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ABSTRACT

 

The nature of work life and its formation have undergone major changes in recent decades. 

Activity-based working (ABW) is today one of the most popular working methods, where 

different office zones give employees the opportunity to control how and where to work. 

Earlier studies in the area of ABW suggests positive organizational effects, however research 

is limited since the working method only recently gained popularity. The purpose of this 

study is therefore to examine how employees perceived efficiency and social room for 

manoeuvre are affected in an activity-based environment. In order to achieve this a case study 

was carried out where observations and qualitative interviews together formed the 

conclusions and analyzes that were made. The result of this survey shows a positive attitude 

from the employees to the activity-based approach since the model creates a perceived 

increased efficiency. Together with the social approach that the architectural aspect of ABW 

offers, employees get the tools to influence and to a certain extent also control the social 

aspects of their work. 
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SAMMANFATTNING 

 

Arbetets natur och dess utformning har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. 

Aktivitetsbaserad verksamhet (ABV) är idag ett av de populäraste arbetssätten där olika zoner 

på kontoret ger medarbetarna möjlighet att själva styra över hur och var de arbetar. Tidigare 

forskning på området tyder på positiva organisatoriska effekter men eftersom arbetssättet 

relativt nyligen slagit igenom är forskning på hur det påverkar medarbetarna begränsad.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur medarbetarnas upplevda effektivitet och 

sociala handlingsutrymme påverkas i en aktivitetsbaserad verksamhet. För att åstadkomma 

detta gjordes en fallstudie där observationer och kvalitativa intervjuer tillsammans formade 

de slutsatser och analyser som gjordes. Resultatet i denna undersökning visar en positiv 

inställning från medarbetarna till det aktivitetsbaserade arbetssättet som skapar en ökad 

upplevd effektivitet. Tillsammans med det sociala upplägg som den arkitektoniska aspekten 

erbjuder får medarbetarna verktyg att själva påverka och i viss mån även styra det sociala 

arbetslivet.  
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1. INLEDNING  

 

Redan som barn får vi göra karriärtester och framtidens arbetsplatser diskuteras och planeras. 

Några vill bli polis, andra ska rädda liv som läkare och någon drömmer om att ett leva i 

rymden som astronaut. Att arbeta etableras redan i tidig ålder som en del av vår identitet där 

arbetsuppgifterna tillsammans med innebörden av arbetets natur bidrar till hur vi ser på oss 

själva och andra (Härenstam, 2010, s.7). I genomsnitt spenderar människan nästan 100 000 

timmar på att arbeta, vilket gör det till ett av livets största och mest betydelsefulla områden 

Utöver den arbetsmässiga kontexten är det också en plats där många sociala relationer skapas 

och hjälper till att forma en känsla av gemenskap och tillhörighet. Arbetsplatsens 

organisering är också en bidragande faktor till hur dessa sociala relationer formas 

(Härenstam, 2010, s.13; Bolin & Höckertin, 2010, s.69). 

 

Den teknologiska utvecklingen i samhället har påverkat arbetsplatsens natur och det dagliga 

arbetet har förändrats över tid för många yrken. Under 50-talet influerades den svenska 

arbetsmarknaden av tyska tankar kring behovet att rationalisera, effektivisera och kontrollera 

arbetet. Lösningen skulle vara kontorslandskap och sådana utformades i stor utsträckning runt 

om i landet. Under 70-talet kom återigen individualiteten i fokus och grunden till 

aktivitetsbaserade kontor introducerades (Toivanen, 2015, s.35-36). Trots att 

aktivitetsbaserad verksamhet (ABV) inte är något nytt sätt att arbeta på, har den teknologiska 

utvecklingen skapat förutsättningar som gjort arbetssättet till ett av dagens populäraste. Det 

som gör ABV unikt är att arbetstagarna inte blir tilldelade sittplatser utan arbetsplatsen är 

utformat för att arbetstagarna ska flytta runt mellan arbetsstationerna beroende på vilken 

arbetsuppgift de utför. Arbetsstationerna är planerade för specifika syften och optimerade för 

olika arbetsuppgifter samt reglerade för att styra hur dessa zoner utnyttjas. Dessa så kallade 

fokuszoner kan variera i sin utformning men vanligt förekommande är att de innehar typiska 

designfunktioner som tysta rum, telefon- och mötesrum, samarbetsrum, sitt-och-stå 

arbetsstationer samt cafeteria och lounge (Bauman, Chau, Engelen, Jeyapalan, Mackey & 

Young, 2019, s.468). Den arkitektoniska utformningen av lokalen gör att medarbetarna inte 

längre är bundna till ett och samma kontorsutrymme utan har friheten att själva styra 

arbetsdagen, både på och utanför arbetsplatsen. De organisatoriska fördelarna med ABV 

sträcker sig inte bara till medarbetarnas nyfunna flexibilitet utan bidrar också med 

ekonomiska fördelar för arbetsgivaren. Vanligtvis byggs kontoren med plats för mindre än 75 
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procent av medarbetarna och förutsätter därför att en del av arbetet görs utanför 

arbetsplatsens lokaler. Den begränsade ytan gör också att individuella medarbetares möjlighet 

till förvaringsyta minskar och arbetssättet kräver därför papperslöshet och ett 

informationsteknologiskt fokus. Det gör att kontoren kan byggas mindre och mer 

aktivitetsanpassat, vilket också bidrar till lägre kostnader samt ett mer klimatvänligt kontor 

(Toivanen, 2015, s.20). Tanken är att ABV ska underlätta samverkan mellan medarbetare 

genom att skapa en mer öppen arbetsmiljö där barriärerna till interaktion och 

informationsutbyte minskar (Babapour, Karlsson & Osvalder, 2018, s.72). Arbetets skiftande 

struktur och fokus på interaktion tillsammans med de rumsliga förutsättningarna sätter dock 

krav på medarbetare att vara självgående och ta ansvar för när, var och hur arbetet ska 

genomföras (Toivanen, 2015, s.20). 

  

Kunskap om hur ABV påverkar medarbetarna individuellt är dock begränsad och mer 

kvalitativ forskning kring ämnet behövs för att belysa hur individer blir påverkade av 

arbetssättet. Med tanke på att en stor del av den tidigare forskningen är inriktad mot ett 

organisatoriskt perspektiv finns det intresse att undersöka vilka effekter det har på 

medarbetarna och hur anpassningen går till samt vilka strategier som används i en 

aktivitetsbaserad verksamhet (Bauman et al., 2019, s.468). För att undersöka vad som händer 

bakom kulisserna och belysa individernas erfarenheter av ett aktivitetsbaserat arbetssätt har vi 

valt att undersöka en kommunal arbetsplats i Mellansverige som byggde aktivitetsbaserade 

kontor för ett antal år sedan. Det är en stor arbetsplats med många anställda där flera 

förvaltningar samlas under samma tak och medarbetare som vanligtvis inte arbetar 

tillsammans nu kan dra nytta av varandras erfarenheter och expertis. Förutom att undersöka 

de sociala aspekterna och det nya handlingsutrymme som skapas i och med aktivitetsbaserad 

verksamhet, är vi också intresserade av att se hur medarbetarna bedömer sin egen prestation i 

en sådan situation. 
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur medarbetarnas upplevda effektivitet och 

sociala handlingsutrymme påverkas av ett aktivitetsbaserat arbetssätt och vilka strategier 

medarbetarna använder sig av för att hantera detta. För att besvara studiens syfte har vi därför 

använt oss av två frågeställningar : 

●  Hur påverkas medarbetarnas upplevda effektivitet och sociala handlingsutrymme av 

att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats? 

● Vilka strategier använder medarbetarna sig av för att hantera effekterna av att arbeta i 

en aktivitetsbaserad verksamhet?  

  

1.2 BEGREPPSDEFINITIONER  

 

Vi har i detta avsnitt valt att definiera de arbetssätt och kontor som är vanligt förekommande i 

denna uppsats med mål att underlätta läsningen eftersom det är centrala begrepp och 

genomgående teman. Traditionella- eller cellbaserade kontor är fortfarande den vanligaste 

arbetsformen i Sverige där medarbetarnas arbete utgår från ett eget kontor. Vanligtvis finns 

också ett fåtal grupprum eller konferenslokaler som kan användas för möten eller samarbeten. 

En arbetsform som blev populär under 90-talet var “öppna kontorslandskap” som fungerade 

som direkt motpol till de cellbaserade kontoren. Här var tanken att medarbetarna genom att 

sitta tillsammans i öppna landskap på ett naturligt sätt skulle börja kommunicera med 

varandra och en ökad teamkänsla skulle då också öka motivationen. Medarbetarna som nu 

arbetade i öppna landskap hade fortfarande sitt eget bås eller arbetsstation där dagens 

arbetsuppgifter utfördes. Eftersom chefernas arbetsuppgifter och situation såg annorlunda ut 

arbetade de fortfarande från individuella kontor. Aktivitetsbaserade arbetsplatser härstammar 

från det engelska ordet Activity Based Working (ABW) och går ut på att kontor formas med 

aktiviteter i åtanke. Det betyder i praktiken att arbetsplatsen delas in i olika zoner som alla 

har sitt eget tema och syftar till att underlätta specifika typer av arbetsuppgifter. Medarbetare 

har inte längre fasta platser utan utnyttjar istället möjligheten att flytta runt baserat på vad de 

för tillfället arbetar med, vilket också gör att de teknologiska förutsättningarna är högre 

ställda eftersom det måste bli mer eller mindre papperslöst för att effektivisera mobiliteten. 
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1.3 UPPSATSENS DISPOSITION 

 

I kommande kapitel följer en sammanställning av tidigare forskning kring aktivitetsbaserade 

verksamheter. I kapitel tre presenterar vi teorier och begrepp hämtade från Erving Goffman, 

där det dramaturgiska perspektivet, bakre och främre regionen samt intrycksstyrning utgör 

vårt teoretiska ramverk. Kapitel fyra innehåller en metodbeskrivning där vi redogör för bland 

annat val av design och metod, urval, tillvägagångssätt, databearbetning, etiska 

hänsynstaganden och de kvalitetskriterier vi förhållit oss till. Vidare i kapitel fem presenteras 

studiens resultat i form av en analys på våra upptäckter med tillhörande citat från 

intervjupersonerna. I det sjätte och sista kapitlet framförs våra slutsatser från analysen där vi 

återkopplar till studiens frågeställningar. Resultatet diskuteras också utifrån ett sociologiskt 

perspektiv och avslutas med våra förslag på fortsatt forskning.  

