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Sammanfattning 
 
Arbetsmiljön är alltid viktig för både företag och medarbetare. För dagens snabba teknikutveckling 
med hög konkurrens så behöver företaget öka sin innovativitet, effektivitet och produktivitet. 
Medarbetare ställer krav på arbetsplatsen för att bli mer effektiv och innovativ. Implementering av 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön är ett val hos många företag. Aktivitetsbaserad kontorsmiljön har 
ändrat företagets arbetssätt och ge olika effekter på arbetsprocess.  

Arbetets syfte var att ta reda på vilka effekter har införandet av aktivitetsbaserad arbetsmiljö på 
produktutvecklingsprocessen. I arbetet undersöktes och jämfördes de intervjuade  företagens 
kontorsmiljön och produktutvecklingsprocess med den teori som finns i ämnet. 

Arbetet baseras på båda en litteratur- och empirisk studien. Vetenskapliga artiklar ge teoretisk 
bakgrund till arbetet i litteraturstudien. Den empirisk studien genomfördes av fyra intervjuer med 
personer som jobbar i olika företag samt ställa dessa mot de mest förekommande teorierna i 
litteraturen.  

Resultat av intervjuer med fyra företag analyserades och jämfördes och vår slutsatser är att 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön ger positiv effekter till produktutvecklingsprocess. Det ökar företagets 
innovativitet, produktivitet samt medarbetarnas effektivitet. Det underlättar informationsflödet och 
informationsutbytet mellan olika avdelningar som samarbetar för en produktutvecklingsprocess. Det 
minskar kostnader eftersom allting i kontoret är gemensamt för alla, ingenting tillhör någon specifik 
person då krävs mindre kontorsmaterial såsom bord ,stol etc. Aktivitetsbaserad kontorsmiljön är lätt 
att ommöblera, göra förändringar samt kan förbättras kontinuerligt. Detta innebär att det går att 
anpassa till medarbetarnas och företagets behov hela tiden.  

 
Förkortningar 
 
IPU-Integrerad produktutveckling 

ABW - activity based working (aktivitetsbaserad arbetsmiljö) 

R&D- Research and Develpoment 
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Abstract 
 
The working environment is always important for both companies and employees. For today's fast 
technology development with high competition, the company needs to increase its innovation, 
efficiency and productivity. Employees make demands on the workplace to become more efficient and 
innovative. Implementing the activity-based office environment is a choice for many companies. The 
activity-based office environment has changed the company's way of working and has different effects 
on the work process. 

The purpose of this study was to find out what effects does  activity-based work environment have on 
the product development process. In this study, the office environment and product development 
process of the interviewed companies were investigated and compared with the theory contained in the 
subject. 

The conclusion of this papper is based on both literature and empirical study. Scientific articles 
provide a theoretical background for this papper in the literature study. The empirical study was 
conducted by four interviews with people working in different companies and setting them against the 
most common theories in literature. 

Results of interviews with four companies were analyzed and compared. Our conclusions are that the 
activity-based office environment gives positive effects to the product development process. It 
increases the company's innovation, productivity and employee efficiency. It facilitates the flow of 
information and information exchange between different departments that collaborate for a product 
development process. It reduces costs because everything in the office is common to everyone, nothing 
belongs to any specific person, less office supplies such as table, chair etc. are required. The activity-
based office environment is easy to transform, make changes and can be improved continuously. This 
means that it is possible to adapt to the needs of employees and the company at all times. 
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1. Introduktion 
 
Det finns ett flertal olika typer av utformning av kontorsmiljöer. Den traditionella designen av ett 
kontorslandskap där medarbetarna har en bestämd plats och bestämda arbetstider är på väg att ge 
plats åt nya typer av utformningar. Bland annat är den aktivitetsbaserade modellen en ny typ av 
kontorsutformning som blivit mycket populär under de senaste åren. Denna grundar sig i en flexibel 
miljö utan bestämda platser för medarbetarna där de väljer arbetsplats efter arbetsuppgift och 
förflyttar sig utifrån behov under dagen. Ett antal av de allra största svenska företagen väljer en 
övergång från traditionella arbetsmiljöer till aktivitetsbaserade i förhoppning om högre produktivitet, 
ökad medarbetartillfredsställelse och bättre samarbete. 

Fördelarna de ser med övergången sträcker sig från spontana mötesbildningar till bättre 
informationsspridning. Bland annat SAAB AB i Göteborg har gjort denna övergång nyligen och säger 
sig se många positiva resultat i och med detta; såväl i form av affärer som produktutveckling. De anser 
sig ha kommit närmre varandra i och med förändringen i kontorsmiljö. Vid övergången från ett 
traditionellt kontor krävs också att individperspektivet inte försvinner och att varje medarbetares 
behov fortsatt respekteras. I det traditionella kontoret gjordes detta i form av egna utrymmen och i det 
aktivitetsbaserade vill SAAB istället ta hänsyn till medarbetarna genom förändrade beteenden och 
värderingar (Office Insights). 

Även TetraPak har gjort denna övergång till ABW. Deras önskan med en implementering av 
aktivitetsbaserat arbetssätt var ökad effektivitet, produktivitet, förbättrat samarbete och att skapa 
moderna arbetsplatser som lockar medarbetare (HR blick, 2016). 

Trots denna breda implementering av aktivitetsbaserade arbetsmiljöer på många svenska företag, 
ställer sig flera medarbetare frågande till huruvida detta faktiskt är ett lyckat koncept. Enligt Aram 
Seddigh, doktorand i arbets- och organisationspsykologi vid Stressforskningsinsitutet, svarar 
majoriteten av de tillfrågade att ett eget kontor är nyckeln till den optimala miljön för hälsa, trivsel och 
produktivitet. I andra hand föredrar de delade kontor eller små kontorslandskap. Fåtalet av de 
tillfrågade ser större kontorslandskap som en bra lösning. En framgångsrik implementering av större 
kontorslandskap tror han finns i kommunikation med medarbetarna så att de får möjlighet att påverka 
sin arbetsmiljö (Stockholms universitet, 2013). Seddigh tror även att kommunikationen minskar i 
större kontorslandskap, trots att detta är en av de faktorer som företagen vill öka med införandet av 
aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

 
1.1 Problematisering 
 
Vid forskning kring implementering av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer framkommer svårigheter i 
införandet av ABW. De svårigheter som framkommer i denna övergång handlar bland annat om 
ledarskap. I och med detta nya arbetssätt krävs ett nytt sorts ledarskap där chefen inte påverkar vad 
medarbetarna gör och vid vilken tid, så länge som resultatet blir det önskade. Därför behövs det 
införas nya typer av kontroller på arbetet - kontroll av chefen att medarbetaren har koll på vilka 
arbetsuppgifter hen ska utföra, att hen har koll på sina mål och att arbetet fungerar bra trots att chefen 
inte alltid är närvarande (Lid Falkman och Stenström, 2017). 

Vid båda dessa undersökningar upplevs konflikter i medarbetarnas uppfattning kring hur det 
nyimplementerade arbetssättet fungerar på arbetsplatsen (Lid Falkman och Stenström, 2017, Seddigh, 
2013). Vissa medarbetare upplever förändringarna som mycket positiva och som ett paradigmskifte 
medan andra inte är lika nöjda. Missnöjet finns ofta i kommunikationsproblem och att medarbetarna 
ser det som ett sätt för företaget att komprimera arbetsytan utan hänsyn till den plats medarbetarna 
faktiskt behöver (de Lima Fagerlind och Sigblad, 2017). 
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Frågan är då om införandet av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer faktiskt är så framgångsrikt som 
företagen vill tro. Bland annat Seddighs forskning grundar sig i produktivitet. Det behövs forskning 
kring hur även produktutvecklingsarbetet eller en produktutvecklande miljö påverkas av en förändrad 
kontorsmiljö - från traditionell till aktivitetsbaserad. Därför vill denna studie undersöka just det.  

I bland annat SAAB och TetraPak, där de som infört förändringarna är nöjda med införandet, är 
medarbetarna lika nöjda? Mycket av forskningen grundar sig också i medarbetartrivsel och 
produktivitet. Finns det dessutom någon koppling mellan resultat i produktutvecklingen och 
införandet av aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 

Att företag väljer övergång från traditionell kontorsmiljö till aktivitetsbaserad blir alltmer vanligt. 
Flera stora svenska företag med produktutvecklingsverksamhet har de senaste åren gjort denna 
övergång, bland annat SAAB och TetraPak. Den forskning som finns grundar sig ofta i att analysera 
medarbetarnas trivsel på företagen och hur produktiviteten förändrats. Det finns dock inte lika mycket 
forskning kring hur produktutvecklingen påverkas. 

