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SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsen syftar till att undersöka en aktivitetsbaserad arbetsplats och de anställdas 

upplevelser av att arbeta på en sådan. Frågeställningarna berör vilka möjligheter och 

utmaningar som kan identifieras på en aktivitetsbaserad arbetsplats, samt hur de anställda 

beskriver övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det teoretiska ramverk som 

presenteras berör begrepp om fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö, 

integrering och segmentering, extern- och intern reglering, samt den så kallade krav-kontroll 

och stödmodellen. En kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats har präglat denna 

uppsats. Det empiriska materialet är insamlat genom åtta semi-strukturerade intervjuer med 

anställda som arbetar på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Målet har varit att fånga de 

intervjuades upplevelser, åsikter och känslor om uppsatsens ämne. Studiens resultat har gett 

en ökad förståelse för hur anställda upplever och beskriver sin aktivitetsbaserade arbetsplats. 

De möjligheter som har konstaterats handlar om den kontroll och flexibilitet informanterna 

har fått i och med arbetssättet, samt att de fått större kontroll och utbyte gällande de sociala 

relationerna på arbetsplatsen. De utmaningar som uppmärksammats berör huvudsakligen hur 

individuella preferenser och personlighetsdrag kan påverka upplevelsen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Resultatet visar även att informanterna beskriver övergången till 

aktivitetsbaserat som relativt positiv, eftersom de har varit delaktiga i processen och i och med 

övergången till aktivitetsbaserat fått större självbestämmande än innan implementeringen. 

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har delvis förbättrats i och med större 

valmöjligheter, medan den fysiska har några utmaningar kvar, speciellt gällande anställdas 

koncentrationsmöjligheter och arbetsplatsens lokaler. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to investigate an activity-based workplace and the employees 'experiences of 

it. The problem statements concern which obstacles and opportunities can be identified in an 

activity-based setting and how the employees describe the transition to an activity-based 

workplace. The theoretical framework cover concepts of physical work environment, 

organizational and social work environment, integration and segmentation, external and 

internal regulation, and the so-called demand- control -support model. A qualitative research 

method with an abductive approach has characterized this essay's process. The empirical 

material is collected by eight semi-structured interviews with employees working in a 

activity-based workplace. The aim has been to capture the experiences, opinions and feelings 

of the interviewees about the subject of the study. The results from this study have given an 

increased understanding of how employees experience and describe their activity-based 

workplace. Opportunities identified at the investigated workplace indicates that informants 

have gained greater control and flexibility, as  well as greater control and exchange in social 

relations at their workplace. The challenges that are highlighted are essentially how individual 

preferences and personality traits can affect the experience of an activity-based workplace. 

Results also show that the informants describe the transition to an activity-based workplace as 

relatively positive. They have participated in the process and transition to activity-based 

working and gained greater self-determination than before the implementation. The social and 

organizational work environment has also improved, while the physical has some challenges, 

especially regarding employees 'concentration and work- facilities. 
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1. INLEDNING 

Nedan presenteras bakgrunden till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, samt aktuell 

forskning som behandlar dess för och nackdelar. Vidare följer uppsatsens syfte och 

frågeställningar, avgränsningar, samt disposition. 

Organiseringen i arbetslivet har traditionellt utgått från att arbetstagaren har en 

tillsvidareanställning på heltid och utför sitt arbete i lokaler som arbetsgivaren står för. Detta 

har vanligtvis skett under reglerade arbetstider. I dagens arbetsliv är detta inte längre någon 

självklarhet. Var, när och hur, samt med och för vem arbetstagaren arbetar kan i dagens 

arbetsliv se ut på flera olika sätt. En tydlig utvecklingslinje i detta ”nya arbetsliv” är 

flexibilisering som betyder att organisationer börjat sträva efter flexibilitet i regleringen av allt 

från ekonomi, produktion, arbetsmiljö och anställda. Denna flexibilitet har uppkommit på 

grund av att organisationer de senaste decennierna varit tvungna att förändras för att vara 

anpassningsbara och konkurrenskraftiga i en oförutsägbar och föränderlig värld (Gillberg, 

2018; Grönlund, 2004). 

Resultatet av denna flexibilisering har resulterat i två olika utfall för organisationer. Det första 

kan beskrivas som att organisationer gjort sig flexibla genom att reglera sin produktion och 

arbetskraft. Detta exempelvis genom tidsbegränsade anställningar, svaga anställningsskydd 

eller i utformandet av nya typer av arbetsplatser. Det andra märks i regleringen mellan 

arbetsgivare och arbetstagaren, detta i och med att anställda och dess arbetsuppgifter frigjorts 

ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska sammanhang. Dessutom har arbetstagaren fått ett 

större självbestämmande över dessa faktorer. Detta har lett till att dagens arbetslivs gränser, 

fysiska såväl som icke-fysiska, ständigt är under omkonstruktion, förändras, överskrids eller 

omprövas (Hansson, 2004; Grönlund, 2004). 

Denna gränslöshet brukar benämnas som rumslig och tidsmässig flexibilitet (Aronsson, 2018; 

Gillberg, 2018). Rumslig flexibilitet betyder att arbetet kan utföras i stort sett var som helst 

tack vare den tekniska utveckling som skett fortlöpande sedan 1970-talet, vilket i sin tur lett 

till att kontoren blivit papperslösa och nya sätt att ha möten, skapa och lagra dokument, samt 

utföra arbetsuppgifter har möjliggjorts. Arbetstagaren är inte längre bunden till enbart 

kontoret, utan kan arbeta i hemmet såväl som på ett café eller i bilen. (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006; Aronsson, 2018; Bodin Danielsson, 2014). 

Tidsmässig flexibilitet handlar om att arbetstagaren själv kan påverka eller bestämma över 

sina arbetstider. Detta innebär att arbetstagaren i varierande utsträckning kan bestämma när 

arbetet utförs. Det kan även innebära möjligheten att ta ledigt några timmar under arbetsdagen 

eller bestämma över när semester och ledighet förläggs (Aronsson, 2018).  

Vanligast är dock flextid som betyder att arbetstagaren kan bestämma när arbetsdagen börjar 

och slutar, samt när lunch och raster tas, inom vissa givna ramar. Inom den rumsliga och 

tidsmässiga flexibiliteten ryms även en uppgiftsorienterad flexibilitet som betyder att 

arbetstagaren får ansvara över planeringen och organiseringen av sina arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna ska utföras, men hur och var är upp till arbetstagaren (Allvin, et al., 2006; 

Aronsson, 2018).  

Utifrån det ”nya arbetslivet” och flexibiliseringen har den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

uppkommit, den kan sägas vara ett resultat av de två utfall organisationers strävan efter 
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flexibilitet lett till. En aktivitetsbaserad arbetsplats är utformad så att de anställda inte har 

någon enskild sittplats, utan alla arbetstagare delar på samtliga arbetsytor och utrustning som 

finns på kontoret. De finns olika arbetsytor, vanligen benämnda som zoner, för olika typer av 

behov och de är arbetstagarens ansvar att skifta mellan dessa beroende på vilken arbetsuppgift 

den för tillfället utför. Kontoret är oftast inte dimensionerat för hela arbetsstyrkan, utan 

förutsätter att visst arbete sker utanför, exempelvis hemifrån (Aronsson, 2018; Toivanen, 

2015).  

Samtidigt finns en del övergripande utmaningar med flexibiliseringen och dess nya 

arbetsplatser. På ett övergripande plan hävdas att flexibilitet enbart är ett nytt sätt för 

organisationer att öka kontrollen över sina anställda och minska sina kostnader. Det diskuteras 

även att dessa nya förhållandena i arbetslivet kan påverka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv betyder ett som är utformat så att det förebygger att 

arbetstagaren blir sjuk eller slits ut till följd av exempelvis fysiska arbetsmiljöer, arbetets 

organisering eller stress. Ett hållbart arbetsliv är av betydelse, då den svenska 

arbetsmarknaden kan förvänta sig stora pensionsavgångar, men även det faktum att färre 

arbetstagare kommer behöva försörja fler. Detta förutsätter att arbetstagaren orkar vara kvar i 

arbetslivet länge (Gillberg, 2018; Grönlund, 2004; Hansson, 2004). 

I likhet med de mer övergripande utmaningarna framhålls även en del positiva och negativa 

aspekter med det ”nya arbetslivets” aktivitetsbaserade arbetsplatser. De positiva aspekter som 

lyfts fram med denna form av arbetsplats är flertalet. Detta koncept sägs bland annat skapa en 

flexibel verksamhet som snabbt kan anpassa sig efter omvärldens krav. Andra aspekter som 

forskning inom området lyfter fram är att interaktion, kommunikation och teamwork främjas, 

samt att anställdas produktivitet ökar. Arbetstagaren får i och med detta arbetssätt mer frihet, 

bland annat genom att den själv får välja på vilken plats och bredvid vem den arbetar. Detta 

kan i sin tur bidra till en känsla av autonomi och kontroll som i förlängningen kan leda till 

nöjda anställda som stannar inom organisationen. Arbetssättet kan även innebära att 

arbetstagaren får mer kontroll och självbestämmande, både gällande privat- och arbetsliv, i 

och med att regleringen av var, när och hur denne arbetar i större utsträckning bestäms av 

arbetstagaren. Slutligen anses den aktivitetsbaserade arbetsplatsen även vara fördelaktig 

utifrån ett organisationsekonomiskt perspektiv då den totala kontorsytan kan minskas, samt att 

redan befintliga ytor kan effektiviseras (Appel- Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011; 

Aronsson, 2018; Statens Kommuner och Landsting, 2014; Toivanen, 2015). 

Det finns däremot källor som pekar på nackdelar med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 

För de anställda betyder organisationers flexibilitet att arbetstagaren både får och antas ta ett 

större individuellt ansvar över hur, när och var arbetet utförs, vilket potentiellt kan ge negativa 

effekter såsom stress, ökade krav, minskad återhämtning, samt svårigheter att koppla bort 

arbetet på fritiden. Samtidigt visar tidigare forskning som behandlar omorganiseringar till 

aktivitetsbaserade arbetsplatser att de anställda på dessa ansåg att den sociala gemenskapen, 

stöd från kollegor och chef, samt arbetstillfredsställelsen i sin helhet minskat efter 

implementeringen. Andra negativa faktorer som lyfts fram i flertalet studier om 

aktivitetsbaserade arbetsplatser är koncentrationssvårigheter, brist på avskildhet och 

störningar i arbetsmiljön (Aronsson, 2018; Berthelsen, Mustonen & Toivanen, 2017; Brunia, 

De Been, Theo & van der Voordt, 2016; Hoendervanger, Ernst, Alberts, Mobach & Van 

Yperen, 2018). 
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Det kan konstateras att arbetstagaren, på grund av framtidens stora pensionsavgångar och det 

faktum att fler kommer behöva försörja färre, behöver klara av ett långt och hållbart arbetsliv. 

Utifrån tidigare forskning kan det diskuteras om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan 

hjälpa eller stjälpa arbetstagaren med detta ändamål. De faror som nämns med denna typ av 

arbetsplats kan konstateras vara att ansvaret blir större på den enskilde arbetstagaren och vissa 

delar av arbetsgivarens ansvar och delegering kan förflyttas från arbetsgivaren till 

arbetstagaren. En annan faktor med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen kan vara att balansen 

mellan arbete och privatliv blir något diffus, då den traditionella regleringen försvunnit och 

arbetstagaren och dennes uppgifter frigjorts ur rumsliga, tidsmässiga och organisatoriska 

sammanhang. Samtidigt behöver detta nödvändigtvis inte leda till konsekvenser, då det kan 

finnas individuella preferenser som påverkar upplevelsen av dessa faktorer. Rent 

arbetsmiljömässigt framkommer det flertalet återkommande faktorer med den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen som kan ha negativa konsekvenser på hur anställda upplever 

sin arbetsmiljö och i förläggningen hur hållbart deras arbetsliv blir.  

Detta väcker frågan om det finns ytterligare kunskap att hämta om den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsens för- och nackdelar, samt om denna typ av arbetsplats kan bidra till ett hållbart 

arbetsliv och en sund arbetsmiljö. Speciellt med tanke på att forskningen inom områden inte 

är allt för omfattande, och att få studier är utförda i ett svenskt sammanhang. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats avser att undersöka anställdas upplevelser av en aktivitetsbaserad arbetsplats 

med utgångspunkt i ett arbetsmiljöperspektiv och med fokus på följande frågeställningar: 

 Hur beskriver de övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 

 Vilka möjligheter och utmaningar med att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats 

kan identifieras? 

1.2 Avgränsning 

Avgränsningen har skett genom att endast omfatta en arbetsplats i Norrbotten, som arbetar 

aktivitetsbaserat. 

1.3 Disposition 

Bortsett från detta första inledande kapitel följer ett antal huvudavsnitt. Det andra kapitlet 

avser ge en bakgrund till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, medan det tredje kapitlet 

innefattar det teoretiska ramverk som uppsatsen behandlar. Det fjärde kapitlet behandlar 

metodval och diskussion kring detta, medan det femte kapitlet redovisar studiens resultat, men 

även analysen som kopplats till det teoretiska ramverket. Slutligen i det sjätte kapitlet följer 

diskussion innehållande författarens egna observationer och synpunkter. 
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2. BAKGRUND 

Nedan presenteras bakgrund menad att ge en ökad förståelse för den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsens historia och tidigare forskning inom ämnet. 

2.1 Kontorets historia 

Kontoret framkom i slutet av 1800-talet i och med telegrafen och telefonens uppkomst, som i 

sin tur möjliggjorde att administrativa uppgifter gick att flytta från fabrikerna till platser 

oberoende av var produktionen skedde. De första kontoren var hierarkiskt och rationellt 

uppbyggda med kontorsrum eller som de även kallades trälhaven. Dessa var enorma rum med 

bord i långa rader och kontrollanter som bevakade arbetet. Under mellankrigstiden uppstod 

cellkontoret vars utformning innebar att varje anställd har ett enskilt arbetsrum alternativt 

delade på ett sådant. Cellkontor som hade Enskilda rum passade för koncentrerat och 

självständigt arbete, då störande ljud utelämnades. Dess negativa aspekterna var däremot att 

social interaktion minskade. I cellkontor med Delat rum arbetade två eller tre arbetstagare 

som hade snarlika arbetsuppgifter. Denna kontorstyp används fortfarande, idag vanligen för 

arbeten som kräver goda koncentrationsmöjligheter och avskildhet (Statens kommuner och 

landsting, 2014; Toivanen, 2015). 

