorslandskapet tycks påverka den sociala interaktionen hos individen. IP3 och IP2 

förklarar det olika: 

 

“Det känns...jag tror att det skapar ett modernare, ganska enkelt sätt att arbeta. Man kan 

sitta och man kan ganska lätt slå sig ned, det blir väldigt socialt här. Tidigare tycker jag inte 

alls att jag har träffat så mycket tidigare kollegor som jag har...liksom har jobbat med 

tidigare och jobbat med förr. Det blir väldigt mycket tydligare att man gör det här. Det är 

lättare att träffa folk från alla möjliga enheter och det är väldigt trevligt”. IP3 

 

“[...] sen att det kan bli lite ensamt, alltså ensam fast man inte är ensam, för jag menar, jag 

är ju inte själv på kontoret, det finns alltid någon jag kan prata med, men man kan känna sig 

lite sådär… vart är mina närmsta vänner? Dom är liksom utspridda och man ser dem inte på 

det sättet.” IP2 

Åsikterna verkar således vara delade gällande det sociala i kontorslandskapet. Det kan 

upplevas som att grupp-känslan har försvunnit till viss del i det nya kontorslandskapet, 

samtidigt som ett av citaten ovan vittnar om ett mer socialt arbetssätt. Slutsatsen av dessa 

förklaringar kan dras i att de anställda verkar vara mer sociala dem emellan, men eventuellt 

inte lika djupt som förut. Detta kan bero på att man oftare stöter på främlingar i det nya 

kontorslandskapet i Solna. Att socialiseras in i en organisation menar Bang är en viktig del i 

organisationskulturen. Socialisering kan handla om ceremonier eller annat som ett företag 

upprätthåller, vilket samtliga informanter vittnar om på Telia (Bang 1999:108). De talar bland 

annat om fotbollskvällar och andra event som ordnas på företaget. Det kan då tolkas som att 

socialisering finns på företaget även om vissa anställda kan uppfatta det aktivitetsbaserade 
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arbetssättet som mer ensamt. De kan tycka att de är ensamma, samtidigt som de aldrig 

tenderar att vara ensamma i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. 

  

Detta upplevde vi som en väldigt intressant infallsvinkel. Påverkar verkligen den fysiska 

kontorsutformningen de sociala interaktionerna mellan anställda på arbetsplatsen? Millward 

et. al. som genomfört en tidigare studie kring aktivitetsbaserade arbetsplatser kom fram till 

liknande resultat. Fasta arbetsplatser nära sin arbetsgrupp verkar skapa en starkare 

grupptillhörighet, medan flexibla arbetsplatser verkar skapa en starkare 

organisationstillhörighet (Millward et.al.). Bang resonerar kring utformningen av kontor och 

menar att det kan påverka organisationskulturen och känslan av tillhörighet (Bang 1999:72). 

Beroende på hur byggnaden är utformad både på utsidan och insidan kan det skapa olika 

känslor. Bang talar till exempel om banker som stora och stabila byggnader, vilket då 

förmedlar förtroende och seriositet. Vi anser att Bangs resonemang stämmer på det 

informanterna berättade för oss. Det drogs många jämförelser med det tidigare kontoret i 

Farsta och visar sig att flytten har gjort att mycket har förändrats på Telia. Att det fysiska 

påverkar den sociala interaktionen har blivit tydligt genom det nya aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Precis som i Millward et.als (2007) studie, saknar medarbetarna på Telia 

samhörighet med ett speciellt team, medan de känner en starkare tillhörighet till hela 

organisationen.  

 

5.3 Hierarkisk ordning 

Bang (1999) talar om hierarkisk ordning som något som påverkande ett företags 

organisationskultur. Förutom den fysiska utformningen gör han en koppling mellan hierarkisk 

struktur och normer/värderingar. Han menar att dessa fungerar samverkande i kulturen hos ett 

företag (Bang 1999:73). På Telia blev detta tydligt eftersom den hierarkiska ordningen inte 

alls överensstämmer med det som Bang förklarar om den fysiska utformningen. Han menar 

att företag som skiljer chefer från anställda på ett fysiskt sätt upprätthåller en hierarkisk 

ordning och håller individer med olika positioner inom företaget ifrån varandra. 

Informanterna på Telia beskriver organisationskulturen likt motsatsen av detta, det verkar inte 

finnas en fysisk hierarkisk struktur på Telias kontor. Även VDn jobbar i det flexibla 

arbetssättet och ingen ledare har en fast plats. Det görs inte en skillnad på anställd och 

anställd, utan reglerna i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet är lika för alla. Detta menar 

Bang påverkar organisationskulturen och säger mycket om vilket kontaktnät som eftersträvas 
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i kulturen (Bang 1999:72-73). Två informanter beskriver att de ibland träffar VDn eller en 

annan ledare: 

  

“Jag stod med honom vid hissen idag och pratade om hur många trappsteg man gick upp för 

att gå upp till 15:e våningen och hur mycket kalorier det bränner (skrattar)...[...]...ja, han är 

så jävla skön…[...]....han är en människa.” IP5 

 

 