 

2.TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel refererar vi till den forskning som tillsammans med våra teorier står som grund 

för hur vi har analyserat det empiriska materialet från vår undersökning. Nedan följer en 

presentation av den mest relevanta forskningen rörande vårt tema där vi inleder med Linda 

Rolfö’s (2018) forskning om betydelsen av arbetsplatsens arkitektoniska utformning 

tillsammans med viktiga faktorer av ABV som påverkar individer. Efter det går vi igenom 

några av de andra arbetssättens fördelar och brister för att sedan genom Aram Seddigh’s 

(2015) arbete beskriva hur personlighetstyper påverkas av olika arbetssätt. Vi går sedan 

igenom Babapour, Karlsson & Osvlader’s (2018) forskning gällande medarbetarnas strategier 

inom ABV och hur dessa karaktärsdrag kan kategoriseras. Avslutningsvis användes Bauman, 

Chau, Engelen, Jeyapalan, Mackey & Young’s (2019) undersökning från 2016 som beskriver 

hur den arkitektoniska utformningen av ABV kan skapa en känsla av att vara ständigt 

exponerad innan vi kortfattat summerar den uppfattade kunskapsluckan. 

 

För att hitta informationen vi refererar till i detta avsnitt har vi använt oss av databaserna: 

Primo, Web of Science, Swepub, Scopus och Google Scholar där vi bland annat använt 

sökorden “aktivitetsbaserad arbetsplats”, ABW, Aktivitetsbaserade arbetsplatser, Activity 

based working, Activity based och Activity workplace. 
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2.1 FÖRSTA STEGET MOT AKTIVITETSBASERAD VERKSAMHET 

 

För de organisationer som funderar på att byta till ett aktivitetsbaserat kontor finns det en 

mängd olika faktorer att ta ställning till. Dagens teknologiska utveckling har skapat 

möjligheter för företag att forma sina lokaler utifrån nya förutsättningar. Arbetssättet har 

påvisat flertalet positiva egenskaper men samtidigt rapporterar media om flertalet negativa 

aspekter och missnöje hos personalen. Linda Rolfö har genom grundliga longitudinella 

fallstudier och genomsnittsstudier hos organisationer med aktivitetsbaserade kontor undersökt 

arbetsförhållanden, arbetsmiljötillfredställelse och medarbetares associationer till 

underliggande faktorer som processfaktorer, utformningsfaktorer, regler och organisatoriska 

förutsättningar (Rolfö, 2018, s.3). Resultatet visade att efter en flytt till ABV kan upplevd 

arbetsprestation och arbetsmiljötillfredsställelse öka. Hon visar också på viktiga faktorer för 

att lyckas i övergången till ABV och nämner exempelvis meningsfulla mål för medarbetare, 

fokus kring organisatoriska förändringar, medarbetares delaktighet och ett metodiskt 

tillvägagångssätt. Resultaten pekar på att i utformningen av arbetsplatser med låg 

täckningsgrad blir varierade akustiska miljöer viktiga aspekter. Regler och arbetssätt måste 

tydligt diskuteras och uttryckas för att inte skapa förvirring eller oklarhet. Den 

organisatoriska kontexten, det vill säga hur och vad de arbetar med innan skiftet är också 

relevant för att trivas i ABV (Rolfö, 2018, s.41-52). Linda Rolfö’s undersökning angående en 

lyckad implementering av arbetssättet kommer för vår studie att fungera som en viktig grund 

i hur vi analyserar intervjupersonernas upplevda erfarenheter av ABV och hur den rumsliga 

konfigurationen kan påverka medarbetarna.  

2.2 ARBETSSÄTT & UPPLEVDA RESULTAT

Förutom ABV är de vanligaste kontorstyperna cellbaserade och öppna kontorslandskap. Det 

sistnämnda förekommer idag med eller utan fasta arbetsstationer i många organisationer. 

Förespråkare för öppna kontorslandskap hänvisar bland annat till kostnadsbesparing samt 

förbättrade förutsättningar för kommunikation. Motståndarna till öppna kontorslandskap 

hävdar dock att arbetsmiljön leder till ohälsa och försämrad prestation bland medarbetarna 

(Seddigh, Berntson, Jönsson, Danielson & Westerlund, 2015, s.5). I en studie användes en 

crossover-design för att undersöka om förstärkt och försämrad akustisk miljö påverkar 

medarbetarnas uppfattning av störningar, självbedömd hälsa och prestanda. Provet som 

utfördes i ett kommunkontor utanför Stockholm var ett minnestest där totalt 151 anställda 

deltog. Studien visade att även om de anställda rapporterar mindre distraktion i cellkontor 
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jämfört med kontorslandskap, betyder det inte nödvändigtvis att den upplevda effektiviteten 

återspeglas i verklig produktivitet. Resultatet pekar inte på någon skillnad i medarbetarnas 

prestation baserat på de olika arbetsmiljöerna (Seddigh et al., 2015, s.6-7). Aktivitetsbaserade 

arbetsplatser är tänkt att ta det bästa från båda dessa arbetssätt för att skapa något nytt. 

Andelen aktivitetsbaserade verksamheter (ABV) har ökat över hela världen och påstås bidra 

med hög arbetsmiljötillfredställelse och ökad prestation genom erbjuda medarbetare tillgång 

till flera olika arbetsförhållanden för att passa arbetsuppgift och individuella preferenser 

(Toivanen, 2016, s.35-36). Genom att kortfattat beskriva för och nackdelar med andra 

arbetssätt skapas också en förförståelse till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Eftersom vi inte 

undersöker verklig produktivitet utan endast den upplevda vill vi också visa på att upplevd 

effektivitet inte alltid är lika med verklig, vilket vi också hade i åtanke under intervjuerna. 

2.3 PERSONLIGHETEN SPELAR ROLL 

 

Aram Seddigh (2015) skriver i sin studie att det finns en kunskapslucka i den aktuella 

forskningslitteraturen. Seddigh (2015) menar att det arbete som hittills utförts främst 

fokuserat på stimulanskapacitet i öppna kontorslandskap och inte kontorstyper som cell- eller 

aktivitetsbaserat och att det behövs forskning som visar på hur vissa personlighetstyper 

lämpar sig för olika typer av arbetssätt. Samtidigt menar han att det är svårt att skapa 

hypoteser kring korrelationen personlighetstyp och arbetssätt eftersom samma person kan 

fungera olika beroende på den arbetsmiljömässiga kontexten. Exempelvis menar han att 

människor som är extroverta kan tycka om att arbeta i öppna kontorsmiljöer och genom 

interaktionen med andra känner ökad arbetsmotivation. Problematiken enligt Seddigh (2015) 

kan bli att deras arbetsmotivation blir beroende av interpersonella relationer och deras 

övergripande arbetsmässiga prestation riskerar istället att sjunka, jämfört med om de hade 

arbetat i cellkontor med arbetsuppgifter som inte kräver social interaktion. Människor med 

låg känslomässig stabilitet kan däremot få det svårare att känna sig trygga med den höga 

stimulansen som kommer med exempelvis aktivitetsbaserade kontor, vilket i så fall kan leda 

till nedsatt prestation. Bidrar organisationen med en öppen kontorsmiljö som har förmåga att 

förmedla socialt stöd kan effekten däremot vändas till något positivt och man ser istället en 

ökad prestation hos dessa individer. Den arbetsmiljömässiga kontexten och vilka 

förutsättningar organisationen ger individer att själva anpassa arbetet efter egna preferenser är 

en central del av denna studie. Olika personers möjlighet till ett lyckat arbete undersöktes 

både genom observation och intervju. 



7 
 

2.4 MEDARBETARNAS STRATEGIER

Babapour, Karlsson & Osvlader (2018) genomförde en sex månader lång studie baserad på  

observation, bestående av 18 fall med så kallade ”skuggningssessioner”. Undersökningen 

fokuserade på aktiviteter och interaktioner mellan medarbetare i kontorslokalerna där syftet 

var att undersöka hur anställda anpassade olika aspekter av en aktivitetsbaserad miljö i sitt 

dagliga arbete (Babapour et al., 2018,  s.71). Resultatet analyserades utifrån två teman där det 

första handlade om medarbetares vilja att delta i ett aktivitetsbaserat arbetssätt genom att byta 

skrivbord och zoner baserat på arbetsuppgifter och aktiviteter. Det andra temat bestod istället 

av de rumsliga konfigurationer som ABV utgör och de nya interaktionsmönster som därmed 

uppstår mellan medarbetare. 

 

Medarbetare delades in i tre grupper - mobila arbetare, ockupanter och experimenterare. Den 

första gruppen, mobila arbetare, var den som deltog i den öppna skrivbords politiken och 

aktivt skiftade arbetsstationer under dagen. Dessa mobila arbetare visade sig uppskatta 

tillgång till kollegor och snabba informationsutbyten. De uttryckte dock missnöje över att alla 

arbetsstationer inte stod tillgängliga eftersom andra grupperingar “paxade” utrymmen genom 

att lämna kvar utrustning eller tillhörigheter (Babapour et al., 2018,  s.78). Grupp nummer två 

kallades för ockupanter och förkastade istället policyn om att dela skrivbord och arbetsyta  

genom att ockupera ett skrivbord som sedan användes under resterande fallstudie. Dessa 

ockupanter ville bara arbeta med de närmaste kollegorna och uttryckte ett behov av större 

skrivbord så de fick plats med sina tillhörigheter och arbetstillbehör. De ville inte behöva 

släpa runt dessa saker och tyckte det var jobbigt att behöva installera sig flera gånger om 

dagen på olika platser (Babapour et al., 2018, s.79-80). Den tredje gruppen, experimenterare, 

gick från att delta till att förkasta den öppna skrivbords politiken. Vanligt var att de hittade en 

arbetsstation de föredrog som sedan användes i ungefär en månad innan de identifierade 

problem med den valda platsen och placerade sig istället på en annan arbetsstation (Babapour 

et al., 2018, s.80-81).  