Den aktivitetsbaserade kontorsutformningens historia började i slutet på 1950-talet i och med 

kontorslandskapet. Detta koncept togs fram genom grundliga analyser av kontorsmiljöer, som 

Quickborner Team für Planung und Organisation gjorde i Tyskland. De skapade genom detta 

en kontorsmiljö som var öppen och rationell. Under 1960- och 1970-talet tog andra aktörer 

över utformningen av kontorslandskapet. Dessa aktörer utelämnade däremot analyserna som 

Quickborner Team für Planung und Organisation utfört, vilket gav kontorslandskapet 

dysfunktionalitet och ett dåligt rykte. Kontorslandskapet finns än idag och kan variera i 

storlek, men i Sverige är det mellanstora kontorslandskapet vanligast. Gemensamt är att 

sittplatserna är fritt placerade i grupper med avskärmningar mellan för att minska stödande 

ljud och ge avskildhet. Denna kontorstyp är vanligast för arbeten som är repetitiva och utförs 

individuellt. Utformning är dock inte helt oproblematisk och kan påverka ljud, ljus och 

avskildhet negativt (Bodin Danielsson, 2014; Statens kommuner och landsting, 2014). 

På 1970-talet myntade Philip Stone och Robert Luchetti (1985, refererad i Toivanen, 2015) 

begreppet activity-setting och deras ide liknade det som idag beskrivs i termer av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. De ville med detta begrepp frigöra de anställda från sittplatserna i 

kontorslandskapet och istället skapa fler miljöer, som var anpassade efter olika 

arbetsuppgifter. Detta för att de trodde sig kunna eliminera de störningar som var förknippade 

med kontorslandskapet i och med detta (Toivanen, 2015).  

På 1980- och 1990-talet uppstod två nya kontorstyper. Kombikontoret vars grundidé var att 

varje anställd skulle ha ett eget arbetsrum, men dela på en gemensam yta vilket de egna 

arbetsrummen var byggda runtom. Flexkontoret är beroende på utgångspunkt antingen en 

föregångare eller fortsättning till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det är utformat som ett 

kontorslandskap, men med den skillnaden att de anställda inte har någon fast personlig 

sittplats och att deras tillhörigheter är samlade i skåp eller hurtsar. Denna kontorstyp kräver ett 

digitaliserat arbetssätt för att de anställda inte ska vara platsbundna. (Bodin Danielsson, 2014; 

Statens kommuner och landsting, 2014). År 1994 besökte en Nederländsk bolagsgrundare vid 



 

 

 

5 

 

namn Erik Veldhoen Sverige och uppmärksammade de positiva aspekterna med flexkontoret. 

Detta koncept tog han därefter med sig till Nederländerna och implementerade på det egna 

bolagets kontor, men även hos bolagets kunder. I detta skede byttes namnet på konceptet till 

Activity-based workplaces för att betona fokuset på aktivitet och inte flexibilitet. Konceptet 

blev uppmärksammat tack vare en del framgångsrika projekt i vilket kända kontor byggdes 

om till aktivitetsbaserade istället (Bodin Danielsson, 2014).  

Det aktivitetsbaserade kontoret som det talas om idag sägs ha vuxit fram under 2000-talet 

men har under 2010-talet fått ett uppsving i och med att flertalet organisationer, både inom 

privat och offentlig sektor, byggt om sina kontor till detta koncept (Toivanen, 2015). 

2.2 Fördjupning i det aktivitetsbaserade kontoret  

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är en form av flexkontor och det kan enligt Toivanen 

(2015) vara svårt att särskilja dessa begrepp, då de båda innebär öppna kontor med utrustning 

och sittplatser som delas mellan anställda. En aktivitetsbaserad arbetsplats får snarare ses som 

ett paraplybegrepp som kan ha flertalet utformningar. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

benämns även inom forskning och media som bland annat aktivitetsbaserat kontor, 

aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, aktivitetsbaserat arbetssätt eller Activity-based working. I 

denna uppsats kommer konceptet benämnas aktivitetsbaserad arbetsplats, aktivitetsbaserat 

arbetssätt eller enbart aktivitetsbaserat.  

På en aktivitetsbaserad arbetsplats delas kontoret vanligen in i olika zoner för att det ska 

fungera för många olika arbetsuppgifter. Det anställda kan därefter välja zon, utifrån om de 

behöver arbeta exempelvis individuellt, i grupp eller koncentrerat. Det finns inga individuella 

sittplatser utan medarbetarna delar på alla former av arbetsytor och utrustning (Statens 

Kommuner och landsting, 2014; Toivanen, 2015). Begreppet Clean desk är en policy som 

vanligen används på aktivitetsbaserade arbetsplatser. Policyn står för att sittplatserna vid 

dagens slut ska tömmas på tillhörigheter. Detta innebär att när de anställda kommer till arbetet 

är sittplatserna tomma och de kan fritt välja var de vill sitta. Personliga tillhörigheter samt 

material som kan behövas för arbetsuppgifterna förvaras i skåp. Detta leder till att 

arbetsplatsen alltid är städad och ren i början och slutet av arbetsdagen, samt att städning av 

kontoret underlättas (NCC, 2015).  

Det aktivitetsbaserade kontoret förutsätter även att de anställda arbetar en del av sin tid 

utanför det, exempelvis hemma eller på café, eftersom kontoret vanligen endast är optimerat 

för ungefär 75 procent av arbetsstyrkan samtidigt. Det är även viktigt att de anställda är 

självgående och kan ta ansvar för när, var och hur det arbetar för att uppnå bästa resultat med 

arbetssättet. För att detta ska uppnås är det viktigt att de får vägledning och träning vid 

införandet av en aktivitetsbaserad arbetsplats. (Aronsson, 2018; Toivanen 2015). 

För att en förändring till aktivitetsbaserat ska fungera, rekommenderar Statens Kommuner och 

Landsting (2014) att organisationer som vill genomföra en förändring till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats ser till att ledningen skapar tydlighet och förståelse kring förändringen, gentemot 

sina medarbetare. Det rekommenderas även att en verksamhetsanalys för hur arbetet, 

arbetsmiljöerna, samt de anställdas behov utförs. Det är viktigt att kontoret utformas så att det 

stödjer den verksamhet som äger rum på arbetsplatsen, för att det ska blir effektivt, attraktivt 

och ge nöjda anställda. Andra faktorer som enligt Statens Kommuner och landsting (2014) 

bidrar till en fungerande arbetsmiljö är att det upprättas regler för hur de nya miljöerna ska 
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användas, samt att medarbetare informeras och utbildas hur eventuellt ny teknik ska 

användas. Att skapa delaktighet hos medarbetarna och en känsla av att de kan påverka sin 

arbetsmiljö är viktigt för att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska fungera väl.  

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning med fokus på ämnet aktivitetsbaserade arbetsplatser visar på ett antal 

faktorer som påverkar anställdas tillfredsställelse på en sådan arbetsplats, samt belyser 

individuella preferenser kopplat till aktivitetsbaserade arbetsplatser. En viktig faktor som 

framkommit för att anställda ska trivas är kontorets layout och hur arbetsmiljön utformas. Det 

framkommer att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bör ha en god variation på ytor och det 

är viktigt att det finns ytor anpassade för koncentrationskrävande uppgifter likväl som för 

möten, telefonsamtal eller teamwork. Andra faktorer som påverkar anställdas tillfredställelse 

är ett bra inomhusklimat såsom bland annat inflöde av dagsljus, utrustning och god akustik 

(Appel-Meulenbroek, Groenen Veldhoven & Janssen Eindhoven, 2011; Brunia, De Been & 

van der Voordt, 2016; Jungso, Candido, Thomas & de Dear, 2016; Skogland, 2016). 

I en studie som Hoendervanger, De Been, Van Yperen, Mobach & Alberts (2016) utförde, 

framkom att en anställds förmåga att ta till sig ett aktivitetsbaserat arbetssätt, även ökade 

dennes tillfredsställelse med konceptet. Det framkom dock att endast fyra procent av de 

tillfrågade sade sig byta mellan olika zoner under en arbetsdag, medan hälften aldrig bytte 

eller bytte mer sällan än en gång i veckan. De anställda som ofta bytte mellan olika zoner 

upplevde större tillfredställelse med det aktivitetsbaserade kontoret, än de som aldrig eller mer 

sällan bytte. Skälen till varför vissa aldrig eller mer sällan bytte konstaterades bero på bland 

annat att de ville sitta bredvid specifika arbetskamrater, vilka arbetsuppgifter de utförde eller 

att de ansåg det besvärligt att flytta sig själva och sina saker mellan de olika zonerna 

(Hoendervanger, De Been, Van Yperen, Mobach & Alberts, 2016). 

Det finns däremot en studie som likt ovanstående forskning fokuserade på anställdas 

tillfredställelse med aktivitetsbaserade arbetsplatser, denna studie hade dock en annan 

inriktning än övriga inom ämnet. Hoendervanger, Ernst, Alberts, Mobach & Van Yperen 

(2018) riktade nämligen in sig på betydelsen av individers personlighetsdrag i kombination 

med faktorerna kön och ålder, i relation till tillfredsställelsen med en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Resultaten de fann var att faktorer som ökade tillfredställelsen med den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen var associerat med en anställds behov av sociala interaktioner, 

kontroll, samhörighet och rotation i olika grad. Behovet av avskildhet tillsammans med 

faktorn hög ålder gav istället anställda som inte upplevde sig tillfredsställda med arbetssättet. 

Det visade sig däremot inte finnas några nämnvärda skillnader på män och kvinnors 

tillfredställelse med det aktivitetsbaserade arbetssättet. 
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3. TEORI 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som tillämpats i uppsatsen och som varit 

ett verktyg för analysen. Övergripande förklaringar till vad arbetsmiljö och flexibilitet är 

behandlas även. 

3.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö kan definieras som ”allt som påverkar en människa i arbetet, både den fysiska 

och psykosociala omgivningen” (Lenneér Axelson & Thylefors, 2016:26). Begreppet berör 

allt från fysiska, tekniska, sociala till rent organisatoriska förhållanden som omfattar individen 

i dennes arbete. Begreppet arbetsmiljö och lagar härrörande det har utvidgats och ändrats allt 

eftersom ny kunskap om människans arbetsliv vuxit. Arbetsmiljön, oavsett om den rör fysiska 

eller psykiska aspekter, bör vara gynnsam både för arbetsgivaren och arbetstagaren. En 

ogynnsam arbetsmiljö har genom forskning visat sig leda till bland annat stress, 

sjukskrivningar och minskad produktivitet. Dessutom vill anställda självfallet arbeta under 

goda förhållanden och trivas med sitt arbete. Ur ett arbetsgivarperspektiv är en gynnsam 

arbetsmiljö positiv, då forskning hävdar att det är lättare att behålla arbetstagare eller att locka 

till sig nya sådana vid behov. Anställda som trivs på sitt arbete och med arbetsmiljön är även 

mer produktiva och effektiva. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en bra arbetsmiljö 

lönsam i och med att en god arbetsmiljö minskar ohälsa, vilket i sin tur minskar 

sjukskrivningar som är kostsamma för organisationer. Arbetsmiljö är alltså både ur ett 

samhälls-, arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv av yttersta vikt (Lenneér Axelson & 

Thylefors, 2016).   

3.1.1 Fysisk arbetsmiljö 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS, 2009:2) klargörs att 

utformningen av arbetsplatser är viktig för att erhålla en god arbetsmiljö och undvika risker 

för olycksfall och ohälsa. Arbetsplatsen bör ha tillfredsställande mängd dagsljus, belysningen 

bör anpassas till arbetstagares behov och ha en lämplig fördelning och riktning, samt att 

luftkvalitén bör vara tillfredställande för de som vistas i lokalerna. Störande ljud och akustik 

ska utformas med hänsyn till de förhållanden och ljudegenskaper som råder på arbetsplatsen. 

Detta kan i annat fall innebära en belastning på arbetsmiljön, genom att arbetstagarens 

koncentration störs, vilket kan leda till att arbetsuppgifter blir tyngre att utföra, 

ambitionsnivån sänks och i och med det även arbetets kvalité (AFS, 2009:2). 

Det framkommer även i AFS (2009:2) att inredning och utrustning ska väljas med hänsyn till 

arbetstagarnas olika förutsättningar, samt de krav arbetsuppgifterna ställer. Arbetsgivaren har 

även skyldigheter gällande arbetsanpassning och ergonomi för arbetstagaren. Exempelvis kan 

anskaffande av tekniska hjälpmedel och särskilda arbetsredskap eller förändringar i den 

fysiska arbetsmiljön göras för att uppnå detta. Förändringar kan även röra arbetsfördelningen, 

arbetsuppgifterna, arbetstiderna, arbetstakten eller utformningen och användbarheten hos 

utrustning som används (AFS, 2009:2). 

 

 



 

 

 

8 

 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS, 1994:1), 

samt Belastningsergonomi (AFS, 2012:2) står det att lokalernas utformning bör bidra till 

kommunikation och kunskapsutbyte, samt främjandet av sociala relationer på arbetsplatsen. 

Detta genom att erbjuda spontana mötesplatser, överskådlighet och goda 

belastningsergonomiska förhållanden.  

3.1.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

De psykologiska och sociala arbetsmiljöfaktorerna har stor betydelse för arbetstagarens hälsa, 

vilket behandlas i Arbetsbelastning och rehabilitering (AFS, 1994:1). För den enskilde 

arbetstagaren är det viktigt att arbetets organisation utformas så att det ges utrymme för 

samarbete, socialt stöd och påverkansmöjligheter. Det är viktigt att arbetsgivaren på olika sätt 

stärker arbetstagaren och därmed ökar dennes delaktighet i arbetet. Stark tidspress, för höga 

krav på sig själv eller från andra eller en arbetsuppgift som ställer höga krav på 

uppmärksamhet, koncentration och tänkande är exempel på faktorer som kan bidra till 

negativa aspekter för arbetstagaren. Andra negativa faktorer är bristande handlingsutrymme 

och bristfälligt socialt stöd (AFS, 1994:1). 

I Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS, 2015:4) regleras bland annat arbetsbelastning 

och arbetstid. Syftet med föreskriften är att förbygga risker för ohälsa på grund av sociala och 

organisatoriska faktorer, samt främja en god arbetsmiljö. I AFS (2015:4) framgår även att 

arbetsgivare har ansvar över att de arbetsuppgifter en arbetstagare utför ej kan ge upphov till 

ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna, vilket kan röra sig om arbetsredskap, återkoppling, 

möjligheter till kontroll i arbetet eller socialt stöd från chefer och kollegor, ska anpassas till de 

krav som finns i arbetet. Med krav i arbetet menas bland annat arbetsmängd, svårighetsgrad, 

tidsgräns, samt fysiska och sociala förhållanden. Kraven kan vara av både kognitiv, 

emotionell eller fysisk natur. För att undvika ohälsosam arbetsbelastning kan arbetsgivaren 

minska arbetsmängd, tillämpa andra arbetssätt, ge möjlighet till återhämtning eller öka 

bemanningen. Arbetsgivare ska även motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är 

starkt psykiskt påfrestande och som kan leda till ohälsa hos arbetstagaren. Detta kan 

motverkas genom exempelvis regelbundet stöd från arbetsgivare eller andra medarbetare, men 

även genom särskilda informations- och utbildningsinsatser (AFS, 2015:4; Arbetsmiljöverket, 

2016). 