“Däremot går jag ofta ner här, därför marknadschefen är ofta här och hänger… och han vill 

ju va där allting händer [...]” IP2 

Citaten ovan exemplifierar ganska tydligt att Telia verkar eftersträva informella kontakter 

mellan ledare och medarbetare. Genomgående har det nämnts att ingen anställd har egna 

bestäm arbetsplatser på kontoret (förutom kundtjänsten på grund av deras arbetsuppgifter), 

vilket även gäller chefer och ledare. Precis som att en anställd ska kunna stöta på en annan 

anställd ska denne även kunna möta VDn eller någon annan från ledningen helt spontant i 

korridorerna eller på de olika avdelningarna. Det arbetssätt som det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet, där ingen har eget kontor eller egna platser, har medfört kan då tolkas som 

att det påverkar organisationskulturen och främjar nätverkandet mellan olika medarbetare i 

företaget. Genom att alla medarbetare behandlas lika utökas umgänges-formen på företaget, 

precis i enlighet med Bangs teori (Bang 1999:73). Detta bevisar att den fysiska hierarkin inte 

tycks existerar på Telia, men den sociala verkar däremot finnas kvar. Även om det 

aktivitetsbaserade kontoret förhindrar den fysiska hierarkin verkar ändå medvetenheten finnas 

kvar kring den makt och inflytandet ledningsgruppen har. Alla informanter verkar veta vem 

det är som styr och beskriver VDn endast med positiva ord. Kan det ha påverkats av denna 

medvetenhet hos medarbetarna? De anställda på Telia verkar se detta som en positiv 

förändring som skapats genom det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. VDn ses numera som 

vilken människa som helst och måste precis som alla andra förhålla sig till det flexibla 

arbetssättet, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att relationen dem emellan numera 

beskrivs som mer jämställd. Trots att den hierarkiska ordningen har förändrats, verkar det 

endast ha skett i fysisk bemärkelse. IP5 beskriver till exempel hur de flesta sträcker på sig när 

VDn dyker upp, vilket tydliggör den sociala hierarkiska struktur tycks finnas kvar på Telia. 

Bang (1999) menar att formen på kontorslandskapet avspeglas på organisationens kultur och 

medarbetarnas förhållningssätt, vilket Telia har bevisat genom denna handling. Att det inte 

sker några speciella regler för ledningsgruppen utan att de också arbetar flexibelt utan fasta 
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platser verkar ha möjliggjort en mer rättvis kultur inom företaget. Slutsatsen kan då dras i att 

en organisation inte enkelt kan bli av med hierarkier i alla former. De symboliska delarna av 

hierarkierna kan ändå finnas kvar genom lön, makt och status vilket IP5 beskrev ovan. Den 

del av hierarki som handlar om fysisk struktur har dock förändrats anmärkningsvärt på Telia 

genom flytten till det aktivitetsbaserade kontorslandskapet där medarbetarna beskriver att de 

enklare kan möta ledningen i byggnaden nu.  

 

5.4 Det sociala rummet 

Eftersom Telias kontor är behovsanpassat kan medarbetarna sätta sig på den platsen som är 

mest lämplig för att utföra sitt jobb den dagen. Detta förklarar IP2: 

 

“[...] det bästa är ju att det finns så mycket valmöjligheter. Beroende på vad jag ska göra för 

dagen så kan jag välja att sätta mig på en plats som… gynnar mig och min kreativitet [...]” 

IP2 

Som citatet ovan påvisar anses det vara positivt att kunna röra sig. Samtliga informanter 

beskriver en flexibilitet, men alla verkar inte utnyttja den till fullo. Det som gäller i teorin 

verkar inte helt överensstämma med det som görs i praktiken hos alla informanter. Några av 

informanterna berättar att det finns personer som väljer att sitta på samma plats varje dag, 

trots att tanken är att man ska röra sig runt på kontoret och byta arbetsplats från dag till dag. 

Vissa informanter upplever att de kan få vissa reaktioner när de sätter sig någonstans där de är 

okända: 

 

“Om någon från plan tio kommer och sätter sig, det är klart att de är välkomna, det är klart 

att de kanske kommer kolla snett och tänka vad är det här för ny människa liksom? [...] Man 

märker så tydligt att vad gör du här? Man var inte riktigt så välkommen”. IP4 

Citatet visar att rörligheten och flexibiliteten i kontorslandskapet inte alltid fungerar 

problemfritt. En del av informanterna erkänner att de själva kan vara sådana som håller sig till 

en viss plats eller våning, medan andra informanter uttrycker att de roterar runt konstant och 

utnyttjar flexibiliteten. De som roterar brukar även utmana de som inte gör det genom att sätta 

sig på en plats de vet att någon annan alltid brukar sitta på. Då markerar de att alla får sitta 

överallt. IP2 är en av dessa: 
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“[...] och jag är lite sådär rebell också, vi har ju några som har boat in sig och då försöker 

jag se till att boa bort dom (skratt) [...] så kan jag ju sätta mig på ställen som jag vet att 

andra tycker om.. för att visa att nej alla platser är till alla!” IP2 

En tydlig rörlighet och flexibilitet råder trots allt i det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet.  Detta resultat kan även tolkas utifrån Goffmans (2006) dramaturgiska 

perspektiv. Genom att titta på interaktionen mellan de anställda kan man upptäcka de 

gemensamma handlingarna och hur dessa påverkas när de befinner sig fysiskt nära varandra i 

det sociala rummet. Utifrån Goffmans teori kan vi förstå att kollegorna som befinner sig i den 

främre regionen ger uttryck för och försöker behålla de normer som råder på arbetsplatsen. 