 
1.2 Syft 
 
Syftet med denna studie är därför att undersöka svenska företag som gjort övergången från en 
traditionell kontorsmiljö till en aktivitetsbaserad och se om de upplever någon förändring i sitt 
arbetssätt och arbete med produktutveckling. Med hjälp av de faktorer som anses påverka arbetet med 
produktutveckling är syftet att analysera hur dessa faktorer påverkas av införandet av ABW.   

 
 
1.3 Frågeställning 
 

• Vilka effekter har införandet av aktivitetsbaserad arbetsmiljö på produktutvecklingsarbetet? 
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2. Teori 
 
I denna del presenteras det nuvarande kunskaps- och forskningsläget kring aktivitetsbaserade- och 
traditionella kontorsmiljöer samt framgångsrik produktutveckling och de faktorer som är viktiga. 

 
2.1 Fysiska arbetsmiljöer 

Sedan Hawthorne-experimenten, där Elton Mayo först började undersöka sambandet mellan arbete 
och produktivitet, har forskare fortsatt att undersöka huruvida en fysisk arbetsmiljö faktiskt påverkar 
arbetsprocesser eller motsvarande resultat. Experimenten har sedan 1930-talet varit tongivande i 
forskarnas intresse för att undersöka kopplingen och fortsatta studier utförs än idag. Mayos 
experiment undersökte produktiviteten hos två olika arbetsgrupper då små förändringar i arbetsmiljön 
gjordes successivt för den ena gruppen, medan den andra gruppens arbetsförhållande förblev 
desamma. Produktiviteten ökades i gruppen där förändringar gjordes, kontinuerligt med varje 
förändring. Även när förändringar började göras tillbaka mot det ursprungliga arbetstillståndet ökade 
arbetarnas produktivitet. Då drogs slutsatsen att den fysiska arbetsmiljön de facto har betydelse för 
produktiviteten och att detta framför allt beror på att de anställda måste få uppfattningen att deras 
arbetsmiljö är något som ledningen värnar om (The Economist, Poskela et al 2008). 

Studier från Fraunhofer IAO Stuttgart visar att det faktiskt finns en korrelation mellan 
kontorsutformning och en statistiskt stark positiv influens på medarbetarnas prestation. Det går till 
och med att urskilja en positiv effekt på upp till 36%. De två viktigaste faktorerna för denna uppgång 
var god kvalité på arbetsmiljöns samarbetsförmåga och själva arbetsprocessen (Poskela et al 2008). 

 

2.1.1 Aktivitetsbaserad arbetsmiljö: 
 
Att företag inför aktivitetsbaserade miljöer är något som blivit alltmer vanligt under de senaste åren. 
Aktivitetsbaserade miljöer (ABW) grundar sig i en strävan att frångå det traditionella kontoret med 
skrivbord och bestämda placeringar för alla medarbetare och istället implementera en mer dynamisk 
arbetsmiljö(Månsson och Nyberg 2015). ABW ämnar att främja rörlighet, medarbetartillfredsställelse, 
samarbete mellan medarbetare och kreativitet. På ett kontor som tillämpar ABW finns olika stationer 
som är ämnade för olika ändamål och arbetstyper, och ett konstant flöde av medarbetare. Det kan till 
exempel innebära mindre bord för samtal mellan två medarbetare, ljudisolerade soffgrupper och 
färgglada grupprum. Medarbetarna på ett kontor med ABW väljer arbetsplats utifrån sin arbetsuppgift 
och förflyttar sig därför flera gånger under dagen.  

Aktivitetsbaserad arbetsmiljö beskrivs i flertalet olika studier, men vad alla har gemensamt är att 
införandet av ABW önskar leda till förbättrat samarbete, minskad lokalkostnad och miljöpåverkan, 
medarbetartillfredsställelse, flexibilitet och produktion (Feng, 2015, Bouvier och Eriksson 2014, 
Månsson och Nyberg 2015, Gustafsson 2014 mfl.). 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till när kontorsmiljöer ska utformas eller omformas är kostnader, 
engagemang och produktivitet. Gustafsson (2014) hävdar att viktiga punkter att ta hänsyn till vid 
utformandet är att kontoret ska skapa engagemang och sammanhållning, att det ska passa alla 
medarbetare, kunna vara flexibelt för de anställda samt hålla god balans mellan kostnader och 
tillfredsställelse hos medarbetarna. 
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Utmaningarna i implementeringen av ABW är många. Främst visar sig svårigheter för chefer att lyckas 
övertyga sina medarbetare om fördelarna med ABW som arbetssätt och att detta är något som kommer 
gynna den specifika arbetsplatsen. Vad som då är viktigt att att medarbetarna är delaktiga under 
implementeringsprocessen och får framföra sina åsikter kring förändringarna. En annan utmaning är 
att fortsätta den kontinuerliga utvecklingen av kontoret även efter implementeringen av ABW. 
Medarbetarnas behov på kontoret kan omöjligt helt och hållet förutspås och därmed krävs 
förändringar även efter det initiala införandet (Bouvier och Eriksson 2014). 

För att en implementering av ABW ska vara framgångsrik, krävs förändringar av den fysiska 
arbetsplatsen, grundläggande förändring av arbetskulturen, digitalisering samt en positiv inställning 
från medarbetarna på förändringen. Rak och öppen kommunikation har enligt Feng (2017) visat sig 
vara viktiga kriterier för att ABW ska lyckas. Möjligheterna till flexibel kommunikation ser Månsson 
och Nyberg (2014) som en av anledningarna till att ABW har större chans att lyckas idag än under 
1970-talet då de flexibla kontorsmiljön introducerades för första gången. I och med de IT-lösningar 
som dagens teknik erbjuder har företag bättre förutsättningar för att lyckas idag än vad de hade då. 

 
2.1.2 Traditionell arbetsmiljö 
 
Den traditionella arbetsmiljön består av en fast arbetsplats på ett fast kontor. Miljön symboliseras av 
öppna kontorslandskap eller cellkontor, där varje anställd har sin egna plats på kontoret (Sahlström 
och Severin, 2015). Detta är den konservativa definitionen av en arbetsmiljö, till skillnad från 
exempelvis projektkontor och aktivitetsbaserat kontor som utvecklats under de senare åren. Denna 
kontorstyp blir mindre vanlig med tanke på den flexibilitet som finns för medarbetaren idag. Med 
hjälp av tekniska och kommunikativa hjälpmedel går det nu att arbeta från vilken plats man än vill 
(Sahlström och Severin, 2015). 

 
2.2 Produktutveckling  
 
Produktutveckling är ett område som täcker såväl traditionell produktutveckling som den nyare 
varianten av integrerad produktutveckling och concurrent engineering. Detta avsnitt presenterar dessa 
koncepten/metoder samt skillnader och likheter dem emellan. 

 
2.2.1 Traditionell Produktutveckling  
 
För att bli konkurrenskraftigt på den globala marknaden behöver ett företag bli bättre och snabbare i 
ny produkt- och processutveckling och utforma en utvecklingsplattform för nya produkter. 
Traditionell produktutveckling är en process som inkluderar alla stadier från idé till färdigutvecklad 
produkt eller tjänst(Lars Holmdahl 2010). Produktutvecklingsprocessen börjar med marknadsanalys. 
Därefter kommer konceptfasen där den ursprungliga idén formuleras, och mer detaljer om designen 
etableras. Sista stegen är produktion och försäljning (Se Figur 1). Lars Holmdahl (2010) kallar detta 
för stafettpinnemetoden då arbetssättet kan liknas vid att en stafettpinne först bärs av en avdelning, 
sedan lämnas över till en annan, och så vidare. Den har många nackdelar. Den anses långsam och 
resultera i dålig kommunikation eftersom produktutvecklaren inte har kontakt med slutanvändaren av 
produkten, då specifikationen gjorts av marknadsavdelningen.    
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Figur 1. Traditionell produktutveckling 

 
‘’Product development is the collective activities, or system, that a company uses to convert its 
technology and ideas into a stream of products that meet the needs of customers and the strategic 
goals of the company.’’            Michael N Kennedy 
 
Enligt Johan R. Hauser och Ely Dahan (2007) är produktutveckling en end-to-end process. Den 
innehåller fem steg innan en ny produkt eller tjänst gör en fullskalig lanseringen på marknaden. Dessa 
steg är:  

1) Behovsidentifiering och idégenerering  

2) Konceptutveckling  

3) Koncepttest 

4) Design och teknik 

5) Prototyputveckling och testning  

Produktutveckling kräver mycket kommunikation mellan medarbetare, projektteam och olika 
avdelningar. Just kommunikationen mellan produktutvecklingen och produktionen brukar vara ett 
stort problem i den totala processen. Produktutvecklingen tar inte hänsyn till att produkten ska var lätt 
att producera, vilket kan leda till ökade kostnader och ledtider inom produktionen. 