Arbetsgivaren är ansvarig att motverka att arbetstiden kan leda till ohälsa hos arbetstagarna, 

och bör därför förlägga den så att detta motverkas. Fara för ohälsosamma arbetstider finns 

med exempelvis skiftarbete, mycket övertidsarbete eller långtgående möjligheter att utföra 

arbete på olika tider och platser (AFS, 2015:4).  

3.1.3 Krav-kontroll-stödmodellen 

En modell som vanligen används i arbetsmiljö-sammanhang är Karasek och Theorells (1990) 

krav-kontroll-stödmodell. Den handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och 

möjligheten till kontroll och stöd hos individen. Krav beskriver de som det krav som ställs på 

arbetstagaren för att denne ska kunna utföra sitt arbete. Det kan vara fysiska såväl som 

psykiska arbetskrav, vilket kan innefatta arbetets omfattning, tid eller möjlighet att utföra 

arbetsuppgifterna, samt om arbetet är enformigt eller ej. Kontroll diskuterar Theorell (2003) 

är fundamentalt för människor och betyder att individen kan ta kommando över de flesta 

vardagsituationer, både väntade som oväntade. Att ha kontroll över sitt arbete kan minska 
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sjukdomsrisker och stress, samt öka arbetstagarens tillfredsställelse. Socialt stöd handlar 

enligt Karasek och Theorell (1990) om möjligheten att fråga om råd och få stöd. Det kan även 

innefatta omtanke, medkänsla, tröst och synpunkter, vilket kan hjälpa arbetstagaren att klara 

av kravfyllda och ansträngda situationer på arbetet, samt bidra till en god arbetsinsats och 

välmående (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003).  

De övergripande begrepp som används i krav-kontroll-stödmodellen gällande arbetstagarens 

kontroll över sitt arbete beskriver Theorell (2003) som Beslutsutrymme, vilket används för att 

förklara arbetstagarens möjlighet att fatta beslut över sitt arbete, med andra ord, graden av 

kontroll. Begreppet beslutsutrymme innehåller vad Theorell benämner som 

Vardagsdemokrati.  Vardagsdemokrati handlar om hur vida arbetstagaren har möjlighet att 

kontrollera sitt arbete, exempelvis hur arbetet utförs, vilka arbetsuppgifter och i vilken 

ordning de utförs eller när raster tas. Detta kan summeras som att arbetstagaren har 

uppgiftskontroll. Vardagsdemokrati innebär även huruvida arbetstagaren har inflytande över 

sina arbetstider, kan bidra med förslag till förändringar eller delta i beslut som rör 

förändringar, vilket brukar summeras som att denne har deltagande i beslutsfattande 

(Theorell, 2003).  

Karasek och Theorell (1990) delar upp begreppet socialt stöd i tre faktorer. Emotionellt stöd 

är de förtroende arbetstagarna känner gentemot sina arbetskamrater och chef, att arbetstagaren 

känner sig omtyckt och att arbetskamrater och chef bryr sig om och lyssnar på denne. 

Värderande socialt stöd är att arbetstagaren får feedback om denne gjort något bra eller dåligt 

medan instrumentellt stöd är de extra resurser eller hjälp arbetstagaren upplever att den får 

från medarbetare och chef (Karasek & Theorell, 1990). 

3.2 Flexibilitet i arbetslivet 

I och med det ”nya arbetslivet” och flexibiliseringen har ett antal olika teorier uppstått 

gällande hur individer hanterar och förhåller sig till detta. En teori behandlar huruvida 

flexibilitet kan vara ur ett organisatoriskt- eller arbetstagarperspektiv, vilket relaterar till 

organisationers reglering av produktion och arbetskraft, samt frigörelsen från rumsliga, 

tidsmässiga och organisatoriska sammanhang. Ett förhållningssätt som tas upp i relation till 

flexibiliseringen är intern- och extern reglering, vilket berör hur arbetstagaren kan förhålla sig 

till det flexibla arbetet och dess villkor, samt vad som förväntas av denne i och med detta. 

Segmentering och integrering belyser två olika strategier arbetstagaren kan använda sig av för 

att hantera den rumsliga- och tidsmässig flexibiliteten (Allvin, et al., 2006; Aronsson, 2018; 

Gillberg, 2018). 

3.2.1 Flexibilitet ur ett organisatoriskt- eller arbetstagarperspektiv  

Flexibilitet kan enligt Allvin et al. (2006) och Gillberg (2018) vara antingen ur ett 

organisatoriskt- eller ett arbetstagarperspektiv. Skillnaden mellan dessa två är om det är något 

som arbetstagaren erbjuds eller något som krävs av denne. Denna skillnad kan påverka 

huruvida flexibiliteten upplevs som positiv eller negativ för arbetstagaren (Gillberg, 2018). 

Ett organisationsperspektiv på flexibilitet utgår enligt Gillberg (2018) från organisationen och 

dess möjligheter att anpassa sig till omvärlden och marknadens växlingar, genom att anpassa 

sin arbetskraft. Detta kan betyda att arbetsgivaren anpassar antalet anställda och dess 

arbetstider utefter organisationens behov och låter de anställda utföra olika arbetsuppgifter 
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beroende på vad som för tillfället behövs. Ett annat uttryck för flexibilitet ur ett 

organisationsperspektiv är flexkontor eller öppna kontorslandskap, samt deltid och övertid. 

Denna typ av flexibilitet är på organisationens villkor och utefter dess behov, medan 

arbetstagaren blir sekundär. Konsekvenser för dessa kan vara icke hanterbara krav, 

svårigheter till återhämtning och minskad kontroll över sitt arbete (Gillberg, 2018). 

Ett arbetstagarperspektiv på flexibilitet utgår istället från i vilken grad arbetstagaren har 

möjlighet att göra egna val gällande sitt arbete och i vilken utsträckning denne kan bestämma 

över när, var och hur arbetet utförs. Flexibilitet som är ur ett arbetstagarperspektiv är 

exempelvis om arbetstagaren kan bestämma över när den börjar eller slutar sin arbetsdag, om 

möjligheten att ta ledigt vid personliga eller oväntade angelägenheter finns, samt om 

möjligheten att arbeta hemifrån existerar. Denna flexibilitet ger enligt Gillberg (2018) 

arbetstagaren kontroll över sitt arbete, samt kan skapa engagemang och produktivitet. Även 

arbetstillfredsställelsen kan öka, vilket i sin tur kan minska frånvaro och personalomsättning i 

organisationen. Något som också kan påverka hur arbetstagaren upplever flexibiliteten är 

deras individuella preferenser rörande arbetssätt och gränser. Vissa arbetstagare tycker det är 

en frihet att ha stort självbestämmande över sitt arbetes upplägg och var det utförs. Andra kan 

istället uppleva detta som en källa till stress och oro. Dessa olika flexibilitetsperspektiv 

påverkar hur en arbetstagare upplever kontrollen över sitt arbete (Gillberg, 2018). 

3.2.2 Intern och extern reglering 

Aronsson (2018) hävdar att uppluckringen av gränser inom arbetslivet har gjort att 

arbetstagarens förhållningssätt till arbetet fått en större betydelse. En förskjutning från extern 

reglering till inter reglering har skett i och med detta. Intern reglering innebär att individen i 

större utsträckning förväntas ta ställning till hur, var och när denne ska arbeta. Detta ökar 

kraven på delaktighet och förmåga att ta eget ansvar över sin tid och sina resurser för att klara 

arbetsbördan. Arbetstagaren behöver även utveckla kompetenser för att planera sitt arbete och 

arbetsuppgifter så att dessa inte inkräktar på fritiden. 

Om en individs förskjutning från extern till intern reglering får ett positivt eller negativt utfall 

menar Aronsson (2018) beror på huruvida individen förmår skapa en bra balans mellan krav 

och kontroll, samt om denne kan använda sig av strategier som minskar friktionen mellan 

olika livsområden. I bästa fall får individen bättre möjligheter att kombinera privatliv och 

arbetsliv. De som misslyckas kan däremot invaderas av arbetet (Aronsson, 2018). 

3.2.3 Integrering och segmentering  

Ett sätt för individer att hantera det flexibla arbetet är enligt Allvin et al. (2006) samt 

Aronsson (2018) genom två strategier. Den ena, mer traditionella, är segmentering som 

betyder att arbetsliv och privatliv strikt hålls isär. Denna isärhållning kan ske genom att 

arbetstagaren strävar efter att utföra sitt arbete på arbetsplatsen, under traditionell arbetstid 

och undviker att arbeta helger eller kvällar (Allvin, et al., 2006; Aronsson, 2018). Ett annat 

alternativ kan vara vad Allvin et al. (2006) kallar symboliska markörer, vilket hjälper 

arbetstagaren att upprätthålla en gräns mellan privat- och arbetsliv. Dessa markörer kan vara 

att arbetstagaren har en kalender för arbete och en för privat bruk, eller olika kläder på arbetet 

och privat. Teknik kan även vara en symbolisk markör och hjälpa individen att hålla isär 

privat- och arbetsliv. Detta beroende på om arbetstagaren väljer att öppna upp ”rummet” 
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genom att slå på tekniken eller hålla det stängt. Exempelvis kan teknisk kommunikation 

rörande arbetet undvikas under vissa tider eller omständigheter (Allvin, et al., 2006). 

Den andra strategin, integrering, syftar enligt Aronsson (2018) till att arbetstagaren istället 

försöker integrera privat- och arbetsliv och i och med detta minska friktionen mellan dessa 

sfärer. Det kan göras genom att arbetstagaren arbetar i högre utsträckning på olika platser, 

förslagsvis i hemmet och då varvar mellan arbetsuppgifter och hemmets sysslor. Ett annat 

exempel på detta är att arbetstagaren arbetar mer utspritt över dygnet och oberoende av tid, 

veckodag eller månad (Aronsson, 2018).  
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4. METOD 

Nedan presenteras uppsatsens metod, i syfte att ge klarhet i hur tillvägagångssättet för 

genomförandet av denna gått till, samt för att skapa transparens över processen.  

4.1 Metodval och datainsamling 

Denna uppsats har haft en kvalitativ metod vilket betyder att fokus legat på att fånga upp 

informanternas upplevelser, åsikter och känslor, samt en vilja att tolka individerna och den 

sociala kontexten de verkar i. Arbetsprocessen i kvalitativa arbeten präglas av att det 

insamlande materialet ska tolkas och beskrivas. Fokus är på ord och deltagarnas 

uppfattningar. Till skillnad från kvantitativ forskning som fokuserar på siffor och forskarens 

uppfattning och ämnar kvantifiera och generalisera data (Bryman, 2011).  

Denna uppsats har även haft en abduktiv ansats, vilket betyder att induktiva och deduktiva 

moment växelverkar. I induktiv forskning har forskaren inget teoretiskt ramverk som styr 

empirin, utan det är istället empirin som leder forskaren till teorierna. Till skillnad från 

deduktiva ansatser, i vilket forskaren utgår från vedertagna teorier och låter dessa styra 

arbetsprocessen och empirin. När dessa moment kombineras fås däremot en abduktiv ansats 

vilket betyder att teori och empiri växelverkar och påverkas av varandra. Varken empiri eller 

teori är styrande utan forskningsprocessens olika delar samspelar med varandra. På detta sätt 

kan forskaren få mer tillförlitlighet i sina resultat, samt att processen kan underlättas då det 

inte är lika lätt att ”fastna” (Bryman, 2011; Langemar, 2008). 

Insamlingen av data har skett genom både sekundära och primära källor. Sekundära källor är 

sådant som har framkommit i andra studier och vars insamling forskaren själv ej medverkat i, 

medan primära källor är den data forskaren själv sammanställt (Bryman, 2011). Denna 

uppsats sekundära källor har varit litteratur och tidigare forskning. Litteraturen har sökts 

genom Luleå Tekniska Universitetsbibliotek, samt genom att läsa tidigare uppsatser som 

relaterar till ämnet och dess referenslistor.  

Den tidigare forskningen har sökts genom Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks sökmotor för 

artiklar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket betyder att 

dessa granskats av ämneskunniga innan publikation (Karolinska Institutet, 2015). Det har 

även strävats efter att artiklarna i största möjliga mån skulle vara vetenskapliga, vilket bland 

annat inneburit att forskningen som presenteras är beskriven på ett sådant genomgående och 

tydligt vis att processen skulle kunna upprepas av andra forskare, samt att det finns tydliga 

referenser till de källor som tas upp (Karolinska Institutet, 2015). Exklusionskriterierna var 

artiklar skrivna före år 2000, eftersom aktivitetsbaserade arbetsplatser enligt flera källor anses 

vara en nyare företeelse som det inte finns mycket skrivet om innan detta decennium (Statens 

Kommuner och landsting, 2014; Toivanen, 2015). De sökord som använts har varit: 

Aktivitetsbaserad arbetsplats, aktivitetsbaserade kontor, aktivitetsbaserat kontor, 

aktivitetsbaserat arbetssätt, acitivity-based office, acitivity-based workplace, non-territorial 

workplace och activity-based working. Olika kombinationer och böjningar av dessa sökord 

har använts för att få så omfattande sökresultat som möjligt. Fokuset har legat på att summera 

studiernas resultat och metod, samt att hitta gemensamma nämnare eller särskiljande drag 

(Bryman, 2011). 
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De primära källorna har bestått av intervjuer med åtta arbetstagare, varav en med 

arbetsledande funktion (som härefter kommer att benämnas som informanter). Alla 

informanter arbetar på en och samma aktivitetsbaserade arbetsplats.  

4.2 Urval och urvalsprocess 

Studiens syfte har varit att undersöka hur anställda på en aktivitetsbaserad arbetsplats 

upplever denna. Arbetsplatsen valdes specifikt ut då vetskap om att den var aktivitetsbaserad 

fanns sedan innan, samt att arbetsplatsen i och med detta passade för uppsatsens syfte och 

frågeställningar, vilket kan benämnas som ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Det faktum att 

studien inte syftat att undersöka ett visst kön eller position på arbetsplatsen, utan de enda 

kriterierna var att informanterna skulle arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats, därför har 

inget fokus lagts på att välja informanter av ett visst kön eller ålder. 

