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Abstract 
Activity Based Workplaces (ABW) is the latest trend within the office layout for knowledge 

workers. The design and layout of an activity based workplace is based on the worker's need 

to carry out different tasks, in the most efficient way. In order to achieve that the office is 

divided into different zones and the workers doesn't have a private work-station. The biggest 

advantage with ABW is a space efficient working environment that promotes knowledge- and 

information sharing within the company’s different departments. 

 

The purpose of this master thesis is to investigate how to implement Activity Based 

Workplaces in an efficient way. In order to do that a literature review on existing research and 

a qualitative study have been carried out. The qualitative study is based on interviews with 

key persons at five different companies that have implemented ABW or had the intention to 

do so. The transition to ABW have been studied in three different blocks; the decision 

process, the implementation process and the outcome and user perspective. 

 

The analysis of the results from the qualitative study shows that the transition includes a lot of 

different challenges. One of the biggest challenge that the management has to overcome is to 

assure the co-workers that the implementation of an Activity Based Workplace will bring 

positive effects to the company. In order to achieve that it is important that the management 

acquires the right knowledge to successfully handle the implementation and is able to create a 

clear strategy of how to do so. During the process it is important to involve the co-workers in 

order to identify their needs. After all it is the co-workers who carry out the activities that the 

workplace is supposed to support. The involvement of the co-workers will also create a more 

positive attitude towards the concept of ABW.  After the implementation of the Activity 

Based Workplace the challenge lies within the ability to constantly adapt and develop the 

office space after the changing needs of the company and its co-workers. The co-workers 

changing needs are hard to identify in advance, therefore it is important to adapt the 

workplace when these needs are identified.  

 

The demand for space efficient offices will grow in the future and in comparison to a 

traditional office space layout, we believe the Activity Based Workplace allows for a 

workplace better suited for the needs of the company and its co-workers.  
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Sammanfattning 

Aktivitetsbaserade arbetsplatser (förkortas ABW) är den hetaste kontorstrenden för tillfället. 

Konceptet ABW bygger på att utforma kontoret och dess arbetsplatser utifrån personalens 

behov. På ett aktivitetsbaserat kontor ska personalens arbetsuppgifter styra valet av arbetsplats 

och personalen har därför inga fasta arbetsplatser. De stora fördelarna med ABW är en 

förbättrad och mer yteffektiv arbetsmiljö som främjar informations- och kunskapsutbyte 

mellan ett företags eller en organisations olika avdelningar. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur aktivitetsbaserade arbetsplatser kan 

implementeras på ett effektivt sätt. Syftet har besvarats genom en litteraturstudie, bestående 

av aktuell forskning inom området, samt en kvalitativ empirisk studie av fem stycken företag 

som antingen har implementerat ABW eller haft för avsikt att göra detta. Hos dessa fem 

företag har olika nyckelpersoner intervjuats kring konceptet ABW. Övergången till ABW har 

studerats ur tre block; beslutsprocessen, implementeringsprocessen samt resultat och 

användarperspektiv. 

 

Analysen av resultaten från den empiriska studien visar att utmaningarna vid en 

implementering av ett aktivitetsbaserat kontor är många. En av de största utmaningarna är att 

företagets ledning lyckas övertyga personalen om att ett aktivitetsbaserat kontor kommer att 

gynna verksamheten och skapa en arbetsmiljö som på ett bättre sätt tillgodoser medarbetarnas 

behov. För att lyckas med detta krävs det att ledningen på företaget tillskansar sig kunskap om 

vad ABW är för någonting och har en tydlig strategi kring hur implementeringen ska 

genomföras. Under implementeringsprocessen är det viktigt att låta personalen vara delaktig 

för att på bästa sätt kunna tillgodose deras behov. Att låta personalen vara delaktig i processen 

resulterar också i en högre acceptans gentemot det nya aktivitetsbaserade konceptet. Efter 

implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret ligger utmaningen i att fortsätta utveckla 

kontoret. Personalens behov förändras med tiden och det kan även vara svårt att på förhand 

tillgodose samtliga behov vilket innebär att ett kontinuerligt utvärderingsarbete av kontorets 

layout är viktigt. En implementering av ABW är ingen punktinsats som avslutas efter flytten 

till det nya kontoret. 