Produktutveckling består av flera funktionella avdelningar: ledning, produktion, försäljning/marknad 
och inte minst konstruktion där huvudansvaret ofta ligger. Samtidigt är produktutveckling en kollektiv 
aktivitet som kräver samarbete mellan olika avdelningar och god informationsöverföring.  

Häkkinen (2015) beskriver produktutveckling som en process som generellt består av samma 
tillvägagångssätt. Processen inleds med att en specifikation för en ny produkt överlämnas från en 
marknadsavdelning till en produktutvecklingsavdelning. Koncepten för produkten tas fram av 
produktutvecklingsavdelningen, vilka resulterar i prototyper som därefter tillverkas och säljs. Detta 
tillvägagångssätt kan skiljas åt genom tillämpandet av olika modeller, såsom Lean Product 
Development eller Integrerad Produktutveckling. 

 
2.2.2 Integrerad Produktutveckling(IPU) och Concurrent Engineering(CE) 
 
Integrerad Produktutveckling (IPU) är en metod som presenteras av Michael E. McGrath (1987) i 
boken Product And Cycle-time Excellence. IPU beskrivs som en möjlighet för industrin att möta 
dagens produktkrav och med hjälp av produktlivscykeln arbeta för att förkorta processtiden, reducera 
kostnader, öka produktivitet etc.  
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‘’IPU är en räddningsrörelse’’  säger Pessoa, M. och Trabasso, L.G i boken The Lean Product Design 
and Development Journey Chapter 2 (2017) som handlar om samarbete mellan de tekniska 
avdelningar i företaget som samlar in de krav som ställs på produkter och använder dessa i 
förbättringssyfte. Eftersom det är omöjligt för en enskild medarbetare att samla in all information och 
vetskap som behövs för att överväga alla aspekter av livscykeln hos ett typiskt komplex produkt idag, 
t.ex ett flygplan, krävs integration av produktutveckling mellan olika företag och avdelningar. 
Kommunikation och samarbete är alltså en viktig nyckel i detta arbete. Även Gerwin och Barrowman 
(2002) betonar vikten av hjälpmedel för koordination inom IPU eftersom det förekommer mycket 
interaktion mellan aktiviteterna i processen. Dessa hjälpmedel är exempelvis integreringsverktyg, 
produktdefinitioner och strukturering av team. Med produktdefinitioner menas funktioner och 
egenskaper i projektets slutgiltiga produkt. 

Integrerad produktutveckling innebär att alla delprocesser sker samtidigt, vilket betyder att 
marknadsanalys, konceptfasen och produktion är aktivt i processen samtidigt. IPU innebär att 
avdelningar arbetar isolerat och endast med det område som rör den specifika avdelningen. IPU har 
likvärdig definitioner som Concurrent Engineering, CE, och har samma arbetssätt som CE. CE innebär 
att arbetsgrupper arbetar parallellt med olika arbetsuppgifter under projekten. CE har många fördelar 
enligt Morgan och Liker (2006). Exempel på detta är effektiv kommunikation för att reducera ledtiden 
och ta produkt- och processbeslut utifrån olika perspektiv för att öka produktkvaliteten etc.  

 

 
Figur 2. Integrerad produktutveckling 

 
 

Eftersom avdelningar annars arbetar isolerat och parallellt så är det svårt att ta hänsyn till varandras 
arbete. Därför är det viktigt med bra kommunikation mellan olika avdelningar. 

Ett exempel av Ulrich och Eppinger (2012) i Product Design and Development visar hur olika 
avdelningar arbetar enligt CE processen. I tabellen nedan listas de parallella arbetsuppgifter som 
genomförs i produktutveckling.  
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Figur 3. Exempel på parallellt arbete mellan avdelning i CE 

 
2.3 Viktiga faktorer för framgångsrik produktutveckling 
 
Vad som anses vara viktiga faktorer för framgångsrik produktutveckling beskrevs av Cooper och 
Kleinschmidt (1995) bero på produktutvecklingsprocessen och dess ingående aktiviteter, 
produktutvecklingsstrategi, företagets förhållningssätt till innovation samt hur ledarskapet investerar i 
produktutveckling. Vidare presenterar Ahlgren och Landström (2017) flera nycklar till framgångsrik 
innovation inom produktutveckling. De hävdar att det är viktigt med ett aktivt deltagande från 
företagsledningen, möjliggörande av en kreativ kultur och att det finns en tydlig innovationsstrategi.  

I Florén et al. (2017) framhävs det hur viktigt det är att tidigt i PU-processen etablera en tydlig 
produktdefinition som ska ha genomgått en grundlig analys och kunna leda till en slitgiltig produkt. 
Denna definition ska fungera som mål för den slutgiltiga produkten. Även Florén et al. ser 
involverande från ledningen, en kreativt tillåtande miljö och en tydlig produktutvecklingsstrategi som 
viktiga faktorer. Utöver tidigare nämnda faktorer ser de även att kundinvolverande och samarbete 
mellan olika delar av organisationen är viktiga faktorer för framgångsrik produktutveckling. 

I Cooper och Kleinschmidt (2007) betonar de återigen vikten av att ha en tydlig 
produktutvecklingsprocess inrättad med tydliga, tidigt inrättade, produktdefinitioner och tidpunkter i 
arbetet där tuffa beslut ska tas. Även en produktstrategi för businessenheten ser de som en viktig 
framgångsfaktor. De ser också korrekt användande av medarbetare och finansiella resurser som en 
viktig faktor. Dock förklarar de inte på vilket sätt dessa resurser bör användas utan endast att det ska 
vara på rätt sätt. Vad gäller användandet av enhetsöverskridande samarbeten så ses detta som en 
viktig del i arbetet men inte som avgörande för produktutvecklingen.  

Häkkinen undersökte (2015) vilka faktorer som ansågs viktiga för fem svenska företag i deras 
produktutvecklingsarbete. Deras typ av produktutveckling var då CE och de faktorer Häkkinen 
presenterade var bred lösningsrymd, välgrundade bortval av koncept, kunskapsåtervinning, tekniskt 
kunnig projektledning och samarbete mellan enheter i projektgrupperna.   

För att sammanfatta dessa studier finns alltså viktiga faktorer för god produktutveckling i etablerandet 
av en tydlig produktutvecklingsprocess, en produktutvecklingsstrategi, en kreativt tillåtande miljö och 
en ledning som värderar och uppmuntrar till produktutveckling. Även välgrundade val av vilka 
koncept som faktiskt ska genomföras och kunskapsåtervinning anses viktigt. Huruvida samarbete 
mellan företagets olika enheter är en avgörande faktor är inte helt uppenbart, då det finns konflikter 
mellan olika studier, men god kommunikation anses viktigt. 
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2.4 Kommunikation i produktutveckling 
 
Fler och fler företag inser vikten av en effektiv produktutveckling för att bibehålla 
konkurrensförmågan och är en nykel fakta till framgångsrik produktutveckling (Chen, Xie och Zeng, 
2009). En utmaning för företagen är då att veta hur omfattande kommunikationen behöver vara. Det 
kräver effektiva kunskapsflöden så att ingen information går förlorad på vägen. Vid IPU finns det 
mycket information som ska kommuniceras inom olika avdelningar.  