 

Under fallstudien identifierades det att ungefär hälften av deltagarna var så kallade mobila 

arbetare och experimenterare. Det betyder att cirka hälften av alla deltagarna i den här 

fallstudien föll under kategorin ockupanter. Det relativt låga deltagandet i det öppna 

skrivsbordskonceptet menar Babapour et al. (2018) kan bero på att deltagarna inte var 

tillräckligt engagerade i design- och planeringsprocessen och därmed begränsade i att 
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påverka och förbättra sin egen arbetsmiljö efter omlokaliseringen. En annan anledning till det 

låga deltagandet skulle kunna vara problem med den rumsliga konfigurationen. Det fanns helt 

enkelt för lite tysta zoner och det var svårt för medarbetare att informera andra om vilken 

ljudnivå som var accepterad i de enskilda zonerna (Babapour et al., 2018, s.87-88). Babapour, 

Karlsson & Osvlader’s (2018) kategorisering av medarbetare i en aktivitetsbaserad miljö är 

högst relevant även för denna studie. Det gav oss egenskaper och attribut att leta efter för att 

identifiera interaktionsmönster på arbetsplatsen och skapade verktyg för att tolka den kritik 

som intervjupersonerna delade med sig av. Även den rumsliga konfigurationen är något vi 

fokuserat på eftersom en utgångspunkt med studien är att arbetsplatsens arkitektoniska 

utformning även har sociologiska konsekvenser för medarbetarna. 

 

2.5 KÄNSLAN AV ATT VARA EXPONERAD 

 

I en granskande undersökning som genomfördes 2016 med över 36 000 deltagare 

sammanställdes tidigare forskning angående ABV. Denna undersökning inkluderade 17 olika 

studier och visade att ABV har positiva effekter inom områden som interaktion, 

kommunikation, kontroll av tid och rum samt tillfredsställelse med arbetsytan. Arbetssättet 

visade sig dock ha negativa effekter gällande koncentrationen på majoriteten av de studerade 

arbetsplatserna. Några av anledningar till varför koncentrationen uppfattades som försämrad 

var att medarbetare rapporterade störande ljud som uppkommit i och med ABV. Exempel 

kunde vara höga ljudnivåer från skrivare, dörrar som öppnades och stängdes eller 

medarbetare som störde i arbetet. Av de arbetsplatserna som ingick i denna studie 

rapporterade också ca 60 procent  negativa effekter gällande integriteten. Några av 

anledningarna till detta var en upplevd känsla av att vara ständigt exponerad inför 

medarbetare och ingen möjlighet till ett privat utrymme. Konfidentiella telefonsamtal och 

privata samtal från exempelvis familjen nämndes också som ett stort problem för 

medarbetarna då det inte gick att ha ett privatliv på arbetsplatsen. Studien menar vidare att 

mer kvalitativ forskning inom området behövs för att få mer kunskap om hur ABV påverkar 

individer och vilka effekter arbetssättet medför (Bauman et al., 2019, s.468), vilket är en 

utgångspunkt för vår studie. Känslan av att känna sig exponerad på arbetsplatsen är en stark 

aspekt vi tog med oss in i intervjuerna. 
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2.6 KUNSKAPSLUCKA  

 

Det finns en hel del forskning som fokuserat på ABV och dess organisatoriska effekter samt 

hur ABV skiljer sig från andra arbetssätt. Det saknas dock forskning gällande dess effekter på 

individer. Även om det finns en del forskning kring arbetssättet på individnivå som vi 

presenterat ovan så uttrycker forskarna att det behövs mer kvalitativa studier för att vi ska 

veta hur det påverkar individerna och hur ABV lämpar sig på olika personligheter.  

 

3. TEORI   

 

Tillsammans med tidigare forskning skapar våra valda teorier den teoretiska referensram vi 

använt oss av för att tolka det empiriska materialet. I detta kapitel har vi lånat begrepp från 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv för att förstå hur individer skapar strategier och 

anpassar sig mot andra baserat på förväntningar i det sociala rummet. 

 

3.1 DET DRAMATURGISKA PERSPEKTIVET 

 

Ervin Goffman använder sig av det dramaturgiska perspektivet där han beskriver hur en 

individ presenterar sig själv i mötet med andra med genom att låna begrepp från teaterns 

värld där ord som scen, publik och framträdande blir centrala. Goffman menar att individer 

inte vågar lita på slumpen när de ställs inför situationer som att exempelvis hålla ett föredrag 

eller träffa svärföräldrarna för första gången. Det krävs därför en noggrann planering av 

framträdandet inför andra och dessa förberedelser äger rum genom att aktören väljer 

rekvisita, kulisser och en lämplig publik (Löglund & Bergkvist, 2014, s.175). Goffman menar 

att individer intar olika roller och därmed utför uppträdanden kopplat till vilken typ av publik 

som är närvarande. Uppträdandet och vilken roll aktören väljer är ett samspel mellan 

individens önskan och intentioner samt de sociala förväntningar och påtryckningarna aktören 

utsätts för (Layder, 2006, s.81). Med hjälp av Goffmans tolkning kring hur publik och miljöer 

kan påverka individers sociala handlingsutrymme kan vi lättare förstå hur våra 

intervjupersoner handlar i olika situationer. 
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3.1.1 INTRYCKSSTYRNING

När individer uppträder inför andra människor handlar det om att styra de intryck som sänds 

ut till publiken, detta sker genom intrycksstyrning. Det sker medvetet och planerat genom 

verbala uttryck men även gester i syfte att få andra att uppfatta aktören på ett önskvärt sätt. 

Goffman skiljer på att sända och avge uttryck. När aktören sänder uttryck handlar det om 

avsiktliga handlingar som kommuniceras. Det rör sig inte bara om det aktören säger och gör, 

utan handlar även om de kläder och den miljö som valts för situationen. När individer istället 

avger uttryck så sker detta oavsiktligt i interaktionen med andra och det kan exempelvis 

handla om ljudnivå och/eller kroppsgester. Vidare menar Goffman att aktörer medvetet 

projicerar en definition av situationen och för att skydda sina egna definitionsförslag 

använder aktören därför olika försvarsåtgärder. Ett exempel på en försvarsåtgärd kan vara 

publiksegregation där aktören undviker närvaron av individer som ökar möjligheterna att bli 

exponerad offentligt. Det är inte enbart den enskilda individen som ägnar sig åt 

försvarsåtgärder utan publiken kan också ägna sig åt liknande strategier, exempelvis kan 

publiken låtsas att de inte såg när något pinsamt händer aktören (Löglund & Bergkvist, 2014, 

s.181). Intrycksstyrning blir därför relevant till vår studie eftersom det beskriver dynamiken 

mellan publik och aktör där scenen i vårt fall blir det dagliga arbetet i en varierad 

aktivitetsbaserad miljö med skiftande publik. 

 

3.1.2 DEN BAKRE OCH FRÄMRE REGIONEN

Goffman avgränsar sig till den interaktion som sker i det sociala rummet, eller scener som 

han kallar det. En scen kan beskrivas som en plats men syftar i huvudsak till den situation 

som utspelar sig. Interaktionen kan ske på både offentliga och privata platser där skillnaden 

mellan dessa är graden av insyn och närvaro av en publik. Goffman delar in framträdandet 

och scenen i en främre och bakre region. Inför ett framträdande menar Goffman att aktören 

förbereder sig i den bakre regionen som oftast är privat eller enskild. Eftersom den bakre 

regionen vanligtvis är privat kan publiken inte uppfatta vad som händer bakom kulisserna 

trots att den utspelar sig i offentligheten. Den främre regionen är istället den scen där aktören 

framför sitt uppträdande inför den valda publiken. På grund av den främre regionens natur 

ställs här högre krav på aktören eftersom offentligheten är påtaglig och vi måste öva på 

framträdandet i den bakre regionen för att uppträdandet ska kännas säkert (Löglund & 

Bergkvist, 2014, s.177). Goffmans tolkning kan hjälpa oss att förstå hur individer reagerar på 

att ständigt vara exponerade på arbetsplatsen.  
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4. METOD 

I detta avsnitt kommer vi beskriva den valda metoden tillsammans med hur undersökningens 

olika steg gått till. Inledningsvis beskrivs varför en fallstudie ansågs vara det bästa 

alternativet för att uppfylla studiens syfte. Därefter redovisas urval där vi också inkluderar en 

fallbeskrivning av den valda arbetsplatsen och tillvägagångssätt. Avslutningsvis går vi 

kortfattat igenom databearbetning, etiska överväganden och kvalitetsprinciper samt en 

metoddiskussion.  

 

4.1 VAL AV DESIGN OCH METOD

Eftersom grunden för denna studie bygger på att undersöka hur aktivitetsbaserade arbetssätt 

påverkar individer ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad.  Att nå en djupare förståelse 

inom forskningsområdet samt möjligheten att generera mer detaljerat material att analysera är 

det huvudsakliga syftet med kvalitativa metoder (Bryman, 2011, s.363–364). Genom att 

fokusera på de individuella medarbetarnas subjektiva upplevelser och arbetsprocesser har vi 

möjlighet att se bortom siffror och statistiska slutsatser (Hjerm & Lindgren, 2010, s.83). 

Frågeställningens karaktär tillsammans med att en brist på forskning som rör hur individuella 

medarbetare påverkas utifrån den organisatoriska kontexten gör också att det är motiverat 

med en kvalitativ fallstudie. Eftersom undersökningens tidsram är knapp har studien också 

begränsats till en arbetsplats. 