 

Efterfrågan på yteffektiva kontor kommer i framtiden att öka och i jämförelse med ett 

traditionellt öppet kontorslandskap skapar ABW en arbetsmiljö som vi tror på ett bättre sätt 

tillgodoser företagens och dess personals behov.    
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Förord 

Detta examensarbete utfördes under våren 2014 vid institutionen för Fastigheter och 

Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Examensarbetet är det sista 

momentet på civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad med inriktning på Bygg- och 

Fastighetsekonomi.  

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Björn Berggren, 

universitetslektor på KTH. Björn har varit ett stöd i vårt arbete med att skriva den här 

uppsatsen och har kommit med värdefulla synpunkter på dess innehåll och struktur. Vi vill 

därefter tacka JLL i Stockholm och framförallt våra kontaktpersoner Marie Cronström och 

Marie Olofsson. JLL har varit en viktig samarbetspartner under arbetets gång och har bidragit 

med värdefulla kontakter som varit avgörande för undersökningen. Slutligen vill vi tacka 

övriga företagsrepresentanter som vi har fått intervjua. Intervjuer som till stor del har bidragit 

med den information som legat till grund för vår undersökning. 

 

 

Stockholm, juni 2014 

 

Christian Bouvier och Jakob Eriksson  
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1. Introduktion 

Introduktionen beskriver inledningsvis examensarbetets bakgrund samt problematisering som 

redogör varför det föreligger motiv för att undersöka detta. Därefter presenteras syfte, 

avgränsningar och disposition. 

1.1. Bakgrund 
I många företag är kostnaderna för lokaler och kontor den näst största kostnadsposten efter 

kostnaderna för personal. Detta tillsammans med att hyreskostnaderna har stigit de senaste 

åren har ökat pressen på att minska ytorna för lokaler och kontor. Ett krav är dock att en 

minskad lokalyta inte ska påverka de anställdas produktivitet. Av denna anledning har 

kontorskonceptet aktivitetsbaserad arbetsplats vuxit fram för att både öka produktiviteten och 

minska kostnaderna för lokaler (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). Haynes 

(2007) menar att detta i sin tur har skapat en ökad medvetenhet om kontorsmiljön som ett 

verktyg och en förutsättning för att öka de anställdas produktivitet snarare än att enbart se 

lokalerna som ytor och kostnader. 

 

Konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser bygger på att de anställda varken har ett eget 

kontor eller ett personligt skrivbord. Istället är kontoret uppdelat i olika arbetsplatszoner där 

de anställda väljer arbetsplats utefter vilken typ av arbetsuppgift de har för avsikt att utföra. 

Samtliga anställda har även tillgång till ett skåp eller ett liknande utrymme där de kan förvara 

sina personliga tillhörigheter. Grundtanken med detta koncept är att skapa en arbetsmiljö som 

är mer flexibel och kreativ med ett utökat självbestämmande för de anställda. En arbetsplats 

där personalen får ett större eget ansvar och lättare kan samarbeta och utbyta information med 

kollegor  (Wyllie, Greene, Nagrath, & Town, 2012). 

 

Andelen och antalet olika arbetsplatszoner och arbetsplatser på det nya kontoret skiftar 

givetvis beroende på företagets verksamhet och behov. Generellt sett återfinns dock tysta 

zoner, öppna landskap, utrymmen för formella och informella möten, arbetsplatser för 

projektarbete, mindre rum anpassade för telefonsamtal samt utrymmen för kaffe- och 

lunchrast. 

1.2. Problematisering 
Aktivitetsbaserade arbetsplatser är ett nytt kontorskoncept och har inte implementerats i 

särskilt stor utsträckning än så länge. Av den anledningen är kunskapen kring konceptet 

varken stor eller utbredd och forskningen inom området begränsad, framförallt i Sverige. 