De parallella arbetssätt som sker i IPU och CE förtydligas av Ward et al. (1995), där det beskrivs hur 
kommunikation kan se ut mellan produktutvecklare och produktion under ett projekt. De 
presenterade koncepten skulle optimera kommunikationsflödet, som flertalet gånger går mellan 
produktutvecklarna och produktionsavdelningen under PU-processen. Till slut kommer produktionen 
bereda för start av tillverkning (Ward, Liker, Cristiano och Sobek, 1995). Figuren nedan visar hur de 
kommunicerar. PU står för produktutveckling och PA står för produktionsavdelning.  

 

 
 

Figur 4. Kommunikation mellan produktutveckling och produktionsavdelning 
 
 

De flesta företag som ägnar sig åt produktutveckling har antagit och genomfört någon modell av nya 
produktprocesser, såsom Stage-Gate (Cooper, 2006). Stage-Gate är en konceptuell modell som 
används vid produktutveckling från idé till lansering som en serie av faser. I Stage-Gate processen 
ingår mycket kommunikation mellan fas och gate. I varje fas genomför projektgruppen ett antal 
åtgärder som avser att effektivt utveckla produkten. Dessa åtgärder ger ett slutgiltigt resultat i slutet av 
varje fas. Varje fas kopplas till en gatepunkt som kallas go/kill beslut, där högsta ledningen möter 
arbetsgruppen och avgör om projektet ska försätta. Varje gate har en förskriven lista över resultat som 
markerar den information högsta ledningen behöver för att gör go/kill beslut och som grundar 
beslutet. Stage-Gate är en input-output process. Information om resultatet är input. Denna undersöks 
och bedöms enligt projektets givna kriterier, sen ger ett beslut som output till nästa fas. Gates är också 
där gruppledare säkerställer nödvändiga resurser för att driva projektet framåt.  
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Figur 5. Stage-Gate 

 
 
 
 
 
3. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts vid insamling av data. 

 
3.1 Förstudie 
 
Denna studie inleddes med en genomgång av nuvarande kunskaps- och forskningsläge gällande 
fysiska kontorsmiljöer, innovation och produktutveckling. Detta för att etablera en uppfattning kring 
vad forskningen anser om hur kontorsmiljöer bör utformas och samtidigt undersöka vilka faktorer och 
förutsättningar som anses viktiga för god innovation och produktutveckling. Teman valde för att 
svenska företag är duktig på omformulera och möblera kontoret, och då kom frågan om  hur kommer 
detta påverkar produktutvecklingsprocesser.  

  
3.2 Insamling av data  
 
Därefter intervjuade respondenter från fyra skilda företag angående dessa områden. Företaget vara 
svenska företag som anses vara innovativt framgångsrika och arbetar aktivt med produktutveckling. 
Deras branscher komma inte vara desamma. Intervjuerna kom bland annat angå företagens syn på 
utformning av kontorsmiljö, huruvida den designats i syfte att främja någon del av arbetsprocessen 
eller det inte finns några sådana baktankar. 

 
3.3 Introduktion av respondents företag 
 
Fyra företag är Vasakronan, Tobii, Cybercom och ÅF vilka ligger olika bransch. Tabell 1 visar vilka 
bransch de ligger på, respondents roll i företag samt intervjumetoder.  

Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan 
äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kotors-och butiksfastigheter i stora stader av Sverige. 
Vasakronan har utfört många kontor för olika företag inom olika industri, t.ex Telia, Tobii etc. 
Vasakronan har överföra från traditionella kontorsmiljön till aktivitetsbaserat kontorsmiljön sedan 
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2013 och har mycket feedback från medarbetare, kunder. Respondent jobbar som  hyresgästrådgivare 
och jobbar med utveckling i Vasakronan. Hans roll har titeln Tenant Advisory of Workplace Strategy 
och innefattar alltså arbete med arbetsplatsstategier, vilket är ett område som tidigare inte existerade. 
Han får diskutera med VDar, CFOer och andra som beslutar kring arbetsplatser kring drivande krafter 
bakom utvecklingen av arbetsplatser beroende på olika typer av ledarskap, upplägg, strategier, 
teknologier och kulturer.   

Tobii är ett svenskt företag som utvecklar och säljer produkter för ögonstyrning och blinck mätning - 
kallas som eye tracking. Tobii består av tre företag vilka är Tobii Pro, Tobii Tech och Tobii Dynavox. 
Tobii Dynavox har ändrat sin kontorsmiljön till aktivitetsbaserad kontorsmiljön sedan halvår sedan. 
Respondent jobbar i en team med andra kollegor och tar övergripande ansvar för hela kontoret. 

Cybercom är ett IT-konsultbolag som verkar inom IT och kommunikationsteknik. Företaget är 
huvudsakligen verksamt i Norden men finns även representerat i Indien och Polen. Inom hela 
Cybercom finns 1200 anställda, varav 800 i Sverige. I Sverige har Cybercom 8 kontor där 4-5 av de 
största kontoren har mer eller mindre aktivitetsbaserade lösningar. Huvudkontoret, som ligger i 
Stockholm, är fullkomligt aktivitetsbaserat. Respondent är Head of HR på Cybercom Group och 
ansvarar alltså över HR-arbetet.  

ÅF är ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och 
infrastruktur. ÅF har sin huvudkontor i Solna, Stockholm vilken har sju våningar ovan mark och har 
nyligen infört aktivitetsbaserad verksamhet, August 2017. Respondent jobbar som programchef i ÅF 
där hon tar hand om konsult som inte jobbar åt en kund, hon arbetsleder dem med coachning och 
utveckling innan nästa uppdrag.    

 
3.4 Analys av insamlad data 
 
Studien av nuvarande kunskapsläge och intervjuerna med dessa företaget skulle sedan låg till grund 
för en analys kring vilka faktorer i en fysisk arbetsmiljö som bidrar till god innovation och 
produktutveckling. Analysen kom även handla om ifall företagen tar efter forskningens råd gällande 
god utformning av daktivitetsbaserad kontorsmiljö. Analysen skulle också hittade genomsammen 
mellan olika företaget och skilnader samt hur skiljade/passade det med teori. 

 

Företag Respondents roll Typ av intervju Tid Bransch 

Vasakronan Hyresgästrådgivare Möte 60 min Bygg- och 
fastighet 

Tobii Kontorschef Möte 50 min Nyteknik, 
R&D företag 

Cybercom HR Möte och 
komplettering 
med telephone 

40 min IT-konsult 

ÅF Programchef Möte 45 min Tekniska 
Konsulter  

 
Tabell 1. Företaget och intervjumetoder 
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4. Diskussion om studies kvalitet 
 

Studien genomfördes av intervju av fyra företagets medarbetare. Och vår studie var begränsad till dem 
fyra företaget, detta kan ha lett till att slutsats i detta arbetet inte kan ses generella riktlinjer för alla 
företaget.  

Respondenter har egen åsikter i vissa aspekter och inte företagets. Det finns även risk att deras 
kunskaper om produktutveckling kan vara begränsad till deras roll i företaget.Och eftersom det är bara 
Tobii är en riktig R&D företag så kan slutsatser av rapporten om produktutveckling är inte fullständig. 
Företaget som är inte R&D företag har inte lika mycket kunskaper om produktutveckling jämför med 
ett riktig R&D företag. Respondents svaret om produktutveckling är inte intuitiv känslor utan hörs 
från andra medarbetare som jobbar direkt med produktutveckling. Intervju för varje respondent är lite 
för långt, vissa frågor motsvara inte frågeställning och inte dykas upp i rapporten.  

En av vår svårast bitar av detta arbetet är aktivitetsbaserad kontorsmiljön är en väldigt nyligen 
kontorsmiljön och det finns inte så mycket R&D företaget som har överfört från traditionella 
kontorsmiljön till ABW. Det finns lite information och litteratur har skrivit om ABW påverkning på 
produktutveckling också, varken teori eller företag har tänkt på den förut. 

 
5. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de undersökningar och insamling av data som har skett. Tabell 2 
visar svaret som har fått från företagets intervju. 