Urvalsprocessen började med att kontakt togs via mejl med en anställd på arbetsplatsen, som 

besitter en ledarfunktion, med en förfrågan om det fanns några anställda som ville eller kunde 

ställa upp i studien. Kontakten på arbetsplatsen fick därefter fria händer att välja de som ville 

eller kunde ställa upp på att intervjuas. Detta ledde i slutändan till att åtta medarbetare, varav 

en med ledarfunktion, intervjuades. Informanterna arbetade alla på samma arbetsplats, men på 

olika avdelningar. Detta för att få olika infallsvinklar på hur informanterna upplevde sin 

aktivitetsbaserade arbetsplats. Valet av åtta informanter berodde på att det ansågs vara ett 

tillräckligt antal för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom är det 

inom kvalitativ forskning inte antalet informanter som är av betydelse, utan målet är istället 

att fånga upp individuella berättelser och upplevelser som informanterna uttrycker. Detta då 

kvalitativ forskning inte försöker generalisera resultaten, vilket är fallet i kvantitativ 

forskning, och därav spelar storleken på informantgruppen en mindre roll (Esiason, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2012). 

4.3 Forskningsintervjun 

Intervjuerna som genomfördes till denna studie var av kvalitativ och semi-strukturerad natur. 

En kvalitativ intervju betyder att forskaren har ett flexibelt och öppet förhållningssätt 

gentemot informanternas svar och upplevelser. Tonvikten ska ligga på hur informanterna 

upplever och tolkar sin värld och forskaren syftar efter att upptäcka och identifiera kända som 

okända företeelser, egenskaper eller betydelser. Skillnaden mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ intervju är att i en kvantitativ används intervjuerna för att besvara, av forskaren på 

förhand definierade företeelser och omfattningen på dessa. Medan den kvalitativa intervjun 

istället strävar efter att forskaren ska upptäcka upplevelser och skeenden utan någon hänsyn 

till omfattningen på dem (Esaiason et al., 2012; Svensson & Starrin, 1996).  

Vidare utfördes semi-strukturerade intervjuer, vilket betyder att frågorna som ställs till 

informanterna inte är standardiserade eller ställs till alla deltagare på exakt samma sätt. Istället 

finns det spelrum att anpassa eller utveckla frågorna beroende på hur intervjun fortlöper. 

Vanligen följer dock forskaren en så kallad intervjuguide, som är ett slags färdigt 

frågeschema. Intervjuguiden (Bilaga 2) till denna studie baserades på dess syfte och 

frågeställningar, samt det valda teoretiska ramverket. Frågorna kategoriserade i fyra olika 

teman. Första temat var frågor specifikt riktade till medarbetaren som hade en ledarfunktion 

för att få bakgrundsinformation om arbetsplatsen och dess arbetssätt.  De andra temana 

riktade sig till enbart medarbetarna. Dessa teman berörde den aktivitetsbaserade 
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arbetsplatsens fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljö, samt frågor rörande 

begreppen flexibilitet och sociala relationer. Även följdfrågor av “Varför- Varför inte” och 

”När-Var-Hur” karaktär har ställts. En del av följdfrågorna skrevs ner i intervjuguiden (Bilaga 

2), för att inte riskera att gå miste om en djupare förståelse och sammanhang, medan andra 

följdfrågor ställdes spontant beroende på informanternas svar (Esaiason et al., 2012; Svensson 

& Starrin, 1996).  

Kontaktpersonen styrde vilken tid och dag intervjuerna genomfördes, men önskemål om vilka 

veckor de skulle ske lämnades. Sammanlagt utfördes åtta stycken intervjuer i två olika 

omgångar. I första omgången intervjuades fem personer. Intervjuerna skedde enskilt och 

utfördes under en förmiddag. Dessa intervjuer tog mellan 35–50 minuter att genomföra och 

skedde i ett mindre, enskilt rum på arbetsplatsen. Efter dessa fem intervjuer konstaterades det 

att en del frågor behövde förtydligas eller utvecklas, då de inte ansågs ge tillräckligt 

djupgående svar. Intervjuguiden (Bilaga 2) reviderades därför inför intervjuomgång nummer 

två med ett antal nya frågor, samt förtydligande av redan befintliga. 

 

Intervjuomgång nummer två utfördes ungefär två veckor senare och bestod av tre enskilda 

intervjuer som tog mellan 30–55 minuter och utfördes i ett större konferensrum på 

arbetsplatsen. Alla intervjuer spelades in, främst för att underlätta analysarbetet, då forskaren i 

och med att materialet spelas in minimerar risken att gå miste om viktiga upplevelser, samt 

för att undvika distraktionen som kan uppstå av att anteckna under en intervju (Bryman, 

2011). 

4.4 Analysmetod  

Analysmetoden som användes för att bearbeta fram resultatet var en så kallad tematisk analys, 

vilket innebär att de datamaterial som samlas in organiseras och struktureras utifrån de teman 

som framträder mellan informanterna (Bryman, 2011). Den tematiska analysprocessen har 

haft både en induktiv och deduktiv ansats.  Analysprocessen kan därför beskrivas som 

abduktiv, vilket betyder att empiri och teori växelverkat i bildandet av teman (Langemar, 

2008).  

Processen började med transkribering av intervjuerna, vilket betyder att intervjuerna ordagrant 

skrevs ner i ett dokument, detta för att underlätta analysarbetet. Efter transkriberingen följde 

en induktiv tematisk analys, vilket innebar att de koder som arbetades fram gjordes 

förutsättningslöst utifrån empirin, i detta fall intervjuerna. Först lästes intervjuerna igenom 

flertalet gånger för att upptäcka övergripande strukturer och återkommande teman. Därefter 

kodades materialet, vilket betyder att det mest intressanta för studien tydliggjordes, genom att 

det gavs en kod eller ett nyckelord, medan sådant som ej ansågs vara av relevans för studien 

sorterades bort. Kodningen resulterade i ett antal nyckelord däribland, vanedjur, tid och 

koncentration. Därefter användes en deduktiv ansats i vilket intervjuerna och koderna även 

undersöktes i relation till studiens teoretiska ramverk. Detta resulterade i koder som sociala 

relationer och rum (Langemar, 2008). 

Slutligen bearbetades alla koder igenom en sista gång, vilket utmynnade i ett antal 

övergripande teman med förankring i studiens syfte och frågeställningar, samt teoretiska 

ramverk. Dessa fyra övergripande teman var: Införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt, 

arbetsmiljömässiga faktorer kopplat till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, valmöjligheter 

och sociala relationer på en aktivitetsbaserad arbetsplats, samt Flexibilitet i relation till den 
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aktivitetsbaserade arbetsplatsen, med tillhörande underkategorier. Utifrån dessa teman har 

studiens resultat presenterats för att skapa en tydlig struktur (Bryman, 2011). 

4.5 Etik och tillförlitlighet i kvalitativ metod 

Denna studie har utgått från de fyra forskningsetiska grundprinciperna: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera informanterna om syftet med studien, samt att deras deltagande är frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva får bestämma över sin medverkan och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om 

de som deltar i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att 

obehöriga ej har tillgång till informationen. Det fjärde principen är nyttjandekravet och 

innebär att den data som samlas in genom intervjuerna endast ska användas för studiens syfte 

och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid den första kontakten med arbetsplatsen, som togs via mejl, informerades det om de fyra 

forskningsetiska grundprinciperna. Innan varje intervju genomfördes informerades även varje 

informant om de fyra forskningsetiska grundprinciperna. Dessa fick även med ett 

informantbrev (Bilaga 1) där dessa principer framgick, samt kontaktuppgifter till studiens 

författare i de fall övriga frågor skulle uppstå. Då kontaktpersonen på arbetsplatsen varit med i 

urvalet av informanter och därav vet vilka som deltog, har särskild hänsyn tagits till 

konfidentialitetskravet. Detta för att informanterna skulle känna sig trygga med att delge sina 

åsikter och upplevelser utan rädsla att identifieras. På grund av detta har varken namn eller 

ålder använts för att informanterna skulle vara oidentifierbara (Vetenskapsrådet, 2002). 

I kvantitativa studier använder man sig av begreppen validitet och reliabilitet för att avgöra 

kvalitén på en studie. Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida studiens resultat blir 

detsamma om den utförs på nytt eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar. Validitet (giltighet) innebär huruvida de slutsatser som dragits från studien är 

giltiga eller ej. Dessa två faktorer brukar anses svåra att applicera på kvalitativa studier då 

reabilitet och validitet kan sammanfattas som hur väl utförda mätningar är, vilket ej är 

ansatsen med kvalitativ forskning. Istället brukar begreppet Tillförlitlighet användas inom 

kvalitativ forskning. Detta begrepp består av fyra kriterier:  Trovärdighet handlar om att skapa 

autenticitet i resultatet. Detta kan göras genom att säkerhetsställa att forskningen utförts i 

enlighet med gällande regler. Denna studie har därför följt Vetenskapsrådets (2002) regler om 

forskning. För att ytterligare kunna garantera trovärdighet har ett kritiskt förhållningssätt från 

studiens författare erhållits. Uppfattningen är dock att informanterna svarat ärligt och 

uppriktigt, men då det handlar om den mänskliga faktorn bör försiktighet iakttas. För att skapa 

ytterligare trovärdighet har informanternas konfidentialitet bibehållits i största möjliga mån, 

detta för att de skulle känna sig säkra i att deras upplevelser och berättelser inte skulle kunna 

kopplas till dem personligen. Detta bör ha resulterat i ärliga och uppriktiga svar (Bryman, 

2011). 

Överförbarhet handlar om att inom kvalitativ forskning bör fokuset vara att på djupet 

undersöka en liten grupp eller individer med vissa gemensamma nämnare. Det är inte 

storleken som är av betydelse, utan att få så fylliga och täta beskrivningar som möjligt av de 

undersöktas sociala verklighet. Är beskrivningarna tillräckligt täta och fylliga ska andra sedan 

kunna bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö. Då resultatet anses vara fylligt 

med goda beskrivningar om informanternas sociala verklighet borde det vara möjligt att 
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överföra denna studie till ett liknande sammanhang. För att studien ska ha pålitlighet ska ett 

granskande synsätt användas. Det ska tydligt framgå och redogöras hur hela 

forskningsprocessen gått till. Någon utomstående, förslagsvis kollega, bör även granska och 

bedöma kvalitén på studien, genom arbetets gång. För att säkerhetsställa pålitligheten i denna 

studie har en detaljerad beskrivning av forskningsprocessen dokumenterats. 

Forskningsprocessen och slutresultatet har även bedömts av handledare, klasskamrater och 

examinator för att ytterligare försäkra pålitligheten. Möjlighet att styrka och konfirmera 

handlar om att forskaren utifrån vetskapen om att det är svårt att få total objektivitet i 

samhällelig forskning, agerat i god tro. Det ska alltså tydligt framgå att forskaren inte 

medvetet tillåtit egna värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförande och resultatet 

av en studie. Vetskap om aktivitetsbaserade arbetsplatser har funnits under studien. Dessa har 

dock ej påverkat processen då ett så neutralt förhållningssätt som möjligt har eftersträvats 

(Bryman, 2011). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan följer resultatet från intervjuerna och detta presenteras genom fyra huvudrubriker: 

Införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet, följt av Arbetsmiljömässiga faktorer kopplat 

till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, Valmöjligheter och de sociala relationerna på den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen, samt Flexibilitet i relation till det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Resultatet behandlar både möjligheter och utmaningar med den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen, likväl som informanternas upplevelser av övergången till en 

sådan, samt deras övergripande berättelser och upplevelser om arbetsplatsen.  

Arbetsplatsen som undersökts är ett kontor som arbetar med handläggningsarbete. Det finns 

tre avdelningar som sitter på var sitt våningsplan. Varje avdelning är indelad i ett antal så 

kallade enheter och varje enhet är i sin tur indelad i team. Storleken på teamen kan variera, 

men består av ungefärligen fem stycken medarbetare. Innan övergången till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt var det kontorslandskap med fasta sittplatser, i vilket de olika 

teamen satt i anslutning till varandra.  

5.1 Införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

Informanterna berättar att det i årsskiftet 2015–2016 kom ett beslut från centralledningen att 

arbetsplatsen skulle övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta krävde en omfattande 

ombyggnation för att lokalerna skulle kunna möjliggöra detta. För medarbetarna hade man 

först ett informationsmöte och därefter sattes en arbetsgrupp samman. Syftet med denna 

gruppering var dels att medarbetarna själva skulle välja ut medlemmarna, samt fungera som 

en sammankallande funktion. Arbetsgruppen arbetade under hela 2016 och diskuterade 

förutsättningar, vilka utrymmen som behövdes, regler, tekniska faktorer, policys med mera. 

Chefernas roll och målsättning med arbetsgruppen var att medarbetarna själv i så stor grad 

som möjligt skulle ansvara för implementeringen, men att cheferna samtidigt skulle finnas 

tillgängliga för medarbetarna i de fall stöttning och svårare beslut behövde fattas. Syftet med 

detta var främst att de från ledningens håll ville få ett så bra utfall och delaktighet som möjligt 

från medarbetarna. Innan implementeringen fick även medarbetarna komma med förslag och 

önskemål:  

[…] till en början skulle vi inte få ha egna tangentbord kommer jag ihåg. De skulle 

vara på platserna men det tyckte folk var lite ohygieniskt. Att kan vi inte få ha egna 

tangentbord? Jo, men absolut så nu har vi egna sådana. 

Citatet ovana belyser att det från början var tänkt att medarbetarna skulle dela på 

tangentborden och att dessa skulle vara platsbundna. Detta var dock något de ansåg vore 

ohygieniskt och önskade därför att istället få personliga sådana, vilket cheferna lyssnade på 

och bifallde. Informanterna beskriver även att de fortfarande har goda möjligheter att påverka 

sin arbetsmiljö bland annat genom arbetsplatsträffar, förbättringsmöten, veckomöten, samt 

morgonmöten med teamen. De uttrycker att den som vill kan ha stort inflytande på 

arbetsplatsen. 

Beslutet att arbetsplatsen skulle övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt var inget 

informanterna kunde påverka, utan det kan snarare ses som att det var ett krav från 

organisationens sida. Däremot illustrerar resultatet att informanterna hanterat detta krav 

relativt väl och det kan anses bero på att det i enlighet med Karasek och Theorells (1990) 
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teori, fått socialt stöd från både arbetskamrater men även chefer, samt att det haft möjligheten 

till vad Theorell (2003) beskriver som deltagande i beslutsfattande. Detta genom att de varit 

delaktiga i förändringsprocessen, fått komma med förslag, men även de faktum att det 

fortfarande finns många forum för informanterna att delta i beslutsfattande. Detta leder även 

till vad Theorell (1990) kallar delaktighet och känsla av kontroll, vilket kan underminera 

upplevelsen av krav, vilket i detta fall kan ses som övergången till ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. Att de gjort arbetstagarna delaktiga i förändringsprocessen tyder på att 

arbetsplatsen försöker upprätthålla en god organisatorisk och social arbetsmiljö som innefattar 

socialt stöd och påverkansmöjligheter, men de har även i enlighet med AFS (2009:2) följt sina 

skyldigheter gällande arbetsanpassning och ergonomi för arbetstagare.  