För att täcka olika aspekter har vi använt oss av triangulering, det vill säga att kombinera två 

datainsamlingsmetoder (Bryman, 2011, s.354). Detta i form av deltagande observation och 

intervjuer vilket gav oss möjligheten att kombinera fynd från de båda metoderna och därför 

nå en djupare förståelse av det vi ämnat undersöka (Fangen, 2005, s.189). Den deltagande 

observationen gav oss möjlighet att förbättra vår kunskap kring ABV och generera 

information som intervjupersonerna eventuellt inte vill diskutera under en intervju (Fangen, 

2005, s.33). Intervjuguiden formades utifrån observationerna med stöd i tidigare forskning 

och sociologiska teorier och landade i ett frågeformulär med olika teman (se bilaga 2). För att 

öka chanserna till relevant information valdes semistrukturerade intervjuer eftersom det gav 

oss möjlighet att fördjupa eventuella svar från intervjupersonerna genom följdfrågor, vilket 

bidrog till mer djupgående data som underlättade vårt analysarbete (Larsen, 2009, s.26-27).  
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4.2 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

 

Eftersom undersökningen kräver att intervjupersonerna fyller vissa kriterier användes ett 

målstyrt urval  till denna studie (Bryman, 2001, s.434). Det gav oss möjlighet att intervjua 

personer som var relevanta för studiens problemformuleringar, vilket i detta fall innebar att 

de arbetar aktivitetsbaserat. Vi fick kontakt med en stor kommunal verksamhet i övre 

Mellansverige där vi efter mailkontakt bestämde tid för observation. Under mailkontakten 

förmedlades studiens syfte, frågeställningar och vilka metoder vi önskade använda. För att på 

bästa sätt få fram intervjupersoner med blandad bakgrund och preferens användes 

observationens insamlade data som stöd. Totalt valdes fyra intervjupersoner ut och kommer 

under analysen att refereras till som IP1, IP2, IP3 & IP4. Intervjupersonerna är mellan 27 och 

60 år gamla där alla utom en har arbetat på kommunen innan det byggdes om till en 

aktivitetsbaserad verksamhet. Den yngsta intervjupersonen är relativt nyexaminerad och har 

bara arbetat där under ett års tid. Hen har inte heller några erfarenheter av att arbeta med 

andra arbetssätt än just ABV. Övriga intervjupersoner har lång erfarenhet av olika tjänster 

och arbetssätt. Nedan följer en sammanställning av våra intervjupersoner 

 

Tabell: Intervjupersoner 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuperson Ålder Kön Position Antal år i 

ABV 

Erfarenhet 

av andra 

arbetssätt 

IP1 60 Kvinna HR 3 Ja 

IP2 27 Man Handläggare 1 Nej 

IP3 52 Man Strateg 3 Ja 

IP4 42 Man Stabschef 3 Ja 



13 
 

4.2.1 ARBETSPLATSEN

 

Eftersom aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara utformade på olika sätt vill vi också ge en 

beskrivning av den valda arbetsplatsen för denna fallstudie. Arbetsplatsen är placerad i övre 

Mellansverige med över 650 medarbetare och har arbetat aktivitetsbaserat sedan 2016. Flera 

förvaltningar delar arbetsytor med varandra trots skilda arbetsuppgifter. Medarbetare och 

chefer som arbetar aktivitetsbaserat kan röra sig fritt mellan arbetsytorna och har möjlighet 

att placera sig baserat på personliga preferenser eller de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Arbetsplatsen är indelad i tre olika fokuszoner, alla med olika akustiska förutsättningar och 

regler för att styra hur arbetet ska gå tillväga. Lågfokuszonen är inte så regelstyrd utan 

medarbetarna kan prata i telefon och samtala högljutt med övriga kollegor. Medelfokuszonen 

är optimerad för möten där normal samtalston är tillåtet men zonen kan även användas för 

enskilt arbete. Högfokuszonen, eller den tysta zonen som den även kallas , är regelstyrd i 

form av att det ska vara helt tyst, här uppmanas medarbetarna att inte störa kollegorna och 

telefoner eller något som skulle kunna vara störande är förbjudet i denna miljö. För att 

underlätta medarbetarnas möjlighet att välja korrekt zon sitter skyltar på väggarna som 

beskriver vilket uppförande och ljudnivå som är lämplig för respektive zon.  

 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

 

För att öka vår egen förståelse av vad aktivitetsbaserad verksamhet innebär och vilka effekter 

arbetssättet genererar har vi läst rapporter och forskning av vetenskaplig karaktär kring 

ämnet. Genom att studera forskningsresultat kring ABV stärktes våra möjligheter att utläsa 

observationer och data korrekt. Innan observation ägde rum gjordes en rundtur på 

arbetsplatsen tillsammans med en av kommunens chefer som visade och förklarade hur 

organisationen och arbetssättet fungerade på deras arbetsplats.  Efter att vi fått kunskap om 

hur arbetsplatsen var utformad och hur de arbetade valde vi att observera de tre olika 

fokuszonerna.  

 

Den deltagande observationen genomfördes den 17/4-2019 klockan 08-12, 18/4-2019 

klockan 12-17 samt 19/4-2019 klockan 10-14. Vi placerade oss i olika zoner under olika 

tidpunkter för att dokumentera intressanta aspekter av medarbetarnas val av arbetsstation och 

användande av fokuszoner. Fyra intervjuer genomfördes den 22/4 -2019 och längden 

varierade mellan 50-70 minuter långa. Vi genomförde intervjuerna tillsammans och för att 
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inte förvirra deltagarna förde en av oss dialogen medan den andra antecknade och kom med 

eventuella följdfrågor. Vi turades om att leda och anteckna intervjun mellan 

intervjutillfällena. Samtliga intervjuer ägde rum på på den studerade arbetsplatsen ansikte 

mot ansikte. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon efter deltagarnas 

godkännande. Vi har även tillsammans genomfört en transkribering av det inspelade 

intervjumaterialet för att bli mer grundligt insatt i materialet (Bryman, 2011, s.428). 

Anledningen till att vi endast hade 12 timmars observation samt fyra intervjuer var att studien 

var begränsad tidsmässigt och vi hade inte möjlighet att lägga ner mer tid på datainsamlingen.  

 

4.4 DATABEARBETNING

Underlaget för dataanalysen kommer från de fältanteckningar som skrevs under 

observationen tillsammans med det transkriberade materialet från intervjuerna. Vi har 

tillsammans kodat materialet från datainsamlingen genom att skapa kategorier och teman. 

Under analysens gång har dessa kategorier ändrats och förfinats för att skapa en så bra 

tematisering som möjligt inför analysarbetet (Hjerm & Lindgren, 2010,  s.87).Vi har valt att 

dela in analysen i tre olika delar för att besvara studiens syfte och frågeställningar där varje 

del redogör för effekterna av ABV samt vilka strategier deltagarna använder sig av för att 

anpassa sig därefter. Avslutningsvis har våra tolkningar och slutsatser av datainsamlingen 

verifierats genom handledning från lärare på Örebro Universitet, kritik från opponerande 

studenter och att vi under hela studien medvetet ifrågasatt våra tolkningar av resultatet 

(Hjerm & Lindgren, 2010,  s.89-90). 

 

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

 

Fyra krav som en forskare bör följa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilket vi har tagit hänsyn till i denna studie 

(Bryman, 2011, s.131-132). Med hjälp av chef på kommunen uppmärksammades 

medarbetare när och var observationen skulle äga rum. Vi utformade även ett missivbrev där 

vi upplyste potentiella deltagare om att den data som samlades in kommer behandlas 

konfidentiellt och enbart användas till denna studie. Vi informerade även deltagarna gällande 

upplägget och längden på intervjun. Innan vi påbörjade inspelningen av intervjun frågade vi 

intervjupersonerna hur det ställde sig till att bli inspelade och samtliga godkände inspelningen 

av intervjun. Innan vi började med intervjun erbjöd vi även informanterna att de när som helst 
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kunde avbryta intervjun, avstå från att svara på frågor samt att vi skulle se till att de var 

anonyma i studien. Samtliga intervjupersoner fullföljde hela intervjun och svarade på alla 

frågor.       

 

4.6 KVALITETSKRITERIER

I det följande kapitlet redogör vi för hur vi handskas under forskningsprocessen med de 

problem som har med studiens kvalitet att göra (Bryman ,2011, s.351-356). En studies 

trovärdighet handlar om den insamlade data och forskarnas tolkningar och slutsatser. För att 

det insamlade materialet från observation skulle vara så trovärdigt som möjligt observerade vi 

enskilt och jämförde sedan vårt material med varandra för att se om vi uppfattat situationer 

och händelser på samma sätt. För att inte påverka deltagarna av vår närvaro observerade vi 

med en mer passiv karaktär (Fangen, 2005,  s.31). Under observationen skrev vi separata 

provisoriska fältanteckningar vilket kan beskrivas som korta noteringar av vad vi 

uppmärksammade. Anteckningarna fungerade som vår huvudsakliga källa för analysarbetet 

gällande observationen samt hjälpte oss utforma en intervjuguide (Fangen, 2005, s.91). För 

att kontrollera att vi uppfattat intervjusvaren i enlighet med deltagarnas tolkning använde vi 

följdfrågor men även kontrollfrågor där vi kunde stärka eller förkasta tidigare tolkningar 

(Bryman, 2011,  s.354-355).  

 

Överförbarhet innebär att en studie kan överföras och generaliseras på andra studier, sociala 

sammanhang eller upprepas i samma kontext eller situation vid en senare tidpunkt (Bryman, 

2011, s.355). Även om en fallstudie inte har för avsikt att tillämpa resultatet på andra typer av 

fall kan denna undersökning ändå ge organisationer förståelse för hur ABV påverkar 

arbetstagarna och vilka strategier som uppkommer i och med arbetssättet (Bryman, 2011,  

s.77). För att eventuellt kunna överföra denna studies resultat till en annan miljö har vi 

försökt så noggrant det går att beskriva hur vi gått tillväga i metoddelen. Vi har presenterat 

vilka urval och tillvägagångssätt vi använt samt en beskrivning varför vi har valt att använda 

oss av denna typ av metod i denna studie. Vi har även redogjort för  hur analysförfarandet 

gått till och hur vi har förhållit oss i hänsyn till de etiska överväganden som kan uppstå i en 

kvalitativ studie. Vi har även detaljerat beskrivit vilken typ av arbetsplats vi studerat under 

urval och tillvägagångssätt och hur den är utformat rent arkitektoniskt samt hur den 

studerande arbetsplatsen använde sig av ABV. Det är för att beskriva den sociala kontexten 
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som studerats för att göra det enkelt för övriga forskare att förstå mer detaljerat vad exakt vi 

observerat och undersökt.  