Goffman menar nämligen att det som sker i den främre regionen inträffar för att upprätthålla 

och förkroppsliga rådande normer. Hos Telia kan detta även kopplas till medarbetarnas 

upplevelser av hur de beter sig i kontorslandskapet, men även hur de upplever att man inte 

kan bete sig (Goffman 2006:97-98). Dessa normer och uttryck kan även handla om hur de ska 

bete sig i närheten av sina kollegor genom att prata tyst, städa upp efter sig eller i detta fall 

rotera och vara flexibel på sin arbetsplats. 

  

Vissa av informanterna talar också om normer och värderingar med hjälp av begrepp som 

respekt och medmänsklighet inför sina kollegor. IP4 beskriver detta: 

  

“När vi flyttade hit...då skulle vi ha ett koncept, där man skulle prata om 

arbetssättet...[...]...och respekt och sådana saker” IP4 

Det som beskrivs hos IP4 ovan verkar även fler av informanterna känna igen. Att städa upp 

efter sig, prata med låg ljudnivå och visa respekt är också några av de förklaringar som 

informanterna vittnar om i intervjuerna. Detta är också något som Goffman talar om i sitt 

dramaturgiska perspektiv som handlar om team. Han förklarar nämligen att individer som 

interagerar i den främre regionen inte endast uppträder för sin egen skull, utan också för att 

vara en del av något större. Ett samarbete mellan flera medarbetare kan på så sätt bilda ett 

team och tillsammans upprätthålla en fasad, dels för sin egen skull men även för en 

organisations skull (Goffman 2006:73). Det kan också handla om ett gemensamt agerande 

som kan hjälpa oss att förstå de framträdanden som sker av flera individer (Goffman 

2006:76). På Telia kan teamarbetet förstås genom den gemensamma fasad som de visar för 

både gäster och kunder, men även för sina egna kollegor. Hur de beskriver sina relationer till 

varandra och de regler och normer som råder i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet 

vittnar om en teamkänsla likt den Goffman beskriver. Samtidigt saknas den djupare team-
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känslan eftersom medarbetarna sällan sitter bredvid samma person flera dagar i rad. Att inte 

tillhöra ett team utan att vara ensam är en effekt som det aktivitetsbaserade kontoret har 

medfört. 

 

Trots att samtliga informanter generellt verkar positivt inställda till det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet, så återfinns en vädjan efter lugn och ro hos dem alla. Informanterna 

förklarar även att vissa typer av arbetsuppgifter inte upplevs vara särskilt anpassade att utföras 

i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Det som togs upp är bland annat känsliga frågor, 

uppsägningar, prognoser, administrativa uppgifter med mera. Vidare berättar samtliga 

informanter att de ibland väljer att jobba hemifrån och verkar koppla dessa dagar till 

arbetsuppgifter som kräver extra mycket koncentration. Både IP1 och IP3 beskriver detta: 

 

“Det beror på vart man sätter sig när man ska hålla på och analysera vissa data och så kan 

det vara skönt att ha någon lugn plats och då brukar jag ofta köra det hemifrån…[...] Då 

brukar jag väl mest köra sådana saker som jag ska göra...om jag ska analysera någonting, 

data eller information och sådär, då brukar jag köra det hemifrån”. IP1 

  

“Det är inte så himla lätt att koncentrera sig så jag tror att...ska du sitta och jobba ganska 

enskilt liksom och eller bara köra admin, och jag inte har några möten, då kan jag ju med 

fördel göra det hemma”. IP3 

Dessa citat som handlar om valmöjligheten till arbete hemma kan kopplas till Goffman och 

hans dramaturgiska perspektiv. Det som han kallar för främre regionen ser vi tydligast i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet medan den bakre regionen i dessa fall tydligast blir i 

hemmet eller tysta avskilda rum som finns på kontoret. Goffman (2006) menar att en individ 

inte klarar av att hålla fasaden uppe i den främre regionen utan ibland måste kunna komma till 

ro i den bakre. I anslutning till en teaterscen tenderar det alltid att finnas ett omklädningsrum 

eller liknande rum som kan kallas för den bakre regionen. På Telia kan detta kopplas till 

arbetet hemma och precis som informanterna ovan berättar, menar också Goffman att det är i 

denna region som personer kan vila från sina repliker och komma till ro (Goffman 2006:102). 

Att inte ha möjlighet att befinna sig i den bakre regionen på arbetstid kan tolkas som 

problematiskt. Det finns visserligen tysta rum, men dessa räcker inte till för alla medarbetare. 

Ledningen har kanske glömt denna del och inte förstått att individer ibland måste komma till 

ro i en bakre region för att kunna upprätthålla en god fasad i den främre. Däremot har 

ledningen å andra sidan gått med på att de flesta kan jobba hemifrån när det behövs, på så sätt 
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kan de anställda jobba från en bakre region med jämna mellanrum. Goffmans teori om 

regioner har ganska hårda kontraster medan det i verkligheten inte verkar vara lika tydligt. 