 

 
Tabell 2. Sammanställning av resultat 

 
 
 

 Vasakronan Tobii ÅF Cybercom 

Har företag utfört en ABW Ja Viss del Ja Ja 

Tycker dem att 
arbetsmiljön påverkar 
arbete med PU-process  

Ja Ja Ja  Ja 

Ger det positiv påverkning 
eller negativ 

Positiv Både och, men 
positiv>negativ 

Positiv Positiv 

Produktutvecklingsmetod X IPU,CE IPU,Agila 
metod  

X 

Kommunikativa 
hjälpmedel 

Jammer, 
Sharepoint 

Sharepoint Skype, 
Mail 

Skype, 
Mail 

ABW underlättar 
informationsflödet 

Ja Ja Ja Ja 



2018.05.28 MF131X:Intergrerad Produktutveckling  Kevin Magnusson 

- 16 - 
 

5.1 Vasakronan 
 
5.1.1 Arbetsmiljön 
 
Vasakronan har haft aktivitetsbaserat kontorsmiljön sedan 2013. Den har nämns som Stockholm bästa 
kontorsmiljön flera gånger i artiklar och andra ställen. Respondent förklarar orsaker som Vasakronan 
har valt ABW och utveckla sin arbetsplats kraftfullt i en inkrementell utvecklingsprocess. Denna 
utveckling grundar sig i fem punkter: delande, variation, mobilitet, uttryck och tillit. Det är svårt att 
utföra någon riktig forskning kring effekten av dessa fem punkter och detta arbetssätt eftersom det 
beror av flera olika faktorer och människor påverkas olika av olika faktorer. Men Vasakronan tror att 
detta arbetssätt kommer hjälpa deras övergripande strategi i att förbli ledande i sin bransch.  

Delande och tillit är den två viktigast variabel. Delande underlättar informationsutbyte och tillit tillåter 
medarbetare lita på varandra och vågar att göra fel. 

Delande 

Alla sitter i en delande områden, information, tankar, ideer flödar i luften. Inga äger någon stoler, 
border eller dator. Människor var mer benägen att dela. Och Respondent nämner att delande är ett 
viktig variabel i utvecklandet i samtid och nutid.  

Tillit 

Tillit är viktig för teknikutveckling och nytänk eftersom människor är beroende på varandra hela tiden. 
Det är viktig med tillit till sina medarbetare och anställda. 

 
 
5.1.2 Produktutveckling 
 
Produktutvecklingsmetoder 
 
Vasakronan är inte ett R&D företag så använder de inte någon produktutvecklingsmetoder. Processer 
ser de också som ett hinder på vissa sätt. Trots att de effektivserar så hämmar de lika mycket och tar 
bara till processer för sådant som ska göras upprepande om och om igen och i de fallen är det viktigt 
att också ifrågasätta processerna så att man inte arbetar efter gamla sanningar. Repondent tycker även 
att ja-sägande är viktigt. Sådant som är dåligt självdör ändå och då är det viktigt att inte gå miste om 
någon möjlighet genom att inte ha sagt ja. Medarbetare måste förlita sig till att alla har samma 
riktning. 

 
Arbetsmiljöns påverkning på PU-process 
 
Eftersom Vasakronan har utfört många aktivitetsbaserad kontorsmiljön till olika R&D företaget. 
Feedback som de har fått från kunder visar att ABW har absolut påverkning på 
produktutvecklingsprocess. 

Respondent tycker att de viktigaste aspekterna av obehindrat utvecklingsarbete på Vasakronan ligger i 
hur kulturen utformas: att man inte alltid tänker på värsta fallet och felsteg inte bestraffas med 
repressalier. Då vågar de anställda tänka mer och vågar att göra fel.   

Respondent tycker att arbetsmiljön har absolut påverkning på produktutveckling baserad på deras 
feedback från deras R&D företag kunder. För de R&D företag kommer innovation ökar i en 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön. Om de inte är nöjda måste de få röra på sig och få nya perspektiv som 
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i sin tur kan itereras tillbaka till arbetet. Det blir då en självuppgående spiral där alla krafter föder 
motkrafter som kan genereras tillbaka.  

 
5.1.3 Kommunikation 
 
Kommunikations hjälpmedel 
 
Vasakronan använder mjukvara som Jammer, Lync och Sharepoint som kommunikativa hjälpmedel. 
Men de tänker på framtiden också, speciellt inom virtuella arenan. Detta på grund av att de ser att 
fysisk mötena troligen blir färre och färre och kommer ersättas av virtuella möteslösningar.  

 
Arbetsmiljöns påverkning på kommunikation och informationsflödet 
 
Respondent tror inte kommunikation i en organisation påverkas av arbetsmiljön utan är mer beroende 
av dagens teknikutveckling och då tillåtit snabbare informationsflödet.  

Utformning av möten utvecklas och förändras i och med den nyinförda kulturen. Eftersom 
arbetsmiljön är mer öppnat och medarbetare blir mer öppna för olika typer av möten och 
informations- och kunskapsutbyten, så kan det leder till att möte kan hända när som helst och var som 
helst i arbetsplats.    

 
5.2 Tobii 
 
5.2.1 Arbetsmiljön 
 
Presentation av arbetsmiljön 
 
Tobiis arbetsmiljön är en kombination av fasta platser och flexibla platser. Tobii har växt väldigt fort 
senast år och anställde många nya medarbetare. Många av dem är utvecklare och har behov av fast 
plats, men cirka 30% av medarbetarna som är mer flyttbara och behöver röra sig i kontoret varje dag. 
Då bestämde företagsledning att utföra en mer flexibel arbetsplats vilken är aktivitetsbaserad. Tobii 
har utfört den inom två veckor. Två medarbetare har fast arbetsplats eftersom de behöver specifik 
teknik/utrustning.  Tobii planera att  införa en flexibel projektbord för de som behöver och tar bort 
vissa onödiga skrivbord för att få plats för projektbordet. R&D och support har fasta platser eftersom 
de har många produkter och verktyg medan marknadsavdelning sitter i flexibel platser då har de ofta 
möte samt kund besöker. 

Tobii vill få kontinuerlig feedback från medarbetare och förbättra sin kontorsmiljön, t.ex de 
fortfarande har mycket skrivbord i kontoret samt tystrummet som kan tas bort eftersom de har redan 
en tystskogen där medarbetarna kan jobba utan någon störning. Och ibland är det svårt för dem som 
inte känner kontoren väldigt väl att hitta folk, de vet inte var ska de hitta den specifik person. Det kan 
Tobii förbättra sig säger Respondent. 

 
Syftet med design av arbetsmiljön 
 
Syftet med den här aktivitetsbaserad arbetsmiljön för Tobii är att skapa mer kreativa ytor, 
medarbetarna kommer i kontakt med varandra på en mer effektiv sätt samt lära känna varandra 
bättre. Respondent känner sig mindre kreativ när hon har fast arbetsplats. Och en sådan 
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kontorsmiljön hjälper medarbetare anpassar sig för vad vill de göra just nu, har nån behov av en ljud 
fri miljö får de gå till tysta skogen eller var de vill.  

 
5.2.2 Produktutveckling 
 
Produktutvecklingsmetoder 
 
Tobii använder bland annat många produktutvecklingsmetod och vilka ska man använda beror på 
vilken projekt håller man på med. Respondent tycker inte produktutvecklingsmetod påverkas av 
arbetsmiljön utan man använder den metod som lämpligaste för projektet. 

 
Arbetsmiljöns påverkning på produktutvecklingsprocessen 
 
Arbetsmiljön kan tillåta medarbetare att obehindrat arbeta med produktutveckling men helt beror på 
vad är det för projekt. Tobii har olika miljö för utvecklare, vissa jobbar i kontorslandskap och vissa 
jobbar i rum. Respondent vill inte ändrar ytor för produktutvecklare innan de hitta en flexibel vägen 
att lösa vissa problem, t.ex det brukar vara ett team vilket består av 10-20 utvecklare att samarbeta och 
det är lite rörigt när alla flyttar sig med sina utrustningar och andra problemer kan uppstå. Men ändå 
tycker Respondent det är bra för utvecklare att jobba i en öppna ytan fast måste man hitta en flexibel 
väg att lösa dessa problem.  

Arbetsmiljön påverkar arbetet med PU-processen, i Tobiis fallet är det att de medarbetare sitter 
mycket med dator för kodning och test så kommer det blir väldigt varmt samt dåligt luft i rummet. En 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön främjar och förbättrar produktutveckling om man gör det på rätt sätt 
och lyssnar på feedback från medarbetare. Lyssnar på feedback är väldig viktig nämner Respondent 
för att utveckla kontinuerligt arbetsmiljön. Respondent påstår att medarbetare känner sig närmare till 
VD eller andra personer i ledningsgruppen, på så sätt vågar de ta egna initiativ och samtidigt hjälper 
ledningsgrupp att ha bättre koll på hur det går med medarbetare och projekter.  