5.2 Arbetsmiljömässiga faktorer kopplat till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

Nedan redovisas resultatet som berör arbetsmiljömässiga faktorer som bland annat lokaler, 

ljud och utrustning. 

5.2.1 Lokalerna  

Arbetsplatsens primära ytor är de så kallade handläggningsytorna som består av sittplatser i 

grupperingar som är utspridda runt om i lokalen. Dessa bryts av med någon form av mindre 

mötesyta, bestående av en soffgrupp som är avskärmad eller projektbord. Dessa är tänkta att 

användas för kortare möten eller samlingar. Det finns även mindre så kallade tysta rum som 

har antingen ett bord och någon stol alternativt är inrett som en handläggningsyta för en 

person. Informanterna berättar att dessa är tänkta att användas av anställda som vill arbeta 

ostört, behöver koncentrera sig, prata i telefon eller ha ett mindre möte. Det finns även tysta 

zoner som är avskärmade och har sittplatser för en fem till sex personer. Dessa är tänkta för 

de som inte har behov av att arbeta helt avskärmat, men ändå vill ha en mer avskild miljö. 

Informanterna framhåller att det enbart är positivt att de i och med implementeringen till 

aktivitetsbaserat fått fler valmöjligheter att gå ifrån till ett mer enskilt ställe, i form av 

exempelvis tysta rum och möteszoner, vilket nedanstående informant förklarar: 

Nu är det mycket bättre. Just det att man får välja. Om man ringer ett 

telefonsamtal är det skönt att kunna gå iväg till ett rum så man inte stör andra […] 

Jag satt där mycket förr men nu är det inte så mycket, men det är bra att de ändå 

finns. 

Resultatet kan tolkas som att ovanstående informant enbart upplever fördelar med möjligheten 

att gå undan till ett tyst rum. Detta trots att denne inte utnyttjar det regelbundet verkar 

möjligheten vara viktig och skapa valfrihet. Däremot finns de informanter som anser att det 

finns för få tysta rum och enskilda möteszoner. Detta uttrycker de främst beror på att en del av 

de tysta rum som fanns precis i början av implementeringen till aktivitetsbaserat, nu blivit 

personliga kontor för medarbetare som ansetts behöva detta av olika anledningar.  De som är 

missnöjda över detta uttrycker bland annat att om inte möjligheten att arbeta hemifrån fanns, 

skulle de nog kräva fler tysta rum, då de upplever det som problematiskt att det få tysta rum 

som finns, inte alltid är tillgängliga. 

I och med att informanterna fått fler valmöjligheter kan det tolkas som att de fått en slags 

kontroll som inte fanns förr. Eftersom att de nu har fler valmöjligheter för var de väljer att 

sitta för dagen och därmed kan anpassa sitt arbete efter individuella preferenser. Med 
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utgångspunkt i Theorells (1990) beskrivning kan detta tolkas som ett uttryck för att 

informanterna kan ”ta kontroll” över sin omgivning och arbetssituation. Värre är det för de 

informanter som anser att det finns för få tysta rum, eftersom de istället kan uppleva en brist 

på kontroll, då de trots att de vill inte kan gå ifrån till ett sådant rum då det är upptaget.  

Ytterligare en intressant aspekt är att arbetsgivaren har fullföljt sina skyldigheter i enlighet 

med både AFS (2009:2) och AFS (2015:4) i och med att de anpassat arbetsmiljön efter 

enskilda arbetstagares förutsättningar, genom att dessa tilldelats enskilda rum. Dock kan 

denna anpassning på sätt och vis ha bidragit till sämre arbetsmiljö för en annan grupp. De som 

kanske inte behöver ett enskilt rum, men ändå vill ha möjlighet att mer regelbundet gå ifrån 

och arbeta i ett sådant rum. Dessa informanter kanske blir ”tvingade” att arbeta hemifrån, då 

det blir enda sättet det kan garantera att de får den lugn och ro de söker och på så vis förlorar 

det även en del av kontrollen över sitt arbete. Resultatet illustrerar däremot att det innan 

förändringen till aktivitetsbaserat inte fanns speciellt många olika ytor eller rum att arbeta i. 

De som idag trivs med möjligheten att gå ifrån till ett mer enskilt ställe för att arbeta, hade 

alltså inte den möjligheten på samma sätt innan implementeringen. Detta uppfattas som att 

den ökade möjligheten att kunna välja alternativa lokaler har haft en positiv effekt och 

informanterna ser detta som en möjlighet som uppkommit i och med övergången till 

aktivitetsbaserat.   

5.2.2 Störningsmoment på arbetsplatsen 

Arbetsplatsen har en Clean desk policy som betyder att inte några tillhörigheter får lämnas 

kvar på sittplatserna i slutet av dagen. Därför har alla anställda ett eget skåp i vilket de 

förvarar bland annat tangentbord och en behållare som de förvarar sin dator, papper, pennor 

och övrigt material de kan behöva för att utföra sitt arbete. I slutet av dagen städar de undan 

alla tillhörigheter, så att det är tomt på sittplatserna och morgonen därpå hämtar de ut sin 

behållare och kopplar in sin dator och tangentbord. Det informanterna nämner angående detta 

är tiden det tar att plocka fram sina saker på morgonen, samt städa undan dem i slutet av 

arbetsdagen. I vilken grad informanterna störs av detta varierar, men det är en procedur som i 

regel upplevs besvärande:  

Men just det här att man måste ta fram sin utrustning varje dag. Och det tar tid. 

Jag upplever att man tappar flera minuter per dag. Så det är väl bland de mer 

negativa med aktivitetsbaserat, det blir liksom en stress. Koppla in och ut varje 

dag. 

Citatet ovan belyser att informanten anser det besvärande och tidskrävande att behöva ta fram 

sin utrustning varje dag. Även de faktum att kablar ska kopplas in och ut bidrar till stress. En 

annan faktor i detta som citatet ovan belyser är det faktum att kablar ibland inte alltid fungerar 

som de bör. Detta då det sker ett slitage på utrustning i och med i- och urkopplandet. 

Informanterna förklarar att de föredrar att be en arbetskamrat om hjälp när det strular, men 

annars finns det en firma som lagar och byter utrustningen. Ett annat moment informanterna 

anser tar tid och är besvärligt, är de inställningar som måste göras på stolar, bord och skärmar 

när de kommer till en ny sittplats. Informanterna uttrycker dock att i och med att de byter 

sittplatser orkar de inte alltid göra de inställningar som krävs. En informant resonerar att det 

av den anledningen vore enklare med en fast sittplats, då de skulle slippa momentet med att 

ställa in utrustningen, samt plocka undan sina tillhörigheter i slutet av varje arbetsdag. 
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Clean desk policyn kan ses som ett krav från arbetsplatsen som informanterna inte kan 

påverka, vilket kan förklara varför de upplevs missnöjda med detta upplägg. Informanterna 

förlorar i och med Clean desk policyn lite av vad Theorell (2003) benämner som 

uppgiftskontroll, det vill säga möjligheten att påverka hur de utför sitt arbete. Detta då de inte 

har något alternativ, utan måste följa policyn, trots att de i regel upplever ett missnöje med 

detta. Däremot kan det faktum att informanterna föredrar att be varandra om hjälp vid 

problem, visa på att de har ett gott, vad Karasek och Theorell (1990) benämner som 

instrumentellt stöd, vilket är möjligheten att få hjälp av medarbetare.  

 

Ergonomin är i enlighet med AFS (1994:1) och AFS (2012:2), då arbetsgivaren ergonomiskt 

beaktat att sittplatserna går att anpassa för varje enskild arbetstagare. Vilket trots att 

informanterna upplever det besvärande att ställa in utrustningen, ändock bör ses som något 

positivt. Samtidigt kan det ifrågasättas om det verkligen blir en god fysisk arbetsmiljö och 

ergonomi då informanterna inte alltid upplevs ställa in utrustningen på grund av att de är 

besvärligt. Ur ett organisatoriskt och socialt perspektiv (AFS 2015:4) kan det informanterna 

beskriver tolkas som att det inte alltid är helt optimalt, då det mestadels verkar skapa irritation 

och påverka deras beslutsutrymme. Utifrån detta hade exempelvis egna kontorsstolar kanske 

varit ett bättre alternativ, samtidigt som det varit svårt att efterleva på en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. 

5.2.3 Hinder för koncentrationen  

Något som informanterna nämner försämrats med implementeringen till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats är ljudnivåerna och koncentrationsmöjligheterna. Arbetsplatsen har ett öppet 

kontorslandskap med endast några förvaringsskåp som skärmar av, vilket gör att ljud hörs 

tydligare och vissa informanter upplever att detta påverkar koncentrationen. En annan faktor 

som påverkar koncentrationen är att det finns medarbetare som har arbetsuppgifter som 

innefattar att ta emot samtal. De flesta försöker gå iväg till exempelvis ett tyst rum när det 

pratar i telefon, men då dessa rum inte alltid är tillgängliga måste de prata i kontorslandskapet. 

Detta upplever informanterna, i olika grad, stör koncentrationen: 

När någon pratar i telefon. Det går inte att komma ifrån men man lyssnar […] 

man sitter i sin egen värld men man hör ändå och störs. Jag tror det är störande i 

längden också, man kanske inte blir less direkt men sitter man hela dagar med de 

där ljuden från kompisar eller när det är mycket folk i farten. 

Informanten ovan upplever att det är lätt att tappa koncentrationen på arbetet dels av 

telefonsamtal, men även andra ljud från medarbetare runt omkring. Kortare stunder fungerar 

det, men hela arbetsdagar kan det upplevas som störande anser denne. Andra faktorer som 

informanterna nämner som störande, är förutom telefonsamtalen, när medarbetare pratar 

mycket och högt och berättas ett skämt eller liknande, är det lätt att höra det och tappa 

koncentrationen. Informanterna upplever att om de arbetar med ett besvärligt ärende upplevs 

ljuden än mer störande och de får svårt att koncentrera sig.  

Informanterna framhåller dock att i och med att hemarbete finns är det sällan full styrka på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur bidrar till minskade ljudnivåer. Om hemarbete däremot inte varit 

tillåtet och det varit full personalstyrka hade ljudnivån troligtvis varit än mer påtaglig 

resonerar en informant. En annan spekulerar kring att en person som har behov av lugn och ro 

har svårare att ta till sig arbetssättet som en aktivitetsbaserad arbetsplats medför. Det 
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framhålls dock en positiv faktor med att ljud och samtal hörs mer, vilket är det faktum att de 

är lättare att höra om någon medarbetare ska gå och fika eller ta lunch. Då är det bara att 

”haka på”, vilken skapat en sorts tillgänglighet medarbetare emellan. 

Enligt AFS (2015: 4) ska en arbetsplats utformas för att minimera buller eller störande ljud. I 

detta fall upplevs det som att arbetsplatsen på något vis misslyckats med denna utformning då 

de upplevs finnas just sådana faktorer. En av farorna med störande ljud som tas upp i AFS 

(2015:4) är just koncentrationssvårigheterna som kan uppstå. Tack vare att informanterna kan 

välja om det arbetar på kontoret eller hemifrån får det vad Gillberg (2018) beskriver ändå 

kontroll över sitt arbete. Om denna möjlighet inte funnits hade de kanske upplevt en bristande 

känsla av kontroll, vilket Theorell (2003) menar händer om en individ inte kan ta kommando 

över sin situation. En annan fara med att vissa informanter upplever att det finns 

störningsmoment i arbetsmiljön kan vara att dessa ”tvingas” söka sig till hemmet för att 

arbeta. Denna valmöjlighet kan som sagt bidra till kontroll, men om individen egentligen 

föredrar att arbeta på kontoret eller har en segmenteringsstrategi i enlighet med Allvin et al. 

(2006) kan det vara negativt istället, då arbetet så att säga inkräktar på fritiden alternativt att 

balansen mellan dessa två förskjuts. De individer som däremot inte upplever något problem 

med att kombinera dessa två sfärer och kanske till och med föredrar vad Aronsson (2018) och 

Gillberg (2018) benämner som integrering, det vill säga att arbetsliv och privatliv kombineras, 

uppfattar inte behovet av att söka sig hemåt för att få koncentration som något negativt. Dessa 

individer kan istället uppleva detta som ytterligare en kontrollmöjlighet, då de lättare kan 

kombinerar sitt privat- och arbetsliv. 

5.3 Valmöjligheter och sociala relationer på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen  

Nedan presenteras resultatet som berör arbetsplatsens rörlighet, informanternas 

valmöjligheter i och med detta, samt hur de sociala relationerna påverkats av arbetssättet. 

5.3.1 Utrymme för valmöjligheter och kontroll  

Efter ombyggnationen till aktivitetsbaserat har arbetsplatsen infört vad informanterna 

benämner som fri sittning och rörlighet i hela byggnaden. Fri sittning betyder att de anställda 

kan arbeta var de vill i hela byggnaden oavsett vilken avdelning de tillhör. Rörlighet står för 

att de ska röra sig mellan olika sittplatser och zoner. Det som tydligt framkommer av 

resultatet är att informanterna anser att det är fåtal som byter sittplats eller zon regelbundet. 

Det finns informanter som uttrycker att de ibland försöker flytta mellan olika zoner, speciellt 

när de nyss hade genomfört ombyggnationen till aktivitetsbaserat, men de ger uttryck för att 

det inte är vanligt förekommande. Den gemensamma redogörelsen är att de oftast väljer att 

arbeta i samma zon. Flera av informanterna hänvisar detta beteende till att ”människor är 

vanedjur”. De finns främst två anledningar informanterna ger till varför de väljer att sätta sig i 

en viss zon. Den främsta anledningen är på grund av de sociala relationerna, exempelvis att de 

vill sitta nära sina vänner eller medarbetare de kan fråga om hjälp och råd, alternativt att de 

delar värderingar med de som sitter i samma zon som de väljer: 

 Det är ett speciellt område. Det är just för att den är lite lugnare. De personer 

som sitter där är också lugnare. […] det är inte lika öppet så de tar bort lite ljud. 