Medarbetarna på Telia berättar nämligen om gråzoner där de i det öppna aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet ibland måste komma till ro trots att den bakre regionen inte finns 

tillgänglig. Tillskillnad från teaterscenen som Goffman beskriver är den bakre och främre 

regionen inte alltid i anslutning till varandra i arbetslivet. Att problematisera hans 

dramaturgiska perspektiv är därför relevant då teaterscenen inte fysiskt existerar på Telia. Vad 

sker egentligen mellan den främre och bakre regionen? Medarbetarna på Telia saknar ofta 

möjligheten till en bakre region när de befinner sig i kontorslandskapet, vilket kan kopplas till 

Goffmans teori om tecken-överföring.  Förutom arbete hemma och tysta rum kan det således 

handla om att medarbetarna drar sig tillbaka genom att de sätter sig i ett hörn för att jobba mer 

avskilt. Dessa tecken-överföringar kan också komma i uttryck genom att anställda till 

exempel undviker ögonkontakt för att markera att de inte vill samtala med en just nu.  

 

Diskussioner om olika störningsmoment som finns på kontoret är en annan sak som dyker upp 

under intervjuerna och vi frågar om det finns någonting som man kan göra för att markera att 

man inte vill bli störd. IP1 förklarar: 

 

“Det är väl främst på chatten som man markerar [...] jag har ett tricks där jag, jag har 

sådana här stora hörlurar och då tror folk att jag pratar i telefon”. IP1 

Samtliga informanter talar om liknande sätt att markera att de inte önskar bli störda. Även det 

går i enlighet med Goffman och hans teori om tecken-överföring (Goffman 2006:30). 

Hörlurar kan tydas som ett tecken som medarbetare på Telia använder för att visa att de inte 

vill bli störda. Istället för att använda sin muntliga förmåga väljer informanterna på så sätt att 

ha hörlurar i öronen för att undvika att kollegor i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet ska 

störa. Vidare kunde inte något tecken-överföring hittas på Telia gällande kläder. Under 

observationstiden verkade inte några speciella klädkoder infinnas, alla på Telia tycktes klä sig 

olika och kunna uppträda i den främre regionen genom att se ut precis som de ville. Enligt 

Goffman handlar detta om den personliga fasaden, där varje enskild individ kan inkludera 

olika egenskaper i sin egen fasad. Dessa kan vara bestående likt hållning, etnicitet, storlek 

med mera, men de kan också vara tillfälliga och skifta beroende på vad som sker i den främre 

eller bakre regionen just då. Hit hör bland annat ansiktsuttryck och gester (Goffman 2006:30). 

För medarbetarna på Telia verkar det handla om att den personliga fasaden accepteras. Både 

de bestående egenskaperna och de skiftande återfanns nämligen på Telia, både under 



30 
 

observationer och intervjuer. Alla tenderade att uppleva stämningen som trevlig och tyckte 

endast att hörlurar, arbete hemmavid och tysta rum är det som behöver användas som tecken-

överföring vid behov av lugn och ro i arbetet. De bestående är dock svåra att styra på Telia. 

Till skillnad från hörlurar och kroppsspråk kan medarbetarna inte ändra sin fasad genom 

kläder och storlek, vilket också gör att Goffmans dramaturgiska perspektiv kan 

problematiseras ytterligare. Det är inte lika enkelt att byta utstyrsel i ett öppet kontorslandskap 

som det är inför olika scener på en teater. Även om alla aspekter av tecken-överföring är 

intressanta så tänker vi att de som medarbetarna själva kan styra är relevanta i denna studie. 

Hit hör framförallt hörlurar och kroppsspråk som samtliga informanter vittnar om på Telia. 

 

5.5 Kommunikation 

Genomgående talar informanterna om den digitala kommunikationen och dess framfart i 

samband med flytten till det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Flera av dem talar om en 

papperslös kultur där allting sker elektroniskt via bland annat e-mail och ett chattverktyg 

kallat Lync. Stora skärmar syns i entrén vid observationen och alla visar olika budskap: 

 

“Kommunikationen som vi kommunicerar på våra skärmar, på vårt intranät måste vara 

sådan information som gäller alla på ett eller annat sätt”. IP2 

Dessa budskap, berättar informanten, som återfinns på gästvåningen och är kopplat till kunder 

och gäster medan budskapen på resterande våningar kan vara internt kopplade med 

information som rör Telias personal. Informanterna menar också att skärmarna och resterande 

ny teknologi i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet har möjliggjort bättre 

kommunikationsvägar för medarbetarna på Telia: 

 

“[...] all teknik som syns här nu, det fanns ju inte..” IP2 

Informanterna uttrycker att kommunikationen har förändrats i och med flytten och 

omorganisationen. De menar att den har övergått till en mer digital form eftersom designen på 

kontoret är mer anpassad till digitala kommunikationsvägar. Det kan bero på den 

teknikutveckling som samhället konstant befinner sig i, precis som teoretikerna Jacobsen och 