Många företag som har för avsikt att implementera ABW är oförberedda på vilka utmaningar 

de kommer att ställas inför. Det föreligger därför ett behov av fortsatt forskning och 

utvärdering av konceptet (Cronström, 2014). 

1.3. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur aktivitetsbaserade arbetsplatser kan 

implementeras på ett effektivt sätt. 

1.4. Avgränsningar 
Först och främst är arbetet avgränsat gentemot företag eller organisationer som har infört eller 

försökt införa aktivitetsbaserade arbetsplatser. Av geografiska skäl har enbart 

aktivitetsbaserade kontor i Stockholmsområdet legat till grund för undersökningen. Denna 

geografiska avgränsning bör dock inte ha någon inverkan på resultatet och resultaten från 

detta examensarbete borde vara applicerbara även utanför Stockholmsområdet.  
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Arbetsplatsförändringar av den här typen behandlas delvis inom området för psykologi och 

människors förmåga att hantera stora förändringar. Detta område har dock inte varit fokus för 

detta examensarbete. 

1.5. Disposition 
Uppsatsens första avsnitt ger läsaren en bakgrund till kontorets historiska utveckling och en 

introduktion av konceptet Aktivitetsbaserade Arbetsplatser (ABW). Detta skapar en 

förutsättning för läsaren att lättare sätta sig in i den följande litteraturstudien. 

 

I litteraturstudien sammanställs den nu gällande forskningen och konsultpraxis inom området 

ABW som kommer ligga till grund för vår analys och slutsats. Litteraturstudien delas in i tre 

områden; beslutsprocessen, implementeringsprocessen samt resultat och 

användarperspektivet. 

 

För att redogöra hur uppsatsens frågeställning och syfte har besvaras behandlar nästa avsnitt 

den metod som använts. Utöver en beskrivning av metoden innehåller detta avsnitt även en 

beskrivning av varför detta tillvägagångssätt valts samt vilka eventuella problem som kan 

uppstå som resultat av detta metodval. Under detta avsnitt presenteras också vilka företag som 

ingår i undersökningen och varför dessa har valts ut. 

 

Efter avsnittet metod presenteras resultaten av den empiriska studien och senare en analys 

baserat på dessa resultat samt litteraturstudien. 

 

Slutligen presenteras en sammanställning av vilka slutsatser som kan dras ifrån 

undersökningen samt förslag på framtida forskning inom området.  
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2. Litteraturstudie 
 

I litteraturstudien presenteras inledningsvis en historisk bakgrund av hur kontoret har 

utvecklats med start i industrialismen. Därefter följer en redogörelse av dokumenterade 

fördelar och nackdelar med konceptet. Sedan följer en sammanfattning av tidigare forskning 

inom området för aktivitetsbaserade uppdelat i tre underrubriker; beslutsprocess, 

implementeringsprocess samt resultat och användarperspektiv. 

 

2.1. Historisk bakgrund
1
 

 

Med ny teknik föds nya möjligheter och behov. Historiskt sätt och än idag är det ny teknik 

som skapar och möjliggör nya kontorslayouter. I samband med att industrialismen 

utvecklades skapade industrierna och företagen ett allt större behov av pappersarbete. Ett 

arbete som till en början inte utfördes i specifika byggnader utan hemma hos de borgare som 

ägde eller drev företaget. När företagen sedan växte och flyttades till stadens centrala delar 

och bort från bostäderna skapades för första gången specifika byggnader eller lokaler för 

pappersarbete, kontoret skapades. 

 

Till en början skiljde sig inte utformningen av kontoren speciellt mycket från bostadshusens 

utformning utan varje arbetare i de nya kontorshusen hade precis som hemma sitt eget 

arbetsrum, ett cellkontor. I slutet av 1800-talet skapade ny innovativ byggnadsteknik, 

stålfackverkskonstruktionen, möjligheten att bygga ytor utan bärande väggelement och på så 

sätt möjligheten att bygga stora öppna ytor. Detta tillsammans med upptäckten av bättre lysrör 

gjorde att beroendet av naturligt ljus i lokalerna blev mindre. Tillsammans gjorde dessa 

tekniska framsteg det möjligt att skapa de första öppna kontorslandskapen. Dessa stora öppna 

ytor passade till den typen av lättare tillverkning som var vanlig vid denna tid, många arbetare 

fick plats på relativt liten yta och arbetet var lätt att kontrollera och övervaka.  