 

Pålitlighet inom kvalitativ forskning innebär att ge en tydlig motivering till de valda 

metoderna och teorierna. Motivet till detta är att underlätta för forskare när de bedömer 

studien som godtycklig utifrån dess syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s.355). För att 

vi på bästa sätt skulle förhålla oss till detta kvalitetskriterium har vi genom studiens gång 

antagit ett granskande synsätt till de val vi gjort samt presentation av det insamlade 

materialet, detta genom att bland annat inkludera vår intervjuguide och missivbrev som 

bilagor. Vi har dessutom genom ett flertal handledningstillfällen och seminarium fått vår 

studie granskad av handledare och studenter. Vi har båda varit delaktiga under hela 

utförandet av denna studie vilket har genererat två olika tolkningar av resultatet som vi 

kunnat resonera med varandra vilket förhoppningsvis påverkat pålitligheten positivt i denna 

studie. 

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att hen agerat 

så objektivt som möjligt utan att medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverka utförandet och slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2011, s.355-

356). För att förhålla oss till detta kvalitetskriterium har vi genom hela studiens utformande 

och utförande agerat med ett kritiskt förhållningssätt till oss själva för att medvetet inte låta 

våra personliga värderingar styra våra informanter eller analysarbetet. 

4.7 METODDISKUSSION

Syftet med att använda observationer som datainsamlingsmetod var framförallt för att ge oss 

en fördjupad kunskap om den studerade arbetsplatsen. Observationerna hjälpte oss identifiera 

interaktionsmönster samt utforma en intervjuguide utifrån arbetsplatsens utformning. 

Analyserna  grundades sedan på den information intervjupersonerna bidrog med. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS

För att underlätta läsningen i detta stycke har vi tematiserat kapitlet med utgångspunkt i vår 

tidigare forskning- och de valda teorierna som refereras till tidigare i denna uppsats, 

tillsammans med informationen som samlats in med hjälp av observationer och intervjuer. 

Alla teman har en beskrivande inledning, följt av hur arbetssättet har påverkat medarbetarna 

och avslutas med de valda strategier som använts för att hantera effekterna av ABV. 

Inledningsvis presenterar vi hur medarbetarnas upplevda effektivitet påverkas av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt och hur det har skapat nya strukturer för medarbetarna. Vidare 

under rubriken samverkan och gemenskap visar vi på hur arbetssättets inriktning mot 

samverkan bidragit till en ökad arbetsglädje för många och hur det har förändrat sättet att 

arbeta på. Avslutningsvis går vi igenom hur ett arbetsmässigt fokus på interaktion och 

kommunikation också kan påverka arbetstagarens sociala handlingsutrymme på arbetsplatsen 

utöver det som vi är vana vid med andra arbetssätt. 

Tre av fyra av deltagarna i dessa intervjuer har sedan tidigare arbetat under andra 

arbetsformer än just aktivitetsbaserat och jämför därför många gånger deras nuvarande 

arbetssituation med hur det var tidigare, oavsett om detta var inom eller utanför den 

nuvarande organisationen. Det betyder att i många av svaren vi får refererar deltagarna till 

“[...] det var ju mindre så innan [...]” (IP3), så även om vi inte i sig ägnar oss åt en 

jämförande studie så är ibland svaren formade på ett sådant vis. 

5.1 UPPLEVD EFFEKTIVITET & STRUKTUR

Att samtliga medarbetare upplevde att effektivitet ökat är det första som uppmärksammades 

under intervjuerna där de hade en positiv syn till att arbeta aktivitetsbaserat och uttryckte att 

det skapat nya strukturer som positivt påverkat hur de arbetar. Det var vanligt att deltagarna 

uttrycker hur de förändrat sitt arbetssätt till det bättre och nu reflekterar mer över dagens 

upplägg och struktur vilket leder till en mer effektiv arbetsfördelning av dagen. 

5.1.1 EFFEKTERNA/PÅVERKAN

Samtliga intervjupersoner påpekar att de upplever sig mycket mer effektiva i den här typen av 

arbetsmiljö än de gjort under andra förhållanden och förutom möjligheten att själv välja var 

och hur man arbetar är det just en ökad grad av kommunikation och interaktion som 

deltagarna menar påverkat deras arbete positivt. Inte bara genom direkt samverkan utan också 
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genom att arbeta på samma ytor med människor de normalt kanske inte hade kommit i 

kontakt med. En av deltagarna uttryckte sig så här : 

  

“Jag tycker det finns ett sätt att när man sitter och jobbar kan man överhöra 

vissa grejor, det är också ett sätt att hålla lite koll på vad som händer lite i 

den övriga kommunen.” IP4  

 

Citatet ovan och resultatet vi samlat in från våra intervjupersoner tyder på att arbetssättet inte 

bara bidrar till ökad samverkan utan dess arkitektoniska utformning påverkar också indirekt 

medarbetarnas möjlighet att bättre förstå sig på organisationen som helhet och hur 

arbetsmässiga delar utanför det egna området fungerar. Bauman et al. (2019) visade i sin 

granskade studie att bland annat förbättrad kommunikation och ökad tillfredsställelse med 

arbetsytan var några av det positiva effekter medarbetare upplevde vid aktivitetsbaserad 

verksamhet. Även Seddigh et al. (2015) visar i sin studie att bland annat upplevd arbetsmiljö-

tillfredsställelse kan öka i samband med ABV. Samtliga intervjupersoner är också väldigt 

nöjda med utformningen av arbetsplatsen vilket har bidragit till en högre grad av upplevd 

effektivitet.  

  

“Jag trivs och arbetsplatsen hjälper mig att prestera, den hjälper mig att hitta 

rum och miljöer för den typen av arbetsuppgifter jag ska jobba med, det känns 

effektivare, om det är sant vet jag inte men så är alla fall känslan.” IP4 

  

Liknande svar kommer från två andra intervjupersoner vilket vi tycker kan kopplas till en 

tillfredsställelse med arbetsytan som en bidragande faktor till den upplevda effektiviteten. En 

annan viktig aspekt som Bauman et al. (2019) menar är en positiv effekt av ABV är kontroll 

av tid och rum vilket citatet ovan också indikerar. Möjligheten att själv välja hur och var 

medarbetaren utför arbetsuppgifterna leder till ökade förutsättningar för ett lyckat resultat. 

Även sociala aspekter vägs in där intervjupersonerna uttrycker att de olika fokuszonerna ger 

dem verktyg att signalera till andra medarbetare vilken nivå av tillgänglighetsgrad man för 

tillfället kan erbjuda. Detta underlättar också för medarbetarna att sitta ostört när det behövs 

eller att ha andra i närheten för rådfrågning i arbetsuppgifter som kräver det. När vi ställde 

frågan vilka de största styrkorna med ABV var fick vi bland annat svaret:  
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“Det är ju skönt att veta vart man ska gå. Behöver jag arbeta ifred sätter jag 

mig i tysta zonen men annars sitter jag gärna mer öppet med folk i närheten 

som man kan bolla idéer med.” IP2 

 

Citatet ovan tycker vi kan kopplas till en tillfredställelse med arbetsmiljön där IP1 uttrycker 

en stor möjlighet till att själv påverka vilken arbetsmiljö hen vill arbeta i. Detta är möjligt 

tack vare den arkitektoniska uppbyggnaden av arbetsplatsen och de kulturellt etablerade 

reglerna som styr hur varje zon ska hanteras. Den rumsliga aspekten tillsammans med de 

formella reglerna skapar tillsammans ett ramverk för hur medarbetare bör agera inom varje 

zon. Det skapar en känsla av ett organisatoriskt stöd där medarbetarna känner en form av 

kontroll över det sociala rummet så länge dessa regler respekteras. 

 

5.1.2 STRATEGIER  

 

Ett fokus på interaktion och kommunikation har tillsammans med den arkitektoniska 

uppbyggnaden av kontoret skapat en positiv struktur där samverkan och upplevd effektivitet 

ökat. Intervjupersonerna delar också med sig av strategier de använt sig av för att arbeta 

effektivt i en aktivitetsbaserad verksamhet. IP1 uttryckte sig bland annat så här:  

  

“Man ska ställa sig tre frågor när man kommer till arbetet, Vad ska jag göra, 

med vem ska jag göra det och var ska jag/vi vara. Det är en guideline som jag 

använder mig av och det är ju ett sätt att strukturera upp ens arbete och dag.” 

IP1 

  

Intervjupersonen uttrycker en tydlig strategi som hen brukar använda sig av där tre frågor 

ställs som fungerar som en guideline där det dagliga arbetet struktureras upp. Vi tycker detta 

kan kopplas till Bauman et al. (2019) som beskriver denna kontroll över arbetet som en 

möjlig effekt av ABV och svaren vi samlat in visar på att det är intervjupersonerna som själva 

sätter sina gränser för hur arbetet utförs. Genom observationerna såg vi att många deltagare 

börjar dagen i en lågfokuszon där de över en kopp kaffe går igenom sina mail och planerar 

upp dagen vilket underlättar medarbetarnas utförande av arbetsuppgifter. En intervjuperson 

uttryckte att hen kanske inte utnyttjade möjligheten att byta fokuszon så ofta men att det 

fortfarande var en känsla av att vara väldigt effektiv i detta arbetssätt. IP3 uttryckte sig så här:  
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“Jag kanske inte byter så ofta men jag levererar så sjukt bra i tysta rummet.” 

IP3 

Citatet tycker vi tyder på att medarbetaren inte använder arbetssättet till sin fulla potential 

genom att byta arbetsstationer ofta men att arbetssättet ändå är positivt för IP3. En av 

grundpelarna med ABV är att medarbetarna ska välja fokuszon beroende på vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras och på så vis erbjuds arbetstagaren de bästa förutsättningarna 

för att klara av den specifika uppgiften. Kontorets uppbyggnad gör det dock möjligt för 

medarbetare som trivs bättre, eller vars arbetsuppgifter lämpar sig för enskilda zoner som i så 

fall också har den möjligheten. Det ger medarbetarna möjligheten att välja utefter personlig 

preferens hur arbetsuppgifterna ska utföras och i vilka miljöer detta ska äga rum vilket 

uttrycks som väldigt positivt av intervjupersonerna.  