Thorsvik antyder (Jacobsen & Thorsvik 2014:255). Förr var medarbetarna på Telia utspridda 

på olika kontor och då hade varje kontor en egen kommunikationsstrategi, vilket har ändrats i 

det nya kontorslandskapet. IP2 berättar: 
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“[...] om vi ska vara ett Telia, ett kontor så ska vi även kommunicera på ett sätt.” IP2 

Precis som citatet ovan menar en av informanterna att flytten har medfört en positiv 

förändring då alla medarbetare numera använder sig av samma kommunikationssätt. Vi 

tolkade det som en viktigt och positiv förändring i företaget utifrån informanternas 

upplevelser. Jacobsen och Thorsvik menar att kommunikation har blivit grundläggande och 

viktigt inom organisationer, vilket i Telias omorganisation har blivit mycket tydligt och 

framträdande i dess kultur (Jacobsen & Thorsvik 2014:256). På grund av den nya tekniken 

kan kommunikation och information spridas på ett snabbare och enklare sätt jämfört med förr. 

Anledningen till att den digitala kommunikationen har ökat är framförallt pga. den nya 

kontorsutformningen. När det nya kontoret byggdes var den specifikt designad att ha många 

mötesrum som underlättar videokonferenser och telefonmöten. Inte nog med det så 

kommunicerar informanterna med varandra mer digitalt jämfört med innan flytten. I och med 

att de inte har fasta arbetsplatser kan de genom den digitala kommunikationen ha bättre koll 

på vart ens arbetskollegor befinner sig och då kontakta dem när de är i behov att samarbeta. 

Detta är något som samtliga informanter berättade för oss och vittnar om förändringen. 

 

Förr visste medarbetare exakt var ens kollegor satt då kontoret i Farsta hade olika avdelningar. 

Den flexibla arbetsplats som nu tagit form i Solna har istället skapat en vana hos 

medarbetarna att använda sig av olika chattverktyg och andra appar för att snabbt se var 

någon befinner sig. Detta går att koppla till Jacobsen och Thorsvik som menar att 

kommunikation via elektroniska kanaler har tagit en allt större plats i och med den tekniska 

utvecklingen (Jacobsen & Thorsvik 2014:264-265). Detta visade sig även vara en grund i 

Telias kommunikationssätt. Vissa av informanterna samarbetar med Telia-kontor i andra 

städer och kan ha chefer på annan ort, vilket gör att videorum i kontorslandskapet har blivit 

nödvändigt: 

 

“Vi kör ju väldigt, väldigt mycket videorum, alltså vi video-kommunicerar jättemycket med de 

andra orterna, vi har rese restriktivitet...[...]...så då blir ju video-rummen ännu mer viktiga”. 

IP3 

Som citatet ovan antyder har de reserestriktioner på Telia, vilket också bidrar till videomöten. 

Huruvida den elektroniska kommunikationen tar ett positivt eller negativt uttryckssätt för de 

anställda på Telia går att diskutera. Informanterna verkar inte vara helt överens då vissa av 

dem menar att det fungerar bra medan en annan förklarar det faktum att chefer sitter på annan 
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ort som problematiskt eftersom de tenderar att arbeta på andra sätt än i Solna. IP4 menar att 

respekten kring möten är det största problemet då chefer på andra orter har fasta platser och 

tycks sakna förståelse för arbetssättet i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Mycket av 

den kommunikation som råder mellan medarbetare och chef är via e-mail. Jacobsen och 

Thorsvik menar att denna kommunikationskanal sällan ger en snabb återkoppling, vilket ofta 

är det man vill få i kontakt med sin ledare (Jacobsen & Thorsvik 2014:266). 

  

En annan problematik som uttrycks med kommunikationssättet via videokonferenser är att 

mötena kan bli väldigt opersonliga, vilket i sin tur påverkar sammanhållningen och 

grupparbetet. IP3 beskriver detta: 

 

“[...] jag tror vi kan lösa svåra uppgifter men, men vi skulle kanske göra det på ett lite annat 

sätt och det skulle kunna vara lite trevligare och lite mera… tillhörighet om vi hade kunnat 

ses..” IP3 

Då det inte alltid finns möjlighet till fysiska möten knyter de anställda på Telia inte samma 

personliga relationer. Det finns inget mingel före eller efter dessa möten. Detta går hand i 

hand med Jacobsen och Thorsviks resonemang kring de negativa aspekterna med denna typ 

av kommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2014:267). Bland annat kan detta medföra att 

information feltolkas, att konflikthantering påverkas och att det kan saknas en stark 

sammanhållning inom organisationen, vilket en av informanterna vittnar om i citatet ovan. 

Förutom reserestriktioner vittnar informanterna om att detta arbetssätt går hand i hand med 

den nya kontorsutformningen. Efter flytten har företaget satsat på digital kommunikation och 

tycker att större delen av mötena ska ske digitalt. Detta tolkar vi därmed också som ett bevis 

på hur den fysiska utformningen kan påverka kommunikationen, men även samhörigheten i 

organisationen. Eftersom informanterna saknar kommunikation innan och efter dessa möten 

skapas en distans mellan medarbetarna som deltar eftersom de endast stänger av en skärm 

efteråt. Detta påverkar i sin tur den samhörighet som finns i organisationen. 