 

Forskning och litteratur under början av 1900-talet skapade regler och normer för hur de olika 

typerna av kontor skulle utnyttjas. Öppna landskap lämpade sig för rutinmässiga och mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter och cellkontor passade för mer kvalitativa och avancerade 

arbetsuppgifter.  

 

Så småningom började utvecklingen av kontorens arkitektur förfinas och arkitekten Tengbom 

introducerade den klassiska cellkontorskorridoren där cellkontor finns på båda sidorna av en 

korridor. En utformning som är mycket vanlig än idag. Kontorens utformning förfinades 

också och började anpassas mer efter de enskilda företagens behov. Ett exempel på detta är 

försäkringsbolaget Thules kontor som byggdes mellan 1938-40 i Stockholm. Detta kontor 

designades helt efter den väg ett papper har genom företaget. Samtiga rum och avdelningar 

placerades utifrån denna väg för att effektivisera detta flöde. 

 

På 1970-talet påbörjades ett arbete med att försöka sammanföra fördelarna med cellkontor 

och öppet landskap, samtidigt som nackdelarna försökte undvikas. Det traditionella 

                                                 
1
 Den historiska bakgrunden av kontoret med tillhörande förklaring av olika kontorsbegrepp bygger på 

Christina Bodin Danielssons avhandling - The Office An Explorative Study. 
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cellkontoret kräver stora ytor, men är mycket bra ur ett arbetsmiljöperspektiv där de arbetande 

lätt kan få lugn och ro samt välja själva när de kommunicerar med resten av kontoret. Ett 

öppet landskap är väldigt yteffektivt och därmed billigt, men skapar generellt en mer stressad 

och sämre arbetsmiljö för de anställda. Konceptet kombi-kontor med en blandning av 

cellkontor och öppet landskap växer därför fram och blir en populär lösning. 

 

På 1990-talet banar IT vägen för begrepp som “Hot-desking” och “Hotelling”, två olika 

kontorslayouter som båda gör det möjligt att minska kontorsytan. Hot-desking innebär i kort 

att det finns färre arbetsplatser än anställda och ingen eller få har en egen privat arbetsplats. 

En förutsättning för detta är datorn som gör det möjligt för olika personer att utnyttja samma 

arbetsplats. Konceptet bygger också på att alla anställda inte jobbar samtidigt och det 

föreligger därför inget behov av en privat arbetsplats.  Hot-desking är vanligt hos till exempel 

telemarketing- och callcenterföretag där arbetet ofta sker i skift och man har olika många 

anställda på plats beroende på tidpunkt. “Hotelling” är mycket likt “Hot-desking” med 

skillnaden att de anställda bokar sin plats för den tid de vill arbeta och ofta också vilken typ 

av arbetsplats de behöver. 

 

Under de senaste åren på 2000-talet har framstegen inom ICT (Information and 

Communication Technology) gjort det möjligt att skapa möjligheter för personalen att utföra 

sitt arbete och sina arbetsuppgifter oberoende av tid och plats. Möjligheten att vara 

uppkopplad mot internet i hela kontorsytan samt hemifrån har gjort det möjligt att fullt ut 

utnyttja grundkonceptet som till exempel ”hot-desking” bygger på. Det vill säga att skapa 

kontor med färre arbetsplatser än anställda. Dessa nya ICT-möjligheter och en värld där 

moderna företag inom kunskapsbranschen ofta har personal som befinner sig på resande fot, 

hos kunder eller jobbar som konsulter åt andra företag, har skapat förutsättningarna för den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen.  

2.2. Fördelar och nackdelar med ABW 
Konceptet ABW har under de senaste åren varit den hetaste trenden inom området för 

kontorslösningar på den kommersiella fastighetsmarknaden världen över (Kuan & Black, 

2011) (Wyllie, Greene