 

5.2 SAMVERKAN & GEMENSKAP 

 

Arbetsplatsen är stor med många anställda fördelade på flera olika byggnader. Valet att bygga 

aktivitetsbaserade kontor ger medarbetare möjligheten att komma i kontakt med andra inom 

kommunen och förvaltningen, personer och avdelningar de kanske aldrig sett tidigare, vilket 

ökar det affärsmässiga informationsutbytet. Förvaltningar och personal som tidigare var 

placerade i separata byggnader och kontor interagerar och istället dagligen med varandra. Det 

är något som kommer naturligt i och med arbetssättet och utformning av arbetsplatsen. 

 

5.2.1 EFFEKTER/PÅVERKAN 

 

Tre av intervjupersonerna uttrycker att kommunens samarbete har förbättrats på grund av de 

aktivitetsbaserade kontoren eftersom de flesta nu sitter eller har tillgång till samma lokaler. 

Som Bauman et al. (2019) visade i sin studie kan ökad kommunikation vara en positiv aspekt 

av ABV. Ökad kommunikation kopplas naturligt samman med en ökad grad av interaktion 

och som strukturellt förändrar organisationens förutsättningar till samverkan. 

  

“Det har blivit mycket smidigare nu, som exempel nu har vi denna grej som vi 

ska fixas tillsammans, vi går å sätter oss nånstans och snackar. Vi behöver 

kanske inte boka möten och styra den frågan utan att det blir lite mer hitta 
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miljöer som finns nära och att det går mycket snabbare med småfrågor som 

förut kunde ta väldigt mycket tid och kraft.” IP4 

 

IP4 menar att det nu är enklare att klara av små arbetsuppgifter med kollegor i och med alla 

olika potentiella rum som finns. De medarbetare vi intervjuat visar också ett organisatoriskt 

fokus på kommunikation och interaktion som resulterat i att mötet mellan medarbetare sker 

smidigare och informellt. Möten och samverkan på arbetsplatsen sker naturligt och barriärer 

för att starta ett arbete tillsammans är betydligt mindre i och med arbetssättets utformning 

vilket bidrar till att flera frågor kan avklaras snabbare. Möjligheten att ta plats baserat på 

arbetsuppgifter och teamets storlek bidrar till känslan av att det är lättare att komma igång. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker också känslan av att det nu är smidigare att hitta 

medarbetare. Digitaliseringen inom ABV hjälper medarbetarna att “hålla koll” på vart andra 

sitter. Genom en version av Skype som läser av en namngiven router kopplat till varje 

individuell del av en specifik våning ser andra vart personer sitter. Tillsammans med 

möjligheten att lätt skapa dialog och diskussion med andra har interaktionen tagit en 

informell karaktär. En av våra deltagare uttryckte sig så här:  

  

“Nu när alla är i samma hus är det lätt att hitta varandra och samordna. Det 

är ok att vara lite informell, man behöver liksom inte be om lov. Behöver man 

prata med en chef till exempel så blir det inte lika jobbigt som att behöva 

knacka på ett kontor och vänta på lov att stiga in.” IP2 

  

IP2 uttrycker en positiv känsla av att det inte behöver vara så formellt på arbetsplatsen nu när 

chefer och medarbetare befinner sig i samma lokaler. Interaktion blir en naturlig del av att 

arbetet och den stora rotation av personal som befinner sig i lokalen gör att fler små möten 

äger rum som och sin tur gör att medarbetare generellt känner sig bekväma i att ta kontakt. 

Två intervjupersoner beskriver hur de uppskattar att det inte behöver vara så formellt, vilket 

också påverkar känslan av en plattare och mindre hierarkisk organisation där det blir lättare, 

inte bara att ta kontakt med kollegor utan också chefer som nu finns tillgängliga på ett annat 

sätt än tidigare. Detta är en aspekt som vi inte hittat i tidigare forskning men som flera 

deltagare upplevde vara positivt, att det blivit mer informellt och lättare att ta kontakt, även 

uppåt i organisationen. Interaktionen är dock som vi diskuterat tidigare en aspekt som kan ha 

en positiv inverkan på medarbetare inom ABV vilket stärks av tidigare forskning. För att veta 
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hur individen påverkas av det nya arbetssättet krävs dock fler kvalitativa forskningsstudier 

(Bauman et al., 2019). 

 

5.2.2 STRATEGIER

 

Ökade interaktionsmöjligheter och nya strukturer gör också att medarbetarna är med och 

samverkar bara genom att befinna sig på arbetsplatsen. Möjligheten till nya kontakter och ett 

mer informellt förhållningssätt betyder också att det måste finnas möjligheter att signalera sin 

tillgänglighetsgrad emot andra. Tre deltagare uttrycker att de utnyttjar den arkitektoniska 

strukturen för att synligt exponera sig och på så sätt visa tillgänglighet inför andra. En av våra 

intervjupersoner uttryckte sig så här :  

  

“Jag kan exponera mig själv genom att sitta öppet (lågfokuszon) och göra 

mig tillgänglig för kollegor. Folk som kommer och går vilket leder till att 

personer kan slå sig ner och bolla olika frågor med mig.” IP1 

  

IP1 uttrycker att genom att placera sig i olika zoner kan hen signalera sin tillgänglighet till 

övriga kollegor. Detta är den vanligaste strategi som kan användas för att sträcka ut en 

hjälpande hand till övriga kollegor och på så sätt bidrar till en bra samverkan och gemenskap. 

Tolkas detta med hjälp av Goffman’s begrepp intrycksstyrning innebär det att medarbetaren 

placerar sig i en viss miljö för att sända medvetna signaler med mål att visa andra 

medarbetare tillgänglighet. Gesten och miljön har valts med omsorg för att uppfattas av andra 

på ett visst sätt eftersom det är satt i en organiserad kontext. Går medarbetarna istället utanför 

de uppsatta ramar som finns på arbetsplatsen ökar risken för att omedvetna uttryck avges där 

signalerna inte uppfattas utifrån det uppsatta målet. 

  

”Ibland tror jag att det är lite generationskrock. När jag sitter med hörlurar i  

upplever ju jag att det visar på att jag är upptagen och sitter i arbete, men 

eftersom jag kanske sitter i en mellanzon kommer folk ändå fram och vill 

diskutera.” IP2 

  

Citatet ovan refererar till hur intervjupersonens tanke med handlingen inte återspeglas i dess 

mottagande av andra. Genom att hen sätter sig i en medelzon avges signaler gällande 
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tillgänglighet mot omgivningen. Tanken att instoppade hörlurar skulle fungera som ett 

avskärmande var inte självklart för andra vilket påverkar dynamiken mellan medarbetarna. 

 

“Det första jag tänker på är att jag tror jag arbetar bäst i sådana här miljöer. 

Jag behöver variationen så jag tror inte jag  varit lika effektiv om jag suttit 

själv, det är skönare när man sitter omgiven av andra och i lågfokus kan man 

ju snacka med andra och komma snabbare framåt med uppgifterna.” IP2 

 

IP2 menar att hen känner sig effektiv i sådana här miljöer som arbetsplatsen erbjuder, detta i 

form av lågfokuszoner där det finns mycket kollegor i närheten. Genom att placera sig i 

lågfokuszonen gör man sig tillgänglig eftersom det är tillåtet att prata och diskutera med 

varandra. Resultatet från intervjupersonerna tycker vi visar att bara genom att placera sig i 

denna zon bidrar man till en bättre samverkan och gemenskap oavsett om de aktivt gör något 

tillsammans eller inte. Det gör också att medarbetare som har en svår arbetsuppgift framför 

sig eller känner sig osäkra har en plats där de enkelt kan be om hjälp eller bara diskutera 

ämnet med kollegor som visat att de har möjlighet att göra så. Eftersom medarbetarna genom 

att placera sig i en lågfokuszon medvetet kan signalera att man är tillgänglig har också 

medarbetarna möjlighet att genom en högfokuszon signalera en otillgänglighet i de stunder 

där det är nödvändigt. 

5.3 SOCIALT HANDLINGSUTRYMME

En aspekt av aktivitetsbaserade arbetsplatser som vi uppmärksammat under såväl observation 

som intervjuer är den sociala press som medarbetare potentiellt skulle kunna uppleva i ett 

arbetsklimat med så pass uttalat fokus på interaktion och flödet av människor. Om ABV 

används så som det är tänkt byter medarbetare arbetsstationer ofta, vissa flera gånger per dag 

vilket genererar ett flertal möten med kollegor. Dessa möten kan vara tidskrävande och 

eventuellt påfrestande och kan påverka deras sociala handlingsutrymme i olika aspekter. 

5.3.1 EFFEKTER/PÅVERKAN

Deltagarna i denna undersökning reagerar olika på den höga beläggningen det nu är i 

lokalerna. Hälften av intervjupersonerna uttrycker att även om de trivs på jobbet kan den 

sociala tillhörigheten ibland kännas som ett måste. Även om inte någon av våra 

intervjupersoner upplever detta som ett stort hinder. 
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“Man kommer ju inte till sin arbetsplats utan att passera folk, det var ju 

mindre så innan. Det kan ju vara en press i sig om man har jobbat med någon 

och så, men det är nog mest i kafferummet där man kan springa in i folk så. 

Men ibland skulle man ju bara vilja gå och jobba direkt.” IP3 

  

IP3 uttrycker att det kan vara svårt att komma till arbetet och direkt börja jobba utan att stöta 

på kollegor. Detta är ett resultat vi tycker kan tolkas med Goffmans begrepp om den främre 

och bakre regionen. I en aktivitetsbaserad miljö är det inte riktigt möjligt att låsa in sig på ett 

kontor och arbeta i fred, även i tysta zoner sitter medarbetarna tillsammans. Enligt Goffmans 

begrepp om den bakre regionen är just behovet av en plats där graden av insyn och närvaron 

av publiken är låg viktig för att kunna förbereda framträdandet i den främre regionen. Den 

här förberedelsefasen sker nu istället med full insyn från övriga medarbetare och den bakre 

regionen har till synes ändrat form vilket påverkar medarbetarna olika. Seddigh (2015) 

beskriver i sin studie om hur arbetssätt fungerar olika lämpade för olika personlighetstyper 

och jämför exempelvis skillnader mellan intro- och extroverta. Han menar att extroverta kan 

uppskatta öppna kontorsmiljöer och dess fokus på interaktion men riskerar också att bli 

beroende av interpersonella relationer för att prestera. Introverta med låg känslomässig 

stabilitet kan däremot sakna en känsla av trygghet i öppna kontorsmiljöer vilket i så fall kan 

bidra till en nedsatt arbetsmässig prestation.  