Citatet ovan tyder på att informanten väljer att sitta i en speciell zon, eftersom att där är tyst 

och lugnt, samt att andra personer som söker samma typ av förutsättningar söker sig dit.  Den 
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andra, inte lika påtagliga, orsaken informanterna uppger till varför de söker sig till en viss zon 

är på grund av arbetsmiljömässiga anledningar, exempelvis att det är bra belysning eller utsikt 

i den zonen. Informanterna säger sig däremot inte uppleva att chefer eller ledning försöker 

styra hur eller var det sitter. Det enda som nämns är att det skickats ut mejl som påminde 

medarbetarna om att det är fri sittning som gäller och att de ska komma ihåg att rotera 

sittplatser och zoner. 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990) handlar om relationen mellan yttre 

psykiska krav och möjligheten till kontroll och stöd hos individen. Det kan tolkas som att 

informanternas yttre krav är det faktum att det måste arbeta på ett aktivitetsbaserat sätt och 

sträva efter fri sittning och rörlighet. Däremot verkar detta krav snarare lett till ökad kontroll i 

och med att det likt de Theorell (2003) beskriver om kontroll, kan ta kommando över sin 

situation. Detta genom att de självständigt kan bestämma över den fria sittningen och 

rörligheten. Informanternas möjligheter till kontroll kan ses som extra tydlig i och med att de 

inte heller upplever att chefer försöker styra hur denna rörlighet fungerar. Utan de har i stort 

sett full kontroll över var och med vilka det sitter. Denna upplevelse av kontroll bidrar till att 

de uppfattas vara relativt nöjda med övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta 

eftersom att deras kontrollmöjligheter inte minskat utan snarare ökat, samt att de fått större 

påverkan över sina sociala relationer, vilket Karasek och Theorell (1990) skriver är 

fundamentalt för tillfredställelse och välmående.   

De sociala relationerna upplevs även påverka hur informanterna väljer var de sitter, då de 

uttrycker att de väljer en specifik zon på grund av att vänner eller medarbetare som kan ge råd 

och stöd sitter där. Karasek och Theorell (1990) beskriver att socialt stöd kan vara både 

emotionellt i form av att individen känner sig omtyckt, men även instrumentellt, vilket 

handlar om att individen kan få hjälp eller råd. Båda dessa former av stöd upplevs påverka var 

och med vilka informanterna sätter sig bredvid. De som söker sig till en speciell zon på grund 

av att medarbetare med liknande preferenser sitter där, kan även skapa känsla av kontroll, då 

de gemensamt delar samma värderingar. I och med detta kan de även minimera risken att 

något ”oförutsett” händer, vilket gör att individen ytterligare i enlighet med Theorell (2003) 

kan kontrollera sitt arbete och arbetsmiljö. I och med den fria sittningen och rörligheten samt 

det faktum att chefer inte påverkar detta ges informanterna i enlighet med AFS (1994:1) 

utrymme för samarbete, socialt stöd och handlingsutrymme, samt påverkansmöjligheter och 

den sociala arbetsmiljöaspekten kan ses som god. 

5.3.2 Arbetssättet och dess effekt på de sociala relationerna 

Resultatet tyder inte heller på att informanterna upplever bristen på rörlighet som något 

problem, utan det uttrycks snarare haft en positiv inverkan på de sociala relationerna i och 

med att de nu kan välja vilka de sitter med, men även eftersom de delvis ”tvingas” blanda sig 

med medarbetare de annars inte skulle interagera med. Detta för att, trots att det inte är så stor 

rörlighet som medarbetarna eller cheferna trodde att det skulle bli, ändå sker en viss rörlighet 

bland sittplatserna inom en viss zon, vilket gör att informanterna ibland sitta nära medarbetare 

det inte annars brukar prata med: 

Vi är en klick som sitter tillsammans. Och där är det roligt när de kommer till och 

från nya människor också. Det blir att man blandar sig med människor man 

annars inte lärt känna. Det har varit kul på så sätt […] Sen är det naturligtvis att 
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vi inte är så rörliga som man kanske kan tycka att man ska vara. De flesta sitter 

antingen i samma område eller på samma plats.  

Citatet tyder på att informanten trivs med rörligheten oavsett hur den fungerar och beskriver 

att detta skapat positiva resultat för de sociala relationerna. Trots att det inte är så stor 

rörlighet överlag händer det ändå att det tillkommer nya medarbetare i zonerna. Flera 

informanter beskriver att kommunikation och gemenskap förbättrats, samt att kunskapsutbytet 

har blivit bättre på grund av detta.  

En annan aspekt som bidragit till att de sociala relationerna förändrats är att de i och med 

införandet till en aktivitetsbaserad arbetsplats, inte längre måste sitta i anslutning till sitt team. 

De flesta informanter beskriver uppbrytningen av teamen som positivt i och med att det varit 

en bidragande orsak till att just de sociala relationerna förbättrats. En informant anser även att 

detta gett en ökad förståelse för varandra och övriga team, då de nu kommunicerar på ett 

annat sätt och inte tänker lika mycket i banorna ”mitt team”, utan är mer hjälpsamma. 

Däremot förekommer det tudelade åsikter om de sociala relationerna, trots att informanterna 

anser att dessa förbättrats, framhåller några att de saknar den teamkänsla som fanns förr. 

Något som kan förklara detta är Gillbergs (2018) teori som belyser att inte alla arbetstagare 

trivs med ett alltför stort självbestämmande i arbetet. När det inte kunde välja rörligheten och 

hade ”sitt” team, upplevde dessa istället en större kontroll och trygghet på arbetsplatsen på 

grund av deras individuella preferenser. Att det fasta sittplatserna brutits upp samtidigt som 

att teamen inte längre sitter i anslutning till varandra kan konstaterats bidragit till majoriteten 

positiva resultat då informanterna nämner att kommunikation, socialt stöd, relationer och 

förståelse för varandra förbättrats. Detta kan förstås genom att de fått ett bredare socialt 

umgänge, då de förutom att de kan söka sig till vänner och dylikt även kan hamna bredvid 

personer som bidrar med nya infallsvinklar. 

Enligt AFS (1994:1) och AFS (2012:2) ska lokalers utformning bidra till kommunikation och 

kunskapsutbyte, samt främja sociala relationer. Vilket arbetsplatsen har lyckats med då 

informanterna beskriver att både kunskapsutbytet likväl som de sociala relationerna 

förbättrats.  

5.4 Flexibilitet i relation till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen  

Nedan presenteras resultatet rörande den flexibilitet som den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

ger utlopp för utifrån möjligheterna till flextid och hemarbete.  

5.4.1 Möjligheter att påverka arbetstiden 

Införandet av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har möjliggjort att arbetet kan ske på nya 

platser, främst genom de tekniska förutsättningar som tillkommit. Skype beskriver 

informanterna att de använder sig flitigt av både för att skriva och ringa till varandra, men 

även för videomöten med medarbetare som inte befinner sig på kontoret. Förutom Skype 

använder de sig även av så kallade digitala teamtavlor, vilket betyder att medarbetarna kan få 

tillgång till information så länge de har en dator att koppla upp sig på. Det framgår dock av 

informanterna att de föredrar att delta fysiskt på möten, dels för att de inte anser sig ha möten 

alltför ofta, samt att de anser att det är trevligare för arbetskamraterna om medarbetare deltar 

fysiskt och inte endast via de digitala medierna. Något som även påverkar var och hur de 

arbetar är att arbetsplatsen har så kallad flextid. Informanterna kan arbeta sina arbetstimmar 
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när de vill mellan 06.00 och 21.30. Det framgår dock att det vanligaste för informanterna är 

att arbeta vanlig kontorstid, men de uttrycker att flextiden ändå tillåter att de kan börja lite 

senare eller sluta tidigare om det skulle behövas. Har de en läkartid eller dylikt kan de stämpla 

ut från arbetet och stämpla in när de är tillbaka. De kan arbeta igen tiden de förlorat i stort sett 

när de vill. Flextiden uttrycker informanterna bidrar till mindre stress, de behöver sällan oroa 

sig för att komma försent till arbetet och privat- och arbetslivet går lättare att kombinera: 

Jag kan säga såhär. Därför jag arbetar här beror på flextiden och hemarbetet. 

Punkt. Så viktigt är det, jätteviktigt. Arbetsmarknaden måste tänka om på ett nytt 

sätt. Vi har bara 24 timmar om dygnet och då tror jag flextiden är väldigt viktigt. 

Samhället mår bra av att vi kan åka hem tidigare, kanske jobba någon timme på 

helgen istället. 

Informanten ovan förklarar att möjligheten till flexibilitet över var och när denne jobbar är 

den största behållningen med arbetet. Informanten anser att arbetsmarknaden behöver tänka 

om gällande arbetets förhållanden, då människan bara har 24 timmar att tillgå under ett dygn. 

Då är flextid en bra möjlighet för att låta individen utnyttja sin dag på ett bättre och mer 

effektivt sätt. Flextid kan konstateras påverka balansen mellan informanternas privat- och 

arbetsliv. I citatet ovan kan informanten tolkas använda sig av en strategi som Aronsson 

(2018) och Allvin et al. (2006) kallar integrering, vilket är då individen försöker kombinera 

privat- och arbetslivets olika sfärer för att minska friktionen mellan dem. I motsatts till det 

Aronsson (2018) och Allvin et al. (2006) kallar segmentering, vilket är då dessa istället hålls 

isär.  Genom att de kan varva privat- och arbetsliv om vartannat, genom att exempelvis jobba 

någon timme på kontoret för att därefter flexa ut tidigare för ett läkarbesök och på kvällen 

arbeta igen tiden de missat, ”hoppar” de mellan dessa sfärer vilket kan ge dem en känsla av 

kontroll.  

Andra informanter uttrycker däremot att de inte använder flextiden lika ”flexibelt”, utan 

mestadels förhåller sig till traditionella kontorstider och undviker arbete på helger eller 

kvällar. Dessa uttrycker ändå att de uppskattar faktumet att det slipper ”kravet” som annars 

hade funnits från organisationen att vara på arbetet en fast tid varje dag och sluta samma tid, 

samt att de hade haft svårare att lösa privata angelägenheter, exempelvis läkarbesök. Med 

andra ord minskar flextiden, i enlighet med det Karasek och Theorell (1990) diskuterar, 

kraven på individen vilket leder till att informanterna får ytterligare kontroll över sina liv. 

Detta då de kan upplevas ha ett stort beslutsfattande över när det arbetar, samt välja hur ofta 

och i vilken grad de vill använda sig av Aronssons (2018) och Allvin et al. (2006) integrering 

och segmentering.  

Trots att aktivitetsbaserade kontor enligt bland annat Aronsson (2018) anses vara flexibilitet 

ur ett arbetsgivarperspektiv har informanterna i och med flextiden fått tillbaka en del kontroll 

över sitt arbete då de överlag kan bestämma när de arbetar, vilket Gillberg (2018) beskriver 

ger kontroll. Theorell (2003) kallar denna möjligheten för deltagande i beslutsfattande och 

hävdar också att detta leder till kontroll och välmående. Vilket också kan förklara varför 

informanterna, oavsett om de väljer Aronssons (2018) och Allvin, et al. (2006) integrering 

eller segmenteringsstrategi, ändå är nöjda med flextiden. Då flextiden inte är något som 

tvingas på dem, utan det är helt upp till dem själva hur eller om de ens vill använda sig av 

den.   

En intressant sak att ta fasta på är det faktum att informanterna uttrycker att de föredrar att 

delta på möten fysiskt och därför söker sig till kontoret dessa dagar, trots att möjligheten finns 
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att göra det genom Skype. Detta kan kanske förklaras genom att de får en annan sorts social 

samvaro om de deltar fysiskt. Kanske är det mer givande att ta del av det sociala stöd som 

Karasek och Theorell (1990) beskriver fysiskt, istället för genom digitala medier. Ett annat 

alternativ som kan förklara detta kan vara vad Allvin et al. (2006) beskriver som 

segmentering. Detta innebär att arbetstagaren försöker upprätthålla en balans mellan privat- 

och arbetsliv genom exempelvis symboliska markörer, vilket kan vara teknisk 

kommunikation. Kanske är det så att informanterna försöker segmentera arbete och fritid 

genom att undvika teknisk kommunikation i hemmet, i detta fall möten via exempelvis Skype, 

eftersom det är kopplat till arbetet. Därför åker de hellre in och har möten på arbetsplatsen för 

att på så vis hålla en viss distans mellan privat- och arbetslivet.  

Ur en arbetsmiljösynpunkt finns den däremot en fara med vad AFS (2015:4) beskriver som 

långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser, då flextiden ger 

möjligheten att arbeta långt in på kvällen, samt även möjligheten att arbeta på helger. Detta 

varnar AFS (2015:4) kan leda till ohälsa hos arbetstagaren. Av informanternas utsagor vekar 

det däremot inte vara någon fara för detta, då de flesta uttrycker att de har en bra balans över 

hur mycket kvälls- och helgarbete de utför. 

5.4.2 Valmöjligheten att arbetet hemifrån  

Att arbeta hemifrån har i och med införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet blivit 

tillåtet. Informanterna berättar att det enda kriterierna som finns för detta är att de måste 

stämma av med sin chef och sitt team, samt ha en godtagbar anledning till varför de vill arbeta 

hemifrån. En godtagbar anledning kan exempelvis vara att de har ett besvärligt ärende som 

kräver lugn och ro, en läkartid eller att de pendlar och vill spara tid och resekostnader. 

Informanterna nämner dock att det aldrig brukar vara något problem att få arbeta hemifrån, 

utan att deras chefer och teammedlemmar allt som oftast är tillmötesgående. Däremot 

framhåller informanterna att kontoret självklart ska vara den huvudsakliga arbetsplatsen:  

Man bör ju vara här (på kontoret) för produktionens skull, men visst är det ganska 

fritt […] nackdelen att jobba hemifrån är att väl att man sitter nästan för mycket. 

man kanske inte tar en ordentlig rast [---] jag är tidig på morgonen (till arbetet) 

men det är klart jag kan logga in mig 06 hemifrån. Så visst kan man nyttja dagen 

tidigare om man är hemma och morgonpigg. 

Informanten i citatet ovan beskriver att denne oftast åker till kontoret tidigt, men att det går att 

börja arbeta ännu tidigare om arbetet utförs hemifrån. Detta eftersom att tiden de tar att åka in 

till kontoret sparas in. Det kan även tolkas av citatet som att den 15-minuters rast 

informanterna har på kontoret inte utnyttjas hemifrån, då informanten istället för att gå ifrån 

och ta en rast, fortsätter arbeta vid datorn med kaffekoppen. Detta är något som enligt 

Aronsson (2018) framhålls som en fara med flexibilitet, att det blir upp till individen att i 

större utsträckning ta eget ansvar över sin tid och sina resurser för att klara arbetsbördan. Kan 

de inte planera sitt arbete och arbetsuppgifter kan dessa inkräkta på fritiden. Att ”missa” en 

15-minuters rast kanske inte en av de värsta farorna med flexibilitet, men visar ändå på det 

Aronsson (2018) beskriver om flexibilitetens faror. 