 

Vidare tas fördelarna upp med att de flesta anställda numera är samlade på ett och samma 

kontor. Detta beskriver några av informanterna: 
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“Jag tycker att ändå så har man fått ett bättre samarbete med olika delar i organisationen 

skulle jag säga. Bara för att alla är samlade i samma byggnad liksom…[...] Här är det lite 

mer att man kan möta varandra liksom...och träffas liksom”. IP1 

  

“Dels så ökar nätverkandet… du får nya inputs”. IP5 

Detta uttalanden går att koppla till Jacobsen och Thorsvik (2014) som menar att individer har 

en tendens att kommunicera mer med de personer som befinner sig i deras fysiska närhet. 

Genom att nästan alla anställda på Telia numera är samlade på en och samma plats, kommer 

de i kontakt med varandra på ett annat sätt än tidigare. Precis som Thorsvik och Jacobsen 

(2014) menar är kommunikationen förbättrad då personerna befinner sig i en fysisk närhet. En 

del av informanterna pratar även om kommunikation som ett utbyte av erfarenheter mellan 

medarbetare: 

 

“Tanka liksom gemenskap och kunskap med mina kollegor. Jag är rätt mycket teamorienterad 

som person så jag tycker om att bolla idéer och…[...]...men jag är bra på att dela med mig, 

tycker jag till andra och jag tycker att andra är bra på att dela med sig till mig”. IP3 

Kommunikationen kan likt det IP3 berättar påverka och påverkas av gemenskap och 

samhörighet inom en organisation. Det kan handla om att träffa gamla kollegor och ha snabba 

personliga möten. Vissa av informanterna beskriver även veckovisa fysiska möten med sina 

chefer och menar att det är lättare att stöta på någon oplanerat idag jämfört med det tidigare 

kontoret i Farsta. På så vis tolkar vi det som att den fysiska möteskulturen finnas kvar på Telia 

även om den elektroniska har tagit över en stor del. Det nya kontoret förser nämligen 

medarbetarna med olika storlekar på mötesrum. Varje mötesrum har den teknik som krävs om 

till exempel videokonferenser ska äga rum eller om man behöver en projektor till mötet. 

Att kommunikationen har fått en tydlig framfart efter flytten till det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet är tydligt. Samtliga informanter nämner det och vi märker även under 

observationen att det förekommer. Kommunikationen på Telia består på så sätt av två 

byggstenar: det elektroniska och det fysiska. Slutsatser kan på så sätt göras av att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet har medfört en större fysisk kommunikation genom oplanerade 

möten med kollegor och icke-kollegor. Samtidigt har det nya kontoret även gett utrymme till 

ett papperslöst kontor med fullt fokus på elektronisk information och kommunikation. Det kan 

tolkas som det bästa av två världar, men är verkligen det nya arbetssättet positivt för alla? 

Informanterna refererar bland annat till “gamla rävar” och folk som är “mindre 
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förändringsbenägna” och menar att dessa har svårt att acceptera det nya arbetssättet. Vad 

händer egentligen med dem? Finns de eller är det bara en uppfattning från andra? På något vis 

verkar ändå alla informanter nöjda med kommunikationen och förklarar att det är en positiv 

förändring som har skett kring kommunikationen sedan flytten till det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. IP2 förklarar: 

 

“Nej, men jag tycker att kommunikationen har blivit mycket bättre sen vi flyttade hit och sen 

vi fick de här digitala skärmarna. Hade vi inte haft skärmarna, då hade vi ju varit lost totalt”. 

IP2 

Citatet tydliggör vikten av att kunna anpassa sig till de digitala verktygen som numera finns 

på Telia. De personer som inte är med på detta arbetssätt och den nya kommunikativa 

kulturen borde uppenbart känna sig lite undangömda och lite “lost”. Frågan vi ställer oss då är 

om denna arbetsplats endast passar en viss typ av människor? På ett sätt borde svar på frågan 

vara ja, men på ett annat är alla våra informanter nöjda med det nya, det borde väl indikera på 

något? Det arbetar också mer än 4000 andra anställda på kontoret och Telia verkar inte ha en 

stor tendens av uppsägningar. Våra observationer tyder också på glada och trevliga 

människor, vilket borde kunna förklara det nya aktivitetsbaserade kontoret som positivt för de 

anställda. 
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6. Slutdiskussion 

Denna undersökning har för avsikt att besvara hur fysisk utformning i ett kontor påverkar 

bland annat social interaktion och kommunikation i aktivitetsbaserade kontorslandskap. Målet 

har även varit att redogöra för eventuella för- och nackdelar som denna typ av utformning 

medför. Ambitionen har också varit att skapa mer forskning kring detta fält då både vi och 

författarna av de tidigare studierna anser att det saknas. I detta avsnitt kommer vi redogöra för 

de slutsatser vi kommit fram till och även ge förslag för framtida studier inom liknande 

forskningsområden. 