  

“Ibland kan det vara lite jobbigt att man känner sig ständigt exponerad, 

ibland behöver man ju bara koppla av och kanske titta lite Facebook eller nått 

så man orkar prestera och det är ju inget som man riktigt kan göra här 

eftersom det är så öppet här.” IP2 

  

Citatet ovan uttrycker att det kan vara jobbigt att ständigt känna sig exponderad. Goffmans 

teorier om intrycksstyrning handlar om att individer både sänder och avger uttryck mot sin 

omgivning, det speglar också en potentiell problematik med de ökade kraven på interaktion. 

Med fler kollegor och bekanta på arbetsplatsen följer också en större “publik” vilket ökar 

kraven och mängden “uppträdanden” som görs under dagen. Detta tycker några av våra 

deltagare kan leda till att personer söker sig till den tysta zonen. 
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Vi har ju personer som sitter i tysta zonen jämt, och det är ju som ett 

statement att jag tänker inte interagera.” IP2 

  

IP2 menar att personer som sitter i den tysta zonen hela tiden skickar ut signaler på att de inte 

tänker interagera. Som vi beskrivit tidigare ger tysta zonen möjligheten att signalera behovet 

av att arbeta självständigt. För medarbetare som ofta hamnar i den tysta zonen finns risken att 

detta inte ses som ett arbetsmässigt beslut utan ett personligt val. Skulle detta avtryck bli 

något som andra reagerar på riskerar medarbetaren att stämplas som exempelvis osocial och 

eftersom arbetssättet präglas av interaktion och kommunikation där samverkan är en central 

del blir det lätt ett statement att sätta sig där interaktion med andra inte är möjlig. Kopplat till 

Goffman behöver detta inte vara ett medvetet val av aktörerna som placerar sig i den tysta 

zonen utan det kan vara avtryck som de råkar sända ut till publiken, nämligen att de inte vill 

interagera (Löglund et al, 2014).  

  

Utifrån vår studie ser vi att ABV gör det enkelt för medarbetarna att signalera vilken 

tillgänglighetsgrad man kan erbjuda genom att placera sig i en viss zon. Dock har resultatet 

även visat att det kan vara svårt att upptäcka dessa signaler från alla medarbetare. 

Arbetsplatsen är väldigt stor och över 600 personer strömmar i lokalerna vilket gör det svårt 

att hålla koll på alla medarbetare. 

  

“Om jag inte orkar vara social kan jag  ju gå in i en högfokuszon och då får 

ju ingen prata med mig, jag kan ju sitta där inne och trycka i flera veckor utan 

att någon skulle märka, jämför det om jag hade stängt in mig i mitt gamla 

kontor, då hade ju kollegorna börjat undra, shit tänk om något är fel och 

knackat på.” IP1 

  

IP1 menar att det är mycket enklare att gömma sig och bli anonym nu när det finns 

högfokuszoner med regler som gör att man inte får störa eller prata med varandra. 

Arbetsplatsens arkitektoniska utformning har även skapat möjligheten för medarbetare att bli 

anonyma. En människa som mår dåligt får i en aktivitetsbaserad verksamhet möjligheten att 

välja sin arbetsstation och publik och kan på så vis minska risken att bli exponerad genom att 

omge sig med människor som inte känner hen tillräckligt väl för att ifrågasätta ett beteende. 
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Att arbetsplatsen nu är utformad för medarbetarna att exponera sig själva i en omväxlande 

miljö har även omedvetet skapat möjligheten till att gömma sig eftersom det nu kan vara 

lättare för en medarbetare att bli anonym. Goffmans begrepp publiksegregation går ut på att 

aktören medvetet undviker publiken för att minska möjligheten att bli exponerad offentligt. 

Denna strategi att gå in i tysta zonen och välja en publik som inte får kontakta eller störa kan 

vara en utövning av publiksegregation. Vidare får medarbetaren möjlighet att omge sig med 

en publik de inte har en relation till, vilket påverkar deras förmåga att ifrågasätta aktörens 

agerande (Löglund et al, 2014). Vi har inte hittat någon tidigare forskning som behandlar just 

denna aspekt men vårt resultat visar att det kan vara svårt att uppmärksamma om någon mår 

psykiskt dåligt i den här typen av miljö och precis som intervjupersonen uttrycker sig ovan är 

det något som medarbetarna och chefer måste ta ansvar för och tänka på. 

5.3.2 STRATEGIER

Nyttjandet av arbetsplatsens zoner är den vanligaste formen av strategi som tre av 

intervjupersonerna använde sig av för att på olika sätt sända ett budskap till övriga 

medarbetare. Att välja zon är framförallt uppgiftsorienterat och det ger medarbetarna 

möjligheten att signalera till andra hur deras nuvarande tillgänglighetsgrad ser ut. IP3 

uttryckte sig så här gällande hur hen använder sig av arbetsplatsens olika miljöer : 

“De tysta zonerna ger mig möjlighet att signalera till andra att jag har 

mycket att göra eller inte har tid att snacka utan att de behöver komma och 

fråga mig. Det är ju bra för dom också. Förut kunde det ju vara svårt att veta 

om någon var upptagen.” IP3 

  

IP3 menar att zonerna som finns ger hen möjlighet att signalera hur pass tillgänglig man är 

för stunden. Att zonerna kan användas till detta syfte tyder på att de flesta medarbetarna är 

införstådda med hur arbetssättet ska gå till och hur det utnyttjas på bästa sätt. Detta resultat 

tycker vi kan kopplas till Goffmans begrepp intrycksstyrning där medarbetarna medvetet 

sänder signaler till medarbetare. Arbetsplatsen som deltagarna befinner sig i har utvecklat ett 

nytt sätt att kommunicera tillgänglighetsgrad som i detta fall är det en medvetet val av miljö 

som berättar för de övriga medarbetarna om man är tillgänglig eller inte. När vi frågade 

deltagarna om de trodde att ABV utnyttjades till sin fulla potential av alla medarbetare så 

svarade intervjuperson 1 så här :  
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“Nej så är det inte. handen på hjärtat så sitter många kollegor på samma 

platser varje dag.” IP1 

Samtliga intervjupersoner svarade nej på denna fråga. Resultatet att alla medarbetarna inte 

använder arbetssättet till sin fulla potential är kanske inte så konstigt men att samtliga 

intervjupersoner upplever att så inte är fallet tänker vi kan återkopplas till Babapour, Karlsson 

& Osvlader’s (2018) studie kring hur medarbetare anpassar det dagliga arbetet till en 

aktivitetsbaserad arbetsmiljö där de fann att nästan hälften av alla medarbetare är så kallade 

ockupanter och således förkastar arbetssättet. Vi tycker även att detta resultat kan kopplas till 

Seddigh’s (2015) studie som menar att personlighet kan spela en roll i hur individer blir 

påverkade av olika arbetssätt och miljöer. Även om alla intervjupersoner uppger att det finns 

många som inte utnyttjar arbetssättet till sin fulla potential finns möjligheten att detta handlar 

om olika perspektiv på hur det bör utnyttjas. Bara för att alla medarbetare inte byter 

arbetsstation i den mån som anses lämplig behöver inte detta betyda att de använder 

arbetssättet på en lägre nivå utan att de istället anpassar arbetssättet för att passa deras 

personlighet (Bauman et al. 2019). beskriver känslan av att vara exponerad med 

aktivitetsbaserade arbetssätt. Att samtliga intervjupersoner i vår studie ändå har reagerat på 

att det finns många medarbetare som inte använder arbetssättet “korrekt” tyder på att graden 

av insyn i andras arbete kan för vissa grupperingar uppfattas som negativ och skapa en känsla 

av att vara exponerad. 
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6. SAMMANFATTNING FRÅGESTÄLLNINGAR 

I följande avslutande avsnitt kommer vi redogöra för de primära resultaten i denna 

undersökning i relation till de valda frågeställningarna:  

●  Hur påverkas medarbetarnas upplevda effektivitet och sociala handlingsutrymme av 

att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

Inledningsvis är det centrala att majoriteten av medarbetarna verkar generellt nöjda med 

arbetssättet. Under intervjuerna uttrycker samtliga medarbetare en positiv inställning till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet där en ökad upplevd effektivitet tillsammans med det sociala 

upplägg som den arkitektoniska aspekten bidrar med ger medarbetarna verktyg för att själva 

påverka och i viss mån styra det sociala arbetslivet. Flera intervjupersoner uttryckte också att 

arbetsplatsen blir mer informell i och med detta arbetssätt. Genom en organisatorisk 

inriktning på kommunikation och interaktion ökar medarbetarnas möjlighet att ta kontakt 

med andra vilket bidrar till en mer öppen arbetsmiljö där möjligheten till att arbeta 

tillsammans är större och mer uttalad än tidigare. Det minskar också den hierarkiska känslan 

på arbetsplatsen genom att göra chefer mer tillgängliga och synliga och där en mer informell 

interaktion uppmuntras vilket gör det lättare att ta upp potentiella frågor och få snabba svar. 

Det sociala handlingsutrymmet tillsammans med arbetsplatsens arkitektoniska uppbyggnad 

av zoner gör det lätt för medarbetare att signalera när och om de har tid att diskutera eller 

hjälpa till, vilket i sin tur underlättar för medarbetare  att veta vem de kan vända sig till när de 

har frågor eftersom detta är uppenbart rent visuellt. Arbetsplatsens rumsliga konfiguration 

skapar också en ökad helhetssyn där medarbetare ser och hör vad andra arbetar med och på så 

sätt utvecklar medarbetarna bredare förståelse för organisationens mål. Den ökade graden av 

insyn i andras arbete kan också skapa en känsla av att vara exponerad för grupperingar på 

arbetsplatsen som inte utnyttjar arbetssättet som det är tänkt. 