Respondent tycker att när man jobbar med utveckling så ska man sitta rygg mot rygg och det lyckas 
väldig bra i Tobii fast inte alla vill det. Rumsutformning kan påverka hur folk sitter, hur solen ligger 
och vilken utsikt kan man få. 

 
5.2.3 Kommunikation 
 
Kommunikationshjälpmedel 
 
Tobii användar mycket Sharepoint som kommunikationshjälpmedel samtidigt finns det digitala 
skärmen som finns vid reception och kaffemaskin som visar dagens information och skicka ut 
erbjudanden. De använder Skype och egen app för kommunikation också men det blir lite problem när 
folk har så många alternativ för att vissa folk brukar använda Skype medan den andra personer som de 
vill kontakt med använder mest Sharepoint och sällan Skype. Respondent vill att företaget ska införa 
ett gemensamt kommunikationsmedel för medarbetaren men hon tycker att digitala skärmen som 
finns vid kaffemaskin är väldigt effektiva att skicka ut information och erbjudanden eftersom nästan 
alla passerar kaffemaskin dagligen och då ser man den viktig information.  

 
ABW påverkning på kommunikation och informationsflödet 
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ABW underlättar informationsflödet och medarbetare träffar andra arbetskamrater som annars skulle 
ha träffat mycket sällan, säger Respondent. Informationsflödet blir snabbare och effektivare men inte 
så mycket som man förvänta sig, bästa sättet är att medarbetarna kommunicera och lära sig av 
varandra inom en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. 

 
5.3 Cybercom  
 
5.3.1 Arbetsplatsmiljö  
 
Presentation av arbetsmiljön  
 
Huvudkontoret har nyligen implementerats med ABW lösningar. Lokalerna är moderna och ligger 
centralt i Stockholm. Arbetsmiljön är en viktig faktor för Cybercom och mycket fokus läggs på att 
lokalerna ska kännas attraktiva för nya och befintliga medarbetare. Det är också viktigt med en 
funktionell miljö som ska gå att anpassa efter medarbetarnas diverse behov. Som konsultfirma är flera 
medarbetare utplacerade hos kunder och kan då spendera stor del av sin tid i kundernas lokaler. När 
de är på plats på huvudkontoret är det viktigt att det finns utrymme för olika arbetsbehov och därför 
rymmer lokalerna såväl stora datorskärmar anpassade för kodning och luftiga grupprum till 
projektarbete som öppna kontorsmiljöer för kommunikativa arbetsuppgifter. Respondent berättar att 
vid mer informella möten kan dessa genomföras i kontorets mer livliga delar medan arbete som kräver 
hög närvaro och fokus kan utföras i tysta delar av kontoret. Att övergå från en traditionell kontorsmiljö 
till aktivitetsbaserad var ett beslut som togs av Cybercoms ledningsgrupp. Grunden till detta beslut 
fanns i en önskan att göra miljön mer attraktiv och kunna minska på ytan. Trots att företaget växte i 
antal medarbetare så blev storleken på kontoret mindre med denna övergång. De ville också 
undersöka huruvida det gick att med fysiska medel påverka hur en dag ser ut på jobbet. Ett exempel på 
detta är uppmuntran till rörelse under dagen genom att sätta in rullband på kontoret där de anställda 
kan läsa och gå samtidigt och utforma en miljö som inte endast resulterar i sittande. Det var också en 
viktig faktor att se till att lokalen är anpassad till och uppmuntrar innovation. Eftersom innovation är 
ett av företagets ledord vill man inte att de anställda ska bli hindrade av att behöva boka ett mötesrum 
utan att de snabbt ska kunna slå sig ner tillsammans och börja arbeta innovativt.  

 
5.3.2 Produktutvecklingsmetoder och annat arbete med produktutveckling 
  
I rollen som Head of HR finns hög nivå av utvecklingsfokus. Inget i Cybercoms lokaler hindrar detta 
arbete utan Respondent anser att lokalerna snarare främjar arbetet. Miljöerna som inbjuder till att 
olika konstellationer av medarbetare sitter med varandra om dagarna och har enkel möjlighet till 
dialog medför lättare och snabbare kommunikation. Att sitta bredvid medarbetare från andra 
funktioner gör att man kan få idéer av deras olika perspektiv och infallsvinklar samt att varje 
medarbetare har lätt att ta upp sådant de önskar framföra. Därför är lokalerna positiva i det 
perspektivet. De svårigheter som finns med utvecklingsarbetet finns snarare i form av lagkrav som 
ställs på att arbetsprocesserna ska följa en viss rutin. Detta ses som ett hinder och potentiellt 
förstörande av innovation. Det blir också en utmaning för medarbetarna att få tillräckligt med 
utrymme för sitt arbete. Att inte HR sätter för stora begränsningar på hur mycket de anställda får 
tänka själva utan att rådfråga först. De effekter som arbetsmiljön har på utvecklingsarbetet handlar 
inte enbart om den fysiska miljön utan även den sociala organisatoriska. Det handlar då om att känna 
trygghet i miljön man befinner sig i, trygghet med kollegorna och att våga göra fel. Om inte denna 
trygghet finns kommer man inte lyckas med innovation eller komma med några banbrytande idéer. På 
så vis har arbetsmiljön en viktig del i drivandet av utveckling. Även fysiskt sett kommer innovationen 
att hämmas av att folk sitter inne på separata kontor med stängda dörrar. Det öppna 
kontorslandskapet öppnar upp för naturliga sätt för folk att mötas och kommunicera och sänder 
signaler kring hur man ser på ledarskapet och hierarkin inom organisationen.  
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5.3.3 Kommunikation  
 
Tvärfunktionella samarbeten  
 
Tidigare har Cybercoms ledare haft allt sitt arbete i ett separat rum med stängda dörrar. I och med nya 
kontorsmiljöer försöker de nu istället att arbeta mer tvärfunktionellt på flera olika plan. Både i 
arbetsmiljön och arbetsgrupperna. När alla medarbetare numera ser varandra mer än tidigare i 
vardagen och har lättare att prata med varandra så blir det även lättare med funktionsöverskridande 
samarbeten. En förutsättning för dessa samarbeten är också tillgänglighet till både öppna och slutna 
mötesrum att använda. 

 
5.4 ÅF 
 
5.4.1 Arbetsmiljön 
 
Presentation av arbetsmiljön 
 
ÅF har startat överföring från traditionella kontorsmiljön till aktivitetsbaserad kontorsmiljön sedan 
Augusti 2017. De har kontorslandskap som delade i många olika zoner: freesitting zone där skrivbord 
och stol är opersonlig och man får sitta på den plats som är ledig; Bibliotek ytan som vanlig bibliotek 
där man får sitta var man vill fast måste man håller tyst i områden. Sen har de tyst rum för de som har 
möte eller grupparbete och telephone rum för dem som vill prata personlig och vill inte störa andra . 
De har en stor öppen ytan som heter launch vilken är väldig populär för att folk gillar att sitta där och 
pratar med varandra, det är liksom en cafeteria säger Respondent. Eftersom i en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljön sitter man inte fast på en plats utan alla variera sin position. Då blir det väldig stökigt 
om alla har sina grejer/saker framför sig på kontoret, då håller ÅF på att bygga en skåphall där 
medarbetare får plats att lägga sina grejer/saker. ÅF har möblerat om hela kontoret fast deras 
traditionella kontor hade använts bara några år, detta för att anpassa miljön till nya arbetssätt och 
individuella behov. 

 
Syfte med design av arbetsmiljön 
 
När en kontor överför från traditionella kontorsmiljön till en aktivitetsbaserad kontorsmiljön ska man 
tänker på kostnad och förbättring av samarbete. Eftersom ÅF är en konsult företag så finns det många 
medarbetare som jobbar hos kunder och lämna sina skrivbord tomma när de hade traditionella 
kontorsmiljön, då blir det inte kostnadseffektiv. Samtidigt behöver ÅF sätta många olika team 
tillsammans att göra en projekt då behöver de olika team som sitter tillsammans och samarbeta, det är 
en del av ÅF företagsstrategi. ÅF vald att överföra till ABW på grund av kommunikation förbättring, 
kostnadsminskning, strategisk förändring och individuella behov, säger Respondent.  