 

6.1 Syfte och frågeställningar i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna 

Fördelarna med att arbeta på Telia i denna typ av kontor har sammanfattningsvis visat sig vara 

många. Samtliga informanterna upplever samarbete och flexibilitet som stora fördelar med 

flytten till det nya kontoret. Informanterna har även beskrivit positiva upplevelser av hur 

byggnaden är uppbyggd, bland annat upplevs det faktum att alla medarbetare på Telia numera 

arbetar under samma tak som positivt av samtliga. Att kontoret inte alltid används som 

planerat går i linje med studien av Appel-Meulenbroek et. al. (2011). Alla utnyttjar nämligen 

inte det flexibla och behovsanpassade arbetssättet som det är tänkt. I Appel-Meulenbroek et. 

al. (2011) studie visade detta dock leda till sjukdomar. I studien om Telia påvisade det inte att 

leda till sjukdomar. Istället tolkade vi det som att alla anställda kan sitta hur lite eller hur 

mycket de vill på en specifik plats, så länge de visar respekt mot sina medarbetare och inte 

skapar problem om någon annan sätter sig på “deras plats”. 

 

Förutom ergonomi har nackdelarna med arbetet i det aktivitetsbaserade kontorslandskapet 

visat sig handla om de arbetsuppgifter som inte upplevs vara lätta att utföra i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Det positiva är dock att samtliga informanter talar om 

Telia som ett företag som ständigt utvecklas och förbättras. Att det finns många olika stolar 

och bord ska ändå främja ergonomin och meningen är inte att alla medarbetare ska sitta stilla 

en hel dag. Gällande känsliga arbetsuppgifter kan dessa med fördel göras hemifrån eller i de 

tysta rum som finns på kontoret, vilket går i enlighet med Goffmans (2006) teori om att 

förflytta sig till den bakre regionen för att inte behöva hålla fasaden uppe. Möjligheten att 

flytta på sig och utföra dessa i den bakre regionen har ändå visat sig vara positiva. Liknande 

resultat syns i Sällströms (2016) studie där olika avdelningar på kontoret diskuteras som en 

viktig del av det sociala rummet. Sällströms resultat visar precis som våra, att Goffmans 
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(2006) perspektiv är tydligt; medarbetarna behöver komma till ro i den bakre regionen ibland. 

Detta har i hennes studie, i enlighet med vår, visat sig vara viktigt för att kunna trivas med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Den hierarkiska struktur som finns på Telia har blivit mer transparent och verkar endast finnas 

kvar inom de sociala strukturer som råder. Detta tolkar vi som att det inte går i enlighet med 

Bang (1999) som menar att många organisationskulturer präglas av en tydlig fysisk hierarkisk 

ordning på arbetsplatsen. Den fysiska hierarkin har nämligen visat sig försvinna i det nya 

aktivitetsbaserade kontoret då ledningsgruppen inte längre strategiskt placeras högst upp för 

att skapa en viss maktbalans på företaget. Däremot tycks den sociala hierarkin finnas kvar då 

alla medarbetare fortfarande känner till vilka ledningsgruppen är och deras makt och 

inflytande på kontoret. 

 

Kommunikationen tycks påverkas av arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor. På grund av den 

fysiska utformning som Telias kontor numera erbjuder har det blivit mer elektronisk 

kommunikation i form av digitala skärmar. Medarbetarna försöker även att arbeta papperslöst 

med fokus på kommunikation genom video, chattverktyg och e-mail. Några av de intervjuade 

upplever att det nya kontoret saknar teamkänsla, vilket även Goffman (2006) beskriver som 

en viktig del i en social verklighet. Precis som hans dramaturgiska perspektiv menar 

informanterna att de vill vara en del av en större interaktion än sin egen. Att teamkänslan 

saknas på Telia kan ses som en nackdel med det öppna arbetssättet. Däremot upplever 

samtliga informanter att den spontana kommunikationen har förbättrats i det 

aktivitetsbaserade kontorslandskapet. Alla är generellt sett nöjda och trivs med de digitala 

kommunikationsvägarna på kontoret, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014) också talar om som 

något som främjar snabba och smidiga kommunikationskanaler på ett företag. Detta är ett 

resultat som också går i enlighet med studien gjord av Millward et. al. (2007). Även de kom 

fram till att grupptillhörigheten till ens egen arbetsgrupp minskar i och med de flexibla 

arbetsplatserna. De kom även fram till att tillhörigheten till hela organisationen har ökat då 

denna typ av utformning främjar mer spontant nätverkande, vilket våra informanter också 

upplever. Det samband som därmed har tydliggjorts mellan nätverkande, teamkänsla och 

samhörighet beskriver både Goffman (2006) och Bang (1999). Slutsatsen kan då dras genom 

förståelsen av att Telias medarbetare, på grund av utformningen, känner en stor tillhörighet till 

hela organisationen samtidigt som gemenskapen till en mindre arbetsgrupp eller team saknas. 
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Slutligen anser vi att studiens resultat antyder att de anställda på Telia upplever att den fysiska 

utformningen påverkar deras sociala interaktion. Tre teman har dykt upp under 

undersökningens gång som tydliggjort och hjälpt oss att förstå hur det aktivitetsbaserade 

kontorslandskapet och arbetssättet fungerar på Telia. Hierarki, samhörighet och 

kommunikation är de tre delarna av social interaktion på företaget som tillsammans har bildat 

en fungerade organisationskultur som medarbetarna verkar nöjda med. 