En annan intressant omständighet som beskrivs av informanterna är det faktum att de måste 

stämma av med chef och team huruvida det kan arbeta hemifrån eller ej. Detta skulle kunna 

ses som en slags stöd- eller kontrollfunktion, då informanterna inte är helt utelämnade att själv 
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fatta beslut över detta.  En utmaning skulle annars kunna vara att balansen mellan hemarbete 

och kontor blir ojämnt fördelad eller att individen upplever en stress över att själv behöva 

bestämma över denna reglering. Dels på grund av att det som Gillberg (2018) hävdar finns 

individuella preferenser som påverkar hur en individ upplever flexibilitet. Det är inte 

nödvändigtvis alltid av godo för en individ att fritt kunna bestämma hur den lägger upp sitt 

arbete och var den utför det. Att denna kontrollfunktion finns kan minska några av de risker 

Aronsson (2018) beskriver, såsom att privatlivet invaderas av arbete eller att balansen mellan 

krav och kontroll uteblir. Detta kan ske om individen inte klarar av reglering mellan privat- 

och arbetsliv.  Den största kontrollen har informanterna själva, då de sällan verkar vara några 

problem för de att arbeta hemifrån om de önskar, men i och med avstämningen finns ändå en 

stöd- och kontrollfunktion som reglerar. Detta kanske kan minska några av de risker som 

Aronsson (2018) beskriver angående flexibilitet och ge informanterna en bra balans mellan 

privat- och arbetsliv.  

5.4.3 För och nackdelar med att arbeta hemifrån  

Informanterna uttrycker att det finns både för och nackdelar med att arbeta hemifrån. Det 

anser att hemarbete är en ovärderlig förmån som både minskar stress och sparar tid, samt ger 

frihet. Några informanter framhåller är att de har mycket lättare att koncentrera sig då de 

arbetar hemifrån, medan de finns dem som tycker precis tvärt om, att det är lättare att 

koncentrera sig på arbetet då hemmets sysslor och måsten inte stör.  

Visst är det skönt sådana dagar man inte hinner med eller man har något att passa 

typ en hantverkare [---] men jag vill inte arbeta mer än enstaka gång för man har 

inte informationsutbytet och dialogen på samma sätt med sina kollegor som man 

har när man är på kontoret. Sen är det ju en stor nackdel att man börjar blanda 

ihop fritid och arbetstid. Jag vill inte att det suddas ut när jag är hemma är jag 

hemma och ledig och när jag jobbar är jag här på kontoret. 

Informanten ovan anser att det som saknas vid arbete hemifrån är den sociala biten, samt 

faran med att privat- och arbetsliv flyter ihop. Det upplevs som att informanterna tycker det är 

viktigt att särskilja arbete och fritid vilket flera av dem också uttrycker. För att särskilja arbete 

och fritid försöker informanterna hålla en sund balans mellan hur ofta de arbetar hemifrån 

gentemot på kontoret, samt att de arbetar ungefär samma tider hemma som på arbetsplatsen. 

Det nämns även att arbete hemifrån lätt blir ensamt och det är svårt att få hjälp och stöd, varav 

de föredrar att ha en balans mellan att vara på kontoret och arbeta hemifrån.  

Att informanterna kan välja var de arbetar ger dem möjlighet till kontroll vilket Theorell 

(2003) anser ökar tillfredställelsen hos individer. Trots att informanterna nämner både för- 

och nackdelar med hemarbete kan det ändå tolkas som att informanterna huvudsakligen är 

positiva till kontroll-möjligheten hemarbetet ger. Däremot uttrycker informanterna att de 

saknar det sociala stödet när de arbetar hemifrån.  Detta kan bero på att möjligheten att fråga 

om råd och få synpunkter som Karasek och Theorell (1990) beskriver som fundamentalt, inte 

finns på samma sätt hemifrån. Det finns även enligt Aronsson (2018), vilket även 

informanterna uttrycker, faror med att gränsen mellan privat- och arbetsliv flyter ihop. 

Speciellt om individen inte kan hitta strategier för att hantera balansen mellan dessa två sfärer. 

Dock minskar riskerna för detta då informanterna arbetar ungefär samma tider som om de 

skulle vara på kontoret, vilket gör att de kan undvika att privat- och arbetsliv flyter ihop och 
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hemmet blir en plats för avkoppling, trots att visst arbete även sker i det. Detta kan även 

tolkas vara en segmenteringsstrategi i enlighet med Aronsson (2108) och Allvin et al.  (2018).  

Några informanter framhåller att de har mycket lättare att koncentrera sig när de arbetar 

hemifrån, medan de finns dem som tycker precis tvärt om, det vill säga att det är lättare att 

koncentrera sig på arbetsplatsen där hemmets sysslor och måsten inte stör. Detta kan påvisa 

det Gillberg (2018) beskriver om skillnaden mellan individers olika upplevelser av flexibilitet, 

beroende på deras individuella preferenser. Oavsett vad informanterna föredrar kan de i och 

med valmöjligheten få en slags kontroll. Enligt både Theorell (2003), Gillberg (2018), samt 

Aronsson (2018) är utövandet av kontroll för en individ viktig på flera plan, till exempel för 

välmående och produktivitet.  

Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan hemarbete vara en utmaning, då det inte går att 

säkerhetsställa att informanterna har en fullgod arbetsmiljö i sitt hem. Samtidigt kan 

möjligheten till hemarbete ses som ett sätt att ge informanterna möjlighet till kontroll och 

anpassning efter arbetets krav. Hemarbete kan även ses som ett alternativ för att minska 

ohälsosam arbetsbelastning, i enlighet med AFS (2015:4), då informanterna sparar tid i och 

med detta, upplevelsen av stress minskar, samt att informanterna får en god möjlighet till 

återhämtning, i och med att de kan arbeta från hemmets ”trygga” vrå. Det behöver dock inte 

enbart vara positivt då de kan finnas informanter som föredrar att skilja på privat- och 

arbetsliv och att arbeta hemifrån försvårar denna särskiljning.  
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6. DISKUSSION 

Nedan diskuteras uppsatsens syfte och resultat, metodens inverkan, samt studiens koppling till 

tidigare forskning. 

6.1 Studiens syfte 

Studiens syfte har varit att undersöka anställdas upplevelser av en aktivitetsbaserad arbetsplats 

med utgångspunkt i ett arbetsmiljöperspektiv. Frågeställningarna har varit hur de anställda 

beskriver övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, samt vilka möjligheter och 

utmaningar som kan identifieras på en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Resultatet i denna studie visar att informanternas aktivitetsbaserade arbetsplats på de stora 

hela fungerar bra. Det finns flertalet möjligheter, men även några utmaningar med denna typ 

av aktivitetsbaserat arbetssätt. Något som tydligt framkommer som en möjlighet och beskrivs 

positivt är den kontroll och flexibilitet informanterna har fått i och med arbetssättet. Detta 

genom att de huvudsakligen självständigt bestämmer över när, var och hur de arbetar. De får 

själva bestämma över var de sitter på arbetsplatsen, men även om de vill arbeta hemifrån. De 

kan även reglera när det börjar och slutar i och med flextiden. Annat som kan ses som en 

möjlighet är att de fått större kontroll och mer givande sociala relationer i och med att de kan 

bestämma vilka de sitter bredvid, men även att de sociala relationerna öppnats upp på grund 

av den rörlighet som finns. 

En utmaning med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är däremot de individuella preferenser 

eller personlighetsdrag som individer besitter. Detta kan förklara de negativa aspekter som 

framhålls av en del informanter gällande bristen på lokaler, Clean desk policyn och att 

teamkänslan minskat, samt aspekter som att vissa informanter har svårt att koncentrera sig på 

kontoret, medan andra beskriver motsatsen. Resultatet tyder på att vissa individer kanske trivs 

och fungerar bättre på en aktivitetsbaserad arbetsplats än andra. Ledningen har försökt 

tillgodose olika behov, men resultatet visar att det kan vara svårt. Då en grupp blir nöjd kan 

det istället skapa missnöje i en annan som exemplet med de som fått enskilda kontor, vilket 

lett till att en del upplever missnöje med för få tysta rum istället. 

Resultatet visar även att informanterna beskriver övergången till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats som i regel positiv. Informanterna hade ingen rösträtt gällande om de skulle bli en 

aktivitetsbaserad arbetsplats eller ej, utan detta var redan bestämt från centralledningen. 

Däremot har informanterna varit delaktiga i processen och utformandet av arbetsmiljön, fått 

komma med förslag, samt att de i och med denna förändring ändock fått en större frihet än 

innan, vilket har gjort att övergången fungerat och att de på det stora hela är positiva.  Den 

sociala och organisatoriska arbetsmiljön kan konstaterats ha förbättrats medan den fysiska 

fortfarande har några utmaningar, speciellt gällande anställdas koncentrationsmöjligheter och 

lokalerna. Slutligen kan det sägas att studien visar hur viktigt det är att arbetstagarna är 

delaktiga i en förändringsprocess eller åtminstone upplever delaktighet, samt att frihet och 

kontroll för arbetstagaren ökar deras välmående och positiva upplevelse av sin arbetsplats, 

trots att det kan finnas utmaningar på den. 
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6.2 Metodens inverkan 

Det finns två aspekter som kan påverkat resultatet. Den första är det faktum att det var 

kontaktpersonen på arbetsplatsen som valde informanter. Denne kan medvetet eller omedvetet 

valt informanter med en viss upplevelse eller åsikt om sin aktivitetsbaserade arbetsplats. Dock 

upplevdes inte detta under intervjuerna då informanterna anses ha givit uppriktiga och ärliga 

svar. Detta då informanterna pratat ”fritt” och framhållit både positiva och negativa faktorer 

med sin arbetsplats. Studiens författare uppfattar det även som att kontaktpersonen vid urvalet 

av informanter inte haft någon baktanke. Resultatet kan även tyda på detta då en variation i 

informanternas svar tydligt gått att urskilja.  

En annan faktor som kan påverkat resultatet är att intervjuerna utfördes i två olika miljöer. 

Den första omgången intervjuer utfördes i ett mindre rum, i vilket informanten och uppsatsens 

författare satt nära varandra. Den andra omgången utfördes däremot i ett större konferensrum. 

Detta kan ha påverkat hur bekväma, både studiens författare men även informanterna, 

upplevde sig vara.  Personligen upplevde författaren av denna uppsatts, att denne var mer 

bekväm i rollen som intervjuare i det mindre rummet än konferensrummet. Detta kan 

självfallet påverkat intervjuerna och informanternas svar. Trots att svaren inte upplevdes 

påverkas av i vilken typ av rum de utförts, kan detta ändock haft en effekt om än inte allt för 

tydlig. 

6.3 I relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns om det ”nya arbetslivet” och flexibiliseringen visar tydligt 

att var, när och hur, samt med och för vem arbetstagaren arbetar i dagens arbetsliv kan se ut 

på flera olika sätt. Vilket även denna studie visar på. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är 

en flexibel arbetsplats helt i linje med det ”nya arbetslivet”.  Övergripande utmaningar som 

nämns i forskningen har varit att denna typ av arbetsplats enbart skulle vara ett sätt för 

organisationer att tjäna pengar och öka kontrollen, samt att arbetssättet kanske inte skapar ett 

hållbart arbetsliv eller en god arbetsmiljö för de anställda. Denna studies resultat har däremot 

inte gett några tydliga tecken på att en aktivitetsbaserad arbetsplats inte skulle bidra till ett 

hållbart arbetsliv, däremot har en del arbetsmiljömässiga faktorer upptäckts som potentiellt 

skulle kunna påverka. Huruvida den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är ett sätt för 

organisationer att tjäna pengar och öka kontrollen får dock vara osagt, då denna studie ej 

berört några av dessa faktorer. 

Denna studie hade även en önskan om att ta reda på om det gick att finna ytterligare 

möjligheter eller utmaningar som än inte uppmärksammats av tidigare forskning, speciellt i en 

svensk kontext. Det var även av intresse att se om några av de positiva eller negativa faktorer 

som tidigare forskning behandlat, även skulle upptäckas i och med denna studie. I mångt och 

mycket kan det konstateras att, trots att de finns få studier inom ämnet, har dessa fått fram 

relevanta resultat som bidragit till att fånga upp flera av de för- och nackdelar som kan 

uppkomma med en aktivitetsbaserad arbetsplats och som även framkommit i denna studie. 

Exempel på detta är bland annat koncentrationssvårigheter på arbetsplatsen och balansen 

mellan arbetsliv- och privatliv. 

Till skillnad från tidigare forskning har däremot denna studie bidragit med en tydligare insikt 

över vilken viktig möjlighet anställda på en aktivitetsbaserad arbetsplats anser att kontrollen 

över var, när och hur de arbetar är. Studien har även visat på vikten av individuella 
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preferenser och hur dessa påverkar vad som upplevs som en möjlighet eller en utmaning med 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Denna studie visar även på hur anställda beskriver en 

förändring från kontorslandskap till aktivitetsbaserat och vikten av det forskningen redan 

berört, vilket är att delaktighet när en implementering genomförs är av yttersta vikt.   

Studien har väckt intresse för att vidare studera hur individuella preferenser eller 

personlighetsdrag kan påverka upplevelsen av att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats. 

Likt en av de tidigare forskningar som behandlats i denna uppsats, vore det intressant att 

ytterligare utveckla detta och göra fler studier på ämnet. Då det nu enbart finns en mindre 

mängd forskning om personlighetsdrag och individuella preferenser, kopplat till upplevelsen 

av att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Det vore därför intressant att genom 

ytterligare forskning få belägg för hur personliga preferenser eller speciella personlighetsdrag 

kan påverka upplevelsen, vilket även skulle kunna öka förståelsen från både en arbetsgivar- 

och arbetstagarperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

 

REFERENSLISTA 

Litteratur  

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006) Gränslöst 

arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 

Bodin Danielsson, C. (2014). Vad är ett bra kontor: olika perspektiv på Sveriges vanligaste 

arbetsplats. Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik. 

 

Grönlund, A.  (2004). Flexibilitetens gränser: förändring och friktion i arbetsliv och familj. 

Umeå: Boréa Bokförlag. 

 

Langemar, P., (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

 

Lennéer Axelson, B., Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. (4., [omarb.] utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Starrin, B., & Svensson, P. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sveriges kommuner och landsting. (2014). Aktivitetsbaserade arbetsplatser: i offentlig sektor 

[Elektronisk resurs]. Hämtad från  

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-208-9.pdf?issuusl=ignore 

 

Toivanen, S. (2015). Framtidens arbetsplats: att utveckla hållbara och friska 

kontor [Elektronisk resurs]. Hämtad från  

https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-

2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf 

 

Webbaserade rapporter 

Arbetsmiljöverket. Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-

rehabilitering-foreskrifter-afs1994-1.pdf 

Arbetsmiljöverket. Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-

foreskrifter-afs2009-2.pdf 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-208-9.pdf?issuusl=ignore
https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf
https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-foreskrifter-afs2009-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-foreskrifter-afs2009-2.pdf


 

 

 

32 

 

 

Arbetsmiljöverket. Belastningsergonomi (AFS: 2012:2). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-

foreskrifter-afs2012-2.pdf 

 

Arbetsmiljöverket. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-

arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf 

 

Arbetsmiljöverket. (2016). Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk 

och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Hämtad från, 

 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/vagledning-

organisatorisk-social-arbetsmiljo-h457/ 

 

Aronsson,. G. (Red.). (2018). Gränslöst arbete: en forskarantalogi om arbetsmiljöutmaningar 

i anknytning till ett gränslöst arbetsliv (2018:1). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en forskaranta  

logi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf 

 

Gillberg, N. (2018). Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa 

(2018:2). Hämtad från, 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/nya-satt-att-

organisera-arbete-betydelsen-for-arbetsmiljo-och-halsa_2018_2.pdf 

 

Hansson, M. (2004). Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens. 