 

5.4.2 Produktutveckling 
 
Produktutvecklingsmetoder 
 
Respondent vet inte vilka modeller använder ÅF för produktutveckling. Förutom att ÅF har många 
tvärfunktionella team och jobbar med agila metoder och processer. Olika avdelning av ÅF även inom 
industri jobbar med olika agila metoder.  
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Arbetsmiljöns påverkning på produktutvecklingsprocess 
 
Respondent tror att arbetsmiljön har definitive påverkning på PU-process. Medarbetare blir mer 
kreativa när de sitter tillsammans och pratar med varandra och får inspiration. Respondent tycker att 
kontorsmiljön de har nu har mer positiv påverkning på produktutveckling än vad de hade tidigare. 
Och det bygger på att folk som jobbar i en team kan välja sitta tillsammans istället att har skrivbord på 
olika plats på kontoret. Det är snabbare och enklare för medarbetare att dela dokumenten och 
information när de sitter bredvid varandra.  En mer flexibel arbetsplats hjälper 
produktutvecklingsprocess, säger Respondent. 

 
5.4.3 Kommunikation 
 
Det var segregerad med tradionella arbetsmiljön, olika kompetens satt för sig. Det är inte bra för 
kommunikation mellan olika team.  ABW hjälper medarbetare att bygga nätverk genom att de sitter 
bredvid varandra och känner varandra. 

 
Kommunikationshjälpmedel 
 
Skype och mail använder ÅFs medarbetare mest, men de håller på att hitta en mer flexibel och effektiv 
system där man kan logga in till en bokningssystem för att se lediga platser för att sitta sig. För att det 
är lite svårt och ineffektiv med ABW för att folk vet inte var sitter andra och tar tid att hitta dem. De 
har köpt in en bokningssystem som var för dyrt och de har precis börjat med den så vet de inte hur det 
fungerar, men de håller på förbättra hela kommunikationssystemet.  

 
ABW påverkning på kommunikation och informationsflödet  
 
Hela kontoret är överhörde och det är mycket effektiv för medarbetare att veta mer information och 
vad händer med process och hela företag. Det är enklare för medarbetare att prata med varandra och 
dela dokumenten, information och sina tankar.   

 
6. Analys och diskussion 
 
6.1 Analys  
 
Här ställs delar av teorin mot vår resultat för att kunna urskilja likheter och skillnader. I denna del av 
arbetet besvaras en stor del av frågeställningen.  

  
Aktivitetsbaserad arbetsmiljö - ‘’fri’’ ‘’dela’’ ‘’flexibel’’  
 
Gemensamt för alla fyra förtaget var att aktivitetsbaserad kontorsmiljön är fri, delande och flexibel. 
Respondent från Vasakronan har nämnt att utveckling av aktivitetsbaserad arbetsmiljö grundar sig på 
olika punkter. Men delandet är en viktig variabel i utvecklandet av dåtid och nutid. ABW grundar sig i 
en sträven att frånga en mer dynamisk arbetsmijön och ämnar att främja rörlighet, 
medarbetartillfredsställelse, samarbete och kreativitet(Bouvier och Eriksson 2014, Månsson och 
Nyberg 2015). Resultatet påvisar att alla fyra företag tycker att att medarbetare i företag känner sig 
mer livlig och rörlig när de jobbar i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Medarbetare har inte sina egna 
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bord eller stolen utan alla får sitter var de vill och känna sig bekväma. På så sätt har ABW helt 
förändrat arbetssätt i en företag där medarbetarna jobbar mer flexibelt än när de sitter i en 
traditionella arbetsmiljön, vilken kan betraktas som en fabrik där medarbetare följer sin instruktioner 
för att utföra en arbetsuppgift. Chef och medarbetare delar plats, tankar, idéer och information. Men 
olika personer har olika personlighet så det är inte alla som se positiv att ändra en kontor från 
traditionella arbetsmiljön till en aktivitetsbaserad arbetsmiljön. Respondent från Tobii nämnde att 
vissa personer som vill synas i arbetsplats tycker om ABW mycket för att det är flexibel och lätt att 
prata med andra i företag, men vissa folk är tvärtom och tycker mer om att sitta på sin egen plats och 
jobba. Då olika företag tar upp fler alternativ för medarbetare t.ex ÅF utföra en tyst områden i 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön där medarbetare får jobba utan någon störning. Områden har olika 
namn i olika företag men funktion är liknande. ABW är en kontorsmiljön vilken är mer anpassad för 
individuella behov på så sätt ska alla känna sig bekväma och fria att jobba i en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljön. Resultat påvisar också att företaget ser att minska antal av bord och stol är ett sätt att 
spara resurer och minska kostnad.  

Önskningar av en ABW implementering är leda till förbättrat samarbete, minskad lokalkostnad och 
miljöpåverkan, medarbetaretillfredsställelse, flexibilitet och produktion (Feng, 2015, Bouvier och 
Eriksson 2014, Månsson och Nyberg 2015, Gustafsson 2014 mfl.).Medarbetaretillfredsställelse innebär 
helt enkelt att medarbetare känna sig bra och bekväm. Alla fyra företaget som blivit intervjuade har 
dessa önskningar förutom miljönpåverkan när de utföra en ABW samt förändrade de lite på 
kontorsmiljön för att uppfylla deras egen mål och medarbetarnas behov. Detta på grund av att det är 
viktig att ta hänsyn till att kontoret ska skapa engagemang och sammanhållning, att det ska passa alla 
medarbetare, kunna vara flexibelt för de anställda samt hålla god balans mellan kostnader och 
tillfredsställelse hos medarbetarna.(Gustafsson, 2014) 

 
Produktutveckling-‘’ arbetsmiljön påverkar arbete med PU-process.’’ 
 
‘’Arbetsmiljön påverkar absolut PU-process.’’ - Det är svaret som vi har fått från alla fyra företag som 
blivit intervjuad.  Det finns många nycklar till framgångsrik produktutveckling. (Florén et al, 2017) En 
kreativt tillåtande miljön samt samarbete mellan olika delar av organisationen är en viktig faktor till 
den. Studiens resultat visar att alla fyra företag tycker ABW ger arbetsplats mer kreativ och förbättra 
samarbete. Medarbetarna känner sig mer flexibla och trivs bättre i en ABW arbetsmiljön, då vågar 
man ta oväntade initiativ. En innovation brukar börjar med en galen ide. Om man är trygg i miljön 
samt med kollegorna då vågar man göra fel. Och eftersom information av PU-process är väldigt lätt att 
dela och sprider i en ABW arbetsmiljön, då minskar det mycket förhindrar och missförståelse mellan 
olika avdelningar i företaget som driver PU-process. Medarbetare från olika avdelning kan sitta med 
varandra i en öppen landskap , diskutera, få information, hjälpa varandra, har bättre koll på hela PU-
process samt förbättra samarbete. Hela kontoret överhör, man har mer tid och mer flexibel sätt att få 
och ge information jämför med gamla arbetssätt som medarbetare hade en bestämd tid, exakt plats, 
exakt team för att möta och diskutera. Då blir hela produktutvecklingsprocess mer effektiv och höjer 
produktivitet. Men ABW är inte 100% positiv för en PU-process, det kan ge negativ påverkning också. 
Inom en riktig R&D företag som Tobii finns det många specifika utrustningar för att producera 
produkter, olika arbetsuppgifter kräver olika utrustning med olika funktion. Så ABW kan var positiv 
stöd för vissa arbetsuppgifter men kan var en motkraft för vissa arbetsuppgifter med. 
Produktutvecklingsprocess handlar om hela kedjan, innovation, utveckling, produktion, försäljning 
samt support. Medarbetare som jobbar med kod och dator vill gärna sitta med sina dator och fokusera 
utan någon störning. Men det är tvärtom för de som jobbar med marknadsavdelning och försäljning i 
en produktutvecklingsprocess, de vill lyssna och dela sina information om marknaden och samla 
feedback om nya produkter, då är ABW väldig positiv.  Respondent från Tobii har gett en exempel som 
en utvecklare behöver en specifik maskin för att testa en ny produkt men det är för stor att flytta den i 
ABW och det är väldigt bullrigt och stör andra som jobbar på samma ytan, då behöver utvecklare en 
stängt områden att testa. Men om alla har samma arbetsuppgift utan specifik utrustning då kommer 
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ABW vara en stöd att dela information och samtidigt lösa problem genom bättre kommunikation och 
diskussion.  