 

Sammanfattningsvis tycks det finnas vissa nackdelar med arbetet i det aktivitetsbaserade 

kontoret, men fördelarna tenderar att slå högre. Samtliga informanter verkar vara nöjda med 

sin arbetsplats och kommunikationen har visat sig påverkats positivt på grund av den fysiska 

utformningen i Solna. Informanterna menar slutligen att den fysiska utformningen på Telias 

kontor påverkar den sociala interaktionen genom bland annat hierarki, samhörighet och 

kommunikation. 

 

6.2 Framtida forskningsprojekt 

Denna studie öppnade upp en ny värld för oss. Vi anser att det finns massvis av infallsvinklar 

som kan studeras inom detta fält. Vi tror att djupare kunskap kan uppnås om resurser finns. 

Att vissa arbetsuppgifter eller arbetsroller är svårare att utföra i detta kontorslandskap är något 

vi har skrapat lite på ytan i denna studie. Vi studerade mer allmänt, men det skulle vara 

intressant att mer specifikt studera en grupp med sådana arbetsuppgifter och undersöka hur de 

blir påverkade av att jobba i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Kopplat till studien gjord av 

Appel-Meulenbroek et al. (2011) skulle en framtida forskning även kunna studera eventuella 

sjukskrivningar som detta arbetssätt medför. En annan fundering som dök upp under studiens 

gång handlar om chefer på annan ort. Vissa informanter som deltagit i denna studie har 

berättat både för- och nackdelar med att dennes chef är stationerad på en annan ort. Intressant 

skulle vara att forska vidare på detta. Hur upplever medarbetare och chefer att dessa mil 

mellan dem påverkar arbetet? Hur upplever dessa chefer deras arbete genom att vara så långt 

bort från sin ansvarsgrupp? Dessa funderingar och frågor kan bidra med inspiration för vidare 

forskning och även för att fylla ut kunskapsluckor som finns inom detta fält. 
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8. Bilagor 

Nedan återfinns de bilagor som använts under studiens gång. Dessa har hjälpt oss och skapat 

grund för insamlingen av det empiriska materialet.  

 

8.1 Intervjuguide 

Introduktion 

Berätta lite om uppsatsen och vad den handlar om. Berätta att de kan avbryta när som helst 

och att de kommer förbli anonyma. Meddela informanterna att vi spelar in intervjun men att 

resultaten endast kommer att användas till forskningsändamål. 

 

Allmänt 

• Kan du beskriva vilka arbetsuppgifter du har? 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Kan du berätta om din egen roll på kontoret? 

• Kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut? 

• Har du erfarenheter av andra typer av kontor? 

 Om ja, vilka? Fördelar/nackdelar? Hur var det? Varför? 

Arbetsmiljö och organisationskultur 

• Kan du beskriva hur ditt kontor ser ut? Har det alltid sett ut så?  

Vad skulle kunna göras bättre? 

• Sitter du bredvid samma personer varje dag? 

• Vem bestämmer placeringen av er anställda på kontoret? 

• Hur upplever du generellt sätt möbleringen av ditt kontor? 

• Hur upplever du miljön i ett öppet/aktivitetsbaserat kontorslandskap? 

• Vad är det bästa? Varför? 

• Vad är det sämsta? Varför? 

• Har ni på Telia några värdeord som ni arbetar efter? På vilket sätt? 

 

Kommunikation 

• Hur upplever du att information sprids på Telia? Mellan olika personer och olika 

avdelningar. Tror du att det har med kontorets utformning att göra? 

• Hur känns det att jobba så nära och öppet med arbetskollegorna? Varför? 
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• Kan du beskriva hur medarbetarna omkring dig påverkar dig att utföra dina 

arbetsuppgifter? Är de en resurs eller ett hinder? På vilket sätt? 

• Hur är din relation med din närmsta chef? Träffar du honom/henne ofta? 

• Hur är din relation med högsta chefen? Påverkas det av kontoret? 

• Kan du i övrigt beskriva hur kommunikationen fungerar på Telia? Varför? 

• Finns det någonting med kommunikationen som du tycker skulle kunna förbättras? 

• Tror du att det hade varit annorlunda om du hade suttit i ett annat kontor? 

Varför/varför inte? 

 

Avslutning 

• Skulle du vilja summera, vilka är de främsta fördelarna med att arbeta i ett sådant här 

kontorslandskap? 

• Vilka är de främsta nackdelarna med att arbeta i en sådan här miljö? 

• Har du förslag på hur man kan förändra den fysiska kontorsmiljön på Telia? 

• Finns det någonting du vill tillägga? 

 

Tacka för informanternas medverkan. Påminn en gång till att materialet behandlas 

konfidentiellt och att de förblir anonyma under hela forskningsprocessen. 

 

8.2 Observationsschema 

• Hur ser entrén ut? 

• Hur blir vi bemötta av personalen? 

• Verkar kunder/besökare vara välkomna? 

• Hur ser de olika avdelningarna ut? 

• Hur är ljudnivån? 

• Verkar det som att medarbetarna kan arbeta? 

• Vilka färger och former finns det? 

• Hur klär sig personalen? Besökarna? 

• Mycket/lite rörelse? 

• Ser det olika ut på olika våningar/avdelningar? 

• Behandlas gäster och personal på samma sätt? Hur kan vi se det? 
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