  

● Vilka strategier använder medarbetarna sig av för att hantera effekterna av att arbeta 

i en aktivitetsbaserad verksamhet?  

  

Aktivitetsbaserad verksamhet lägger stort ansvar på individen att själv planera sin arbetsdag 

vilket också sätter en personlig prägel på hur medarbetarna hanterar arbetssättet. Majoriteten 

av deltagarna i denna studie har en genomtänkt struktur i utförandet av arbetsuppgifter. Olika 

strategier används av deltagarna där flertalet av medarbetarna exempelvis inleder dagen med 
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att placera sig i en lågfokuszon för att gå igenom dagens arbetsuppgifter. Detta är en strategi 

för att på bästa sätt utnyttja de arbetsstationer och zoner som arbetsplatsen erbjuder för den 

aktuella arbetsuppgiften. En annan strategi som tre av våra fyra intervjupersoner uppskattar är 

möjligheten att uttrycka sin tillgänglighetsgrad genom att placera sig i en specifik zon. 

Eftersom varje zon har tydliga regler för samtalston och interaktionsmöjligheter är valet av 

zon ett sätt att visuellt signalera sin arbetssituation. Resultatet från denna studie visar att så 

länge dessa regler respekteras av medarbetarna ökar känslan av kontroll över tid och rum 

vilket påverkar den upplevda effektiviteten.   

 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att undersöka hur medarbetarnas upplevda effektivitet och 

sociala handlingsutrymme påverkas av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vidare har syftet varit 

att undersöka vilka strategier medarbetarna använder sig av för att hantera detta. Utifrån 

resultatet kan det tolkas som att den arkitektoniska utformningen av arbetsplatsen har haft en 

positiv effekt på medarbetarnas upplevda effektivitet och sociala handlingsutrymme, det kan 

dock diskuteras om svaret är så enkelt.  

 

Goffman (Löglund & Bergkvist, 2014) menar att individer intar olika roller och därmed utför 

uppträdanden kopplat till vilken typ av publik som är närvarande. Arbetsplatsens rumsliga 

konfiguration och ett organisatoriskt fokus på interaktion och samverkan ger medarbetarna 

kontroll över tid och rum men begränsar samtidigt deras möjligheter socialt och vad som 

krävs för att trivas. Uppträdandet och vilken roll aktören väljer är ett samspel mellan 

individens önskan och intentioner samt de sociala förväntningar och påtryckningarna aktören 

utsätts för. Zonernas regelstyrda natur är nödvändig för att skapa ordning och trygghet för 

medarbetarna i förhållande till arbetssättets struktur men formar också den arbetsmässiga 

kulturen. Arbetsplatsens olika zoner fungerar som subsystem till den organisatoriska helheten 

där specifika regler påverkar medarbetarnas agerande och vad som anses vara lämpligt. 

Arbetsplatsens arkitektoniska uppbyggnad ökar graden av insyn och gör medarbetarna till 

den polisiära enhet som övervakar att dessa regler efterföljs. Eftersom reglerna skapar en 

gemensam förståelse för zonernas användningsområden kan medarbetare genom att placera 

sig i en specifik fokuszon sända signaler till övriga medarbetare som är generellt accepterade.  

Vi tycker att det har uppstått en ny form av interaktion där arbetsplatsens struktur används av 

medarbetarna som ett kommunikationsmedel där de helt utan ord kan kommunicera 
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exempelvis tillgänglighetsgrad med varandra vilket är en bidragande faktor till känslan av 

ökad effektivitet.   

 

6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

 

Baserat på resultatet i denna undersökning står det klart att det finns många positiva effekter 

av ett arbetssätt inriktat på interaktion och kommunikation. Under uppsatsens gång har dock 

ett antal frågor väckts där vi utanför det egna syftet hittat aspekter som vore intressanta att 

undersöka närmare. Vi tror att utmaningen med aktivitetsbaserad verksamhet ligger i att 

kombinera effektiva strukturer med en sund organisationskultur. Ett utpräglat fokus på 

individens egen förmåga och drivkraft kräver en arbetsplats som uppmuntrar och ger stöd till 

sina medarbetare. Arbetssättets natur innebär också ett mer informellt förhållningssätt till 

varandra vilket också påverkar ledarskapet. Exakt hur relationen mellan medarbetare och 

chefer förändras är något vi vill föreslå som ett intressant ämne att vidare studera. 
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BILAGA 1 MISSIVBREV 

Fler och fler arbetsplatser bygger idag om till aktivitetsbaserade lokaler och den tidigare 

forskningen på området visar positiva organisatoriska effekter men hur påverkar den nya 

arbetsmetoden medarbetarna individuellt och hur hanteras de nya sociala aspekterna av 

arbetsmiljön?   

Vi är två studenter som skriver vår c-uppsats på personalvetarprogrammet på Örebro 

universitet gällande hur medarbetare blir påverkade och hur de anpassar sig till en 

aktivitetsbaserad arbetsplats.  

 

Den informationen som samlas in under intervjuerna kommer endast användas inom detta 

forskningsprojekt. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och deltagarna är helt anonyma. 

Intervjuerna spelas in för att underlätta efterarbetet och kommer att tas bort efter 

transkriberingen är utförd. Det finns alltid möjlighet att välja att inte svara på frågor och 

under intervjun avbryta och- eller pausa inspelning eller intervju.  

  

Tack för er tid och hoppas vi ses snart! 

Mvh Marcus Rohlén & William Winterbom  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 

 

Inledning 

Vi berättar om de etiska aspekterna och att hen har friheten att avsluta när som helst under 

intervjuns gång eller välja att inte svara på någon fråga. Vi talar även om för 

intervjupersonerna om syftet med vår undersökning och vad frågorna kommer att handla om 

Vi avslutar med att ge en uppskattning om hur lång tid intervjun kommer att ta, och frågar 

även om det är okej att spela in vårt samtal. 

 

INLEDANDE FRÅGOR  

  

● Vad du heter?  

 

● Vad du jobbar med?  

 

●  Hur länge du har vart här? 

  

● Vi är också intresserade av att se hur arbetssättet passar sig för olika 

personlighetstyper, skulle du kunna berätta lite om hur du tycker du är som person? -

social, utåtriktad, föredrar du att arbeta själv eller i grupp?  

 

● Kan du berätta lite om vad din arbetsroll här på företaget innebär? Varierar 

arbetsuppgifterna från dag till dag eller är det ungefär samma?  

 

● Arbetade du här på Uppsala kommun innan det blev aktivitetsbaserat?  

 

 

ZONBASERAT ARBETE 

  

● Hade du några förväntningar på ett aktivitetsbaserat arbetssätt innan du började arbeta 

så? 

 

● Har det motsvarat dina förväntningar? 
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● Vad upplever du är ett aktivitetsbaserat arbetssätts största styrkor? (exempel)  

  

● Vad upplever du är ett aktivitetsbaserat arbetssätt största svagheter? (exempel) hur 

hanterar du det?  

 

● Upplever du att arbetsmiljön varierar baserat på zon? 

○ Vilka är de stora skillnaderna? (ge exempel)  

  

● Om du fick möjlighet att förändra en specifik sak, vad skulle det vara? 

○ Varför valde du just det? 

  

● Finns det någon zon som är extra populär rent allmänt?  

○ Tycker du också om den zonen?  

○ Vad är det du tycker om med just den zonen? 

  

● Finns det någon zon som är mindre populär rent allmänt?   

○ Varför tror du det? Ge exempel?  

○ Vad skulle du förändra för att göra den mer attraktiv? 

  

● Vad i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö upplever du hjälper dig i det dagliga arbetet? 

  

● Om din arbetsgivare kom imorgon och berätta att ni skulle byta tillbaka till en 

cellbaserad arbetsplats med eget kontor, vad hade du saknat mest med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt?  

○ (ge exempel)  

  

FYSISK ARBETSMILJÖ 

  

● Är det någon typ av zon du känner saknas, eller kanske någon zon du önskar det fanns 

fler av?  

○ är det något som gör att du känner dig begränsad?  

 

● Hur upplever du dina förutsättningar att påverka din egen arbetsmiljö? ge exempel  
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● Påverkas du av ljudnivån på arbetsplatsen? 

○ Hur hanterar du det? 

 

● Upplever du att det finns samma förutsättningar för alla, chefer och medarbetare?  

 

ANPASSNINGSSTRATEGIER & VANOR  

  

● Hur ofta byter du arbetsuppgifter under en dag? 

○ Känner du att du får bra förutsättningar för att hantera det 

 

● Tror du att möjligheten att byta zoner utnyttjas till sin fulla potential från alla 

medarbetare?  

○ Om nej, vad tror du det beror på?  

○ Har det blivit en rutin kanske?  

  

ROLLTAGANDE / PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

  

● Känner du någon press över att vara social på jobbet i och med flödet av människor?  

○ om ja, hur gör du för att hantera detta?  

○ fungerar det?  

 

● Tror du att energinivån eller vilket humör man är på kan avgöra vilken zon man väljer 

○ Hur hanterar du det?  

  

● Upplever du att man uppträder annorlunda baserat på vilken zon man befinner sig i  

○ Ge exempel?  

 

● Vad i din arbetsdag får dig att välja en speciell zon?  

○ Vad skulle du säga är den största faktorn?  
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● Arbetsuppgifter anges som en central del i varför medarbetare väljer en specifik zon. 

Tror du att det kan finns andra anledningar till varför man placerar sig där man gör?  

○ Ge exempel 

 

● Är det något med ABW som gör att du känner dig begränsad?   

  

 

● Upplever du att en aktivitetsbaserad arbetsplats ökar eller minskar möjligheterna att 

arbeta ostört?  

 

● Om en ny kollega ska börja hos er och arbeta ABW för första gången vad hade du gett 

för tips och strategier till hen?  

  

AVSLUTNING 

  

●  Är det något som vi missat som du tycker är viktigt att ta upp? 

 

 

 

 

 

 

 

 