Eftersom IPU är en parallell arbetsprocess där olika avdelning gör sina arbetsuppgifter samtidigt. Då 
är det väldigt svårt att avdelningar håller koll på hela process (Ulrich och Eppinger, 2012).  ABW är en 
bra lösning till denna problemet eftersom resultatet påvisar att all fyra företag tycker att medarbetare 
pratar och diskuterar med varandra i en ABW. På så sätt medarbetare ha bättre koll på hela processen, 
säger Respondent från ÅF.    

 
Kommunikation i produktutveckling – ’’ABW har lagom påverkning på 
kommunikation i PU-process’’ 
 
ABW har såklart positive påverkning på kommunikation i produktutveckling men detta är inte enda 
orsaken, kommunikationssystem t.ex Skype, Jammer och Sharepoint samt nytekinker har positive 
påverkning på kommunikation i produktutveckling också. Ward et al. (1995) visade hur en 
kommunikationsflödet ser ut i projektprocess(Figur 4). Men det är dåtiden och medarbetare 
kommunicera med varandra face-to-face eller vid papper. Eftersom dagens globalisering och snabbt 
teknikutveckling så det kräver att medarbetarna snabbt och effektiv kommunicera med varandra var 
än de befinner sig geografiskt. Olika företag har olika hjälpmedel t.ex Skype, Jammer, Sharepoint, mail 
etc. för att medarbetare kommunicera med varandra i företag eller hemifrån. Eftersom medarbetarna 
är rörliga när de jobbar i en ABW arbetsmiljön så kan de befinner sig var som helst i kontor. Ibland 
blir det svårt att hitta specifik person som man vill kommunicera med på en specifik tiden, då blir det 
lättare och snabbare att kontakt dem via företagets kommunikationshjälpmedel. Respondent från 
Vasakronan tycker det är teknikutveckling som påverkar kommunikation i produktutveckling och 
ABW har lite påverkning. Men Respondent från ÅF tycker att ABW arbetsmiljön ge medarbetare mer 
chans att kommunicera med andra i företag som man inte kände så mycket tidigare, ABW är mer 
flexibelt så kan man träffa vem som helst i kontoret. Medarbetare lär sig mycket från varandra. Men 
det finns problem med aktivitetsbaserad arbetsmiljön också, för att medarbetare är rörlig och kan 
befinner sig var som helst. Därför företaget som Tobii och ÅF håller på förbättra sin 
kommunikationssystem, de investera för att köpa och bygga en effektiv kommunikationssystem för att 
underlätta informationsflödet.   

 
6.2 Diskussion 
 
Genom studien har vi lärt mycket om ABW och produktutvecklingsprocess.  ABW är framtiden för ett 
snabbt teknikutveckling och tillfredsställa personliga behov på arbetsplatsen. I en ABW kan lägga till 
grejer som medarbetare behöver och rensa bort grejer som är onödigt. Arbetsgivare behöver en 
kontorsmiljön som kan hålla medarbetare nöjda samt hålla en bra utvecklingshastighet. Det vill säga 
att medarbetare jobbar mer effektiv och inte känner sig stressad och når bra resultat i rätt tid. ABW är 
en bra lösning till dessa. Medarbetare känner sig fri och bekväm när de jobbar i en ABW eftersom de 
får sitta var de vill och jobba på dera egen sätt. Det finns risken att medarbetare är vana att sitta i 
traditionella kontorsmiljön och svårt att anpassa sig i en ABW. Respondent från Tobii har också 
nämnde att det fanns två verkligen positive medarbetare ser negative på ABW i början. Men det ta 
bara några dagar för dem att anpassa sig i en ABW. Människor är väldigt duktig att anpassa sig i en ny 
miljön, speciell när mijön passar deras behov och underlättar deras jobb. 

ABW passar bra för produktutveckling i en R&D företag men det finns fortfarande några problem som 
man behöver lösa, t.ex hur man ska  anpassa sig när de behöver en specifik utrustning, hur ska hela 
fabriken eller kontoret utformas för att anpassa produktutveckling när de vill utföra en ABW. En 
lösning som jag tycker passa bra är att företag hitta en flexibel lösning att dela olika utrustningar för 
utvecklare, det kan vara maskiner, roboter, eller en unik utformning av kontoret. Och det är orsaker 
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för Tobii har bara utfört ABW för Tobii Dynavox, de behöver att hitta en lösning för att anpassa ABW 
till deras utvecklare och produktionsavdelning. 

Den andra fördel som ABW har är att den är flexibel tycker vi, det kan leda till att det är lätt att 
omforma kontoret till specifik arbetsuppgifter med produktutveckling eller personlig behov samt det 
kan förbättras kontinuerligt. ABW underlättar kommunikation för produktutvecklingsprocess, men 
inte under arbetstid eftersom medarbetare kommunicera med varandra vid Jammer, Skype, mail eller 
samtal. Det underlättar kommunikation genom att medarbetare får prata med varandra under fika, 
lunch eller bara när de sitter vid en samma soffa och jobbar. Detta menar att de har mer chans och 
fritid att prata med varandra, byta information och hjälpa varandra.  

ABW kommer blir mer flexibel och mångsidigt i framtiden, det kan passa många olika arbetsuppgifter. 
Varje företag kommer att ha sin egen unik kontorsmiljön. Det kan vara en kombination av ABW och 
traditionella kontorsmiljön också för att ABW är väldigt flexibel. En såna kombination kan vara en 
lösning till dessa problem som inträffar inom produktutveckling, en kombination uppfyller båda 
utvecklarenas behov och det kommer finnas områden eller utrustningar för de specifik 
arbetsuppgifter. 

 
7. Slutsats 
 
Genom studie av teori och intervju av dessa företag kan vi tar fram en slutsats att aktivitetsbaserad 
kontorsmiljön ger positiv effekter till produktutvecklingsarbetet. Det underlättar informationsflödet 
och informationsutbyte mellan olika avdelningar som samarbetar för en PU-process. ABW höjer 
kreativitet, innovativitet och förbättrar kommunikation vilken leder till produktivitet förhöjning.   

Medarbetare känner mer fri och bekväma att jobba i en aktivitetsbaserad kontorsmiljön. Det är lätt för 
medarbetare att dela dokument och information om projekt i ABW. För företag som driver IPU hjälper 
ABW till medarbetare har bättre koll på hela företag eftersom de kan pratar med varandra var och när 
som helst. ABW är definitiv en effektiv kontorsmiljön för företag förbättra sin hela 
kommunikationssystem, och en bättre kommunikation mellan olika avdelning i en PU-process kan 
reducera ledtiden och ta produkt- och processbeslut utifrån olika perspektiv för att öka 
produktkvaliteten.  

Men ABW är inte 100% positiv för PU-process. ABW passar inte alla projekt med produktion eftersom 
det kan var rörigt när man flyttar sig med olika utrustningar/produkter och vissa utrustning får 
användas i en speciell områden t.ex en ljudisolerad områden. Den öppna ytan kan störa 
programmerares arbete när de behöver en tyst område att fokusera sig, för anpassa en kontorsmiljön 
till utvecklare och programmerare behöver företag hitta på en flexibel vägen att lösa dessa problemer.  

Implementering av aktivitetsbaserad kontorsmiljön ger kostnad minskningen också, eftersom företag 
tar bort stolar och border när de utföra en aktivitetsbaserad kontorsmiljön vilken är väldig 
kostnadseffektiv. Aktivitetsbaserad kontorsmiljön är lätt att göra förändring också, företag kan 
kontinuerlig förbättra sin kontorsmiljön t.ex utföra en ny tyst rum eller möblera om en zone. 
Aktivitetsbaserad kontorsmiljön är mer flexibel och därför är det lätt att anpassa sig till medarbetarnas 
behov och ger möjlighet till en bättre arbetsplats för produktutvecklingsprocess också. 
Aktivitetsbaserad kontorsmiljön ger dessa effektiv påverkning på produktutvecklingsprocess samt hela 
företag och många nya teknikföretag håller på överförs från traditionella kontorsmiljön till 
aktivitetsbaserad kontorsmiljön. 
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