(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad från, 

journals.lub.lu.se/ojs/index.php/aio/article/download/16409/14867 

 

Theorell, T. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? (2003:46.). 

Hämtad från, 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/

610001d7-7e60-4e61-afad-48bc14e3005e/Theorell%202003%2c%20%C3%84r%20%C3 

%B6kat%20inflytande%20p% C3%A5%20arbetsplatsen%20bra%20f%C3%B6r%20folkh 

%C3%A4lsan.pdf?a=false&guest=true 

 

Övriga webbkällor  

Karolinska institutet. (2015).  Är artikeln peer reviewed?. Hämtad 10 maj 2018 från 

https://kib.ki.se/whatsup/blog/ar-artikeln-peer-reviewed 

 

Karolinska institutet. (2018). Värdera information. Hämtad 10 maj 2018 från 

https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information 

 

NCC. (2015). Clean desk eller paper mess, vad föredrar du?. Hämtad 23 april, 2018, från 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-foreskrifter-afs2012-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-foreskrifter-afs2012-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/vagledning-organisatorisk-social-arbetsmiljo-h457/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/bocker/vagledning-organisatorisk-social-arbetsmiljo-h457/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en%20forskarantalog
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/nya-satt-att-organisera-arbete-betydelsen-for-arbetsmiljo-och-halsa_2018_2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/nya-satt-att-organisera-arbete-betydelsen-for-arbetsmiljo-och-halsa_2018_2.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/610001d7-7e60-4e61-afad-48bc14e3005e/Theorell%202003%2c%20%C3%84r%20%C3%B6kat%20inflytande%20p%25
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/610001d7-7e60-4e61-afad-48bc14e3005e/Theorell%202003%2c%20%C3%84r%20%C3%B6kat%20inflytande%20p%25


 

 

 

33 

 

https://beyondconstruction.se/framtidens-kontor/clean-desk-eller-paper-mess-vad-foredrar-du/ 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 7 april, 2018, från 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Artiklar 

Berthelsen, H., Mustonen, T., & Toivanen, S. (2017). Vad händer med arbetsmiljön när man 

inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 3, 9–23. 

https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-

Toivanen.pdf 

Jungso, K., Candido, C., Thomas, L., & de Dear, R. (2016). Desk ownership in the workplace: 

The effect of non-territorial working on employe workplace satisfaction. Building and 

Environment, 103, 203-214. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.04.015 

Skogland, M.C. (2017). The mindset of activity-based working. Journal of Facilities 

Management, 15(1), 62–75. https://doi.org/10.1108/JFM-05-2016-0016  

Brunia, S., De Been, I., & van der Voordt, T.J.M. (2016). Accommodating new ways of 

working: lessons from best practices and worst cases. Journal of Corporate Real Estate, 

18(1), 30–47. https://doi.org/10.1108/JCRE-10-2015-0028 

Appel‐Meulenbroek, R., Groenen, P., & Janssen, I. (2011) An end‐user's perspective on 

activity‐based office concepts. Journal of Corporate Real Estate, 13(2), 122–135. https:// 

doi.org/10,1108/14630011111136830 

Hoendervanger, J.G., De Been, I., Van Yperen, N.W., Mobach, M.P., Albers, C.J. (2016) 

Flexibility in use: Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments. 

Journal of Corporate Real Estate, 18(1), 48-62. https://doi.org/10.1108/ JCRE-10-2015-0033 

Hoendervanger, J.G., Ernst, A.F., Albers, C.J., Mobach, M.P., Van Yperen, N.W. (2018) 

Individual differences in satisfaction with activity-based work environments. PLoS ONE, 

13(3). https:// doi.org/10.1371/journal.pone.019387

https://beyondconstruction.se/framtidens-kontor/clean-desk-eller-paper-mess-vad-foredrar-du/
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/
https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-Toivanen.pdf
https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-Toivanen.pdf
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.04.015
https://doi.org/10.1108/JFM-05-2016-0016
https://doi.org/10.1108/JCRE-10-2015-0028


 

 

Bilaga 1 - Informantbrev 

Deltagande i studie  

Hej! Mitt namn är Sofia Törnkvist och jag läser kandidatprogrammet i sociologi vid Luleå 

tekniska universitet. Jag vill tacka så mycket för att du valt att delta i mitt examensarbete, i 

vilket jag undersöker upplevelsen av att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Alla uppgifter som lämnas kommer att hanteras med största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebär att inga personliga uppgifter, som kan härledas till dig som 

individ, kommer finnas med i examensarbetet.  

Intervjun du deltar i beräknas ta ca 45–60 minuter. Intervjun kommer att spelas in och därefter 

skrivas ut. Det inspelade materialet raderas därefter. Det är endast jag som kommer att ha 

tillgång till inspelningen och det utskrivna materialet. Resultatet av intervjuerna kommer 

sammanställas i mitt examensarbete. När det är färdigställt publiceras det på Luleå tekniska 

universitets hemsida. Om du vill ta del av examensarbetet hittar du det fr.o.m. hösten 2018 

genom länken: http://www.ltu.se/ltu/calendar/Examensarbeten  

Om du är har några frågor vänligen kontakta mig via e-post eller telefon. 

Med vänlig hälsning, Sofia Törnkvist 

Epost: xxxxxx-x@student.ltu.se  

Mobil: xxx- xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Börja med att hälsa, tacka för att det valt att delta, dela ut informantbrev.  

Fråga om det går bra att spela in samtalet. 

Meddela att materialet kommer hanteras konfidentiellt och att de kan avbryta när de vill, samt 

att uppgifterna som samlas in enbart kommer att användas till denna studie. 

Frågor till medarbetare med ledarfunktion: 

 När genomfördes förändringen till ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Vad var orsaken? 

 

 Hur gick förändringen till? 

- Gjordes någon analys etc.? 

- Informationsmöten? Informationsskrifter? Workshops 

- Undersökningar innan eller efter implementeringen?  

 

 Gjordes medarbetarna delaktiga i förändringen?  

- Om ja, hur isf? 

- Om nej, varför inte? 

 

 Vad önskar du att ni ska uppnå med det aktivitetsbaserade sättet?  

 

 Hur är ert aktivitetsbaserade kontor utformat? Kanske  

- Vilka zoner finns? 

- Enskilda ytor? 

- Öppna ytor? 

- Koncentrerade ytor? 

 

 Hur är själva arbetet uppbyggt? 

- Är det teambaserat, enskilt arbete, blandat? 

 

 Hur tycker du att kontorets aktivitetsbaserade miljö fungerar i förhållande till 

det arbete ni utför?  

- Vad är positivt? Vad är negativt? 

 

 Vilken teknik/tekniska hjälpmedel har ni för att stötta det aktivitetsbaserade 

sättet? 

- Hur fungerar dessa? 

 

  Finns det några regler över hur det aktivitetsbaserade kontoret ska användas?  

- Om ja vilka?  

- Följs dem? 

- Om nej, varför tror du det är så? 

 

 Var sitter du och arbetar på kontoret? 

- Eget rum? Eller delar zoner med medarbetare?  



 

 

- Har alla chefer egna rum eller nyttjar samma lokaler som medarbetarna? 

- Fördelar och nackdelar med detta? 

- Varför är det uppbyggt så? 

 

 Hur tycker du att det är att arbeta som chef på ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Utmaningar?  

- Möjligheter? 

- Hur upplever du kontakten med medarbetarna? 

- Skillnad sen tidigare? 

 

 Kan du ge ett konkret exempel på något som fungerar bra med den 

aktivitetsbaserade kontoret?  

 

 Kan du ge ett konkret exempel på något som fungerar mindre bra?  

 

- Något du saknar eller velat förändra med det aktivitetsbaserade sättet? 

 

Frågor till medarbetare: 

Tema 1 

 Vad arbetar du med? 

 

 Hur länge har du arbetat här?  

 

 Arbetar du självständigt eller tillhör du ett team eller arbetsgrupp? 

- Team:  

- Har sättet ni arbetar i team eller själva teamet förändrats på något sätt med AB? 

- Hur upplever du att samarbetet i teamet påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat? 

- Fördelar eller nackdelar? 

 

 Har du arbetat här innan det blev aktivitetsbaserat? 

- Vad för skillnader upplever du? 

- Något som har blivit bättre eller sämre? 

- Hur var ert kontor uppbyggt innan förändringen?  

- Hur såg arbetsplatserna ut? 

 

 Var du delaktig på något sätt i förändringsprocessen till AB? 

- Om nej: Kom du med några idéer eller förslag? 

 

  Upplevde du att de som hade huvudansvaret för förändringen till AB lyssnade 

på er anställda innan och under förändringsprocessen? 

- Varför / Varför inte? 

 

 Hur upplever du att de lyssnar nu när förändringsprocessen är genomförd? 

 Vilka zoner/ytor finns på kontoret? (om de benämns som zoner?) 

- Enskilda ytor? 



 

 

- Öppna ytor? 

- Koncentrerade ytor? 

- Fikarum/matsalar 

- Övriga utrymmen? 

 

- Hur tycker du att ytorna utnyttjas? 

- Något utrymme du tycker fungerar dåligt? 

- Något som fungerar bra? 

- Är det någon zon som ofta är upptagen?  

- Någon zon som står tom? 

- Saknar du någon anpassningsmöjlighet?  

 

 Vilka av zonerna brukar du arbeta vid? 

- Varför? Varför inte? 

- Mellan vilka zoner byter du?  

-Hur ofta byter du?  

- Hittar du alltid en arbetsplats att arbeta vid där du trivs? Hur agerar du om du inte 

gör det? 

 

 Finns det någonstans du föredrar att sitta och arbeta?  

- Varför? 

- Vad är positivt med den platsen? 

- Brukar den vara upptagen? 

 

 Finns det någonstans du undviker att sitta och arbeta?  

- Varför? 

- Vad är negativt med detta? 

 

 Vilka tekniska hjälpmedel finns tillgängliga att använda dig av på kontoret?  

- Hur upplever du att dessa fungerar? 

 

  Hur upplever du att inte ha någon fast/egen kontorsplats?  

 

 Finns det några regler över hur kontoret ska användas?  

- Om ja vilka?  

- Följs dem? 

 

 Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? (belysning, Luften, Ergonom, Ljud) 

- Vad är positivt  

- Negativt? 

- Bättre eller sämre sen det blev aktivitetsbaserat? 

 

 Kan du ge ett konkret exempel på något som du tycker är positivt med det 

aktivitetsbaserade kontoret du arbetar på?  

 

 Kan du ge ett konkret exempel på något som är negativt med det 

aktivitetsbaserade kontoret du arbetar på? 

 



 

 

 Hur tycker du att kontorets aktivitetsbaserade miljö fungerar i förhållande till 

det arbete ni utför?  

-varför/ varför inte? 

- hur hanterar du detta? 

 

 Finns det några störningsmoment på arbetet? 

 

Tema 2 

 I vilken utsträckning kan du bestämma över dina arbetstider? (upplever du 

kontroll över när du arbetar) 

- Kan du bestämma när du ska börja för dagen? 

- Sluta för dagen? 

- Ta rast?  

- Vad tycker du om detta? 

 

  I vilken utsträckning kan du bestämma var du arbetar? 

- Kan du bestämma hur ofta du arbetar på annan plats än kontoret?  

- Vad är dina åsikter om detta? 

 

 Om du inte arbetar på kontoret, var brukar du då arbeta? 

- Varför väljer du att arbeta där och inte på kontoret? 

- Finns det något positivt med att arbeta på annan plats än kontoret? 

- Finns det något negativt med att arbeta på annan plats än kontoret? 

- Arbetar du mer eller mindre på annan plats än kontoret, efter förändringen? Isf 

varför?  

- Vilka tider arbetar du när du arbetar hemifrån? Skiljer det sig från när du arbetar 

på kontoret? 

 

 I vilken utsträckning kan du bestämma hur du lägger upp dina arbetsuppgifter?  
(hur du gör arbetsuppgifter, vilka arbetsuppgifter du utför) 

- Vilka delar kan du bestämma över? Alla/några få/inga alls 

- Skillnad med AB? 

 

 Förekommer det att du arbetar utanför ordinarie arbetstid? 

-Är det frivilligt eller bestämmer organisationen? 

-om ja, händer det att du arbetar frivilligt/ofrivilligt andra tider än arbetstid? (helger, 

sjukfrånvaro) 

 

  Hur tycker du det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkar balansen mellan 

arbete och fritid? 

- Varför då? / varför inte? 

- hur hanterar du detta? 

 

 

 

 



 

 

Tema 3 

 Hur upplever du att de sociala relationerna på kontoret påverkas av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet?  

- Bra/Dåligt? Varför/ Varför inte? 

- Någon skillnad innan AB? 

 

 Hur pratar och kommunicerar du med dina kollegor? (email, intranät, snackar 

på lunchen, arbetar vid samma zoner) 

- Är det någon skillnad på hur du pratar och kommunicerar med dina kollegor sedan 

AB? 

 

 Hur upplever du att det fungerar att dela arbetsplatser med dina kollegor? 

 

 Upplever du att möjligheten att få vägledning och hjälp i arbetet påverkas av 

AB?  

(Stöd = vägledning i arbetet, återkoppling på det man gjort eller att få hjälp)  

- Vad gör att du känner så? 

- Hur hanterar du det? 

 

 Finns det något med det aktivitetsbaserade arbetssättet som orsakar stress hos 

dig?  

- Om ja varför? 

- vilka situationer? 

- Hur hanterar du detta? 

 

 Känner Du att du kan få lugn och ro på arbetsplatsen om du behöver det? 

 

 Hur tycker du att det aktivitetsbaserade sättet påverkar sammanhållningen 

inom:  

- Teamet  

- Gentemot andra avdelningar? 

- Positivt?  

- Negativt? 

 

 Upplever du att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar din arbetsdag och 

arbetsuppgifter? 

- Varför och varför inte? 

- Hur hanterar du detta? 

 

 Vilket inflytande känner du att du har över hur ni arbetar (aktivitetsbaserat)? 

 

 Vilket inflytande upplever du rent generellt? 

 

 Känner du att dina kompetenser tillvaratas på arbetet? 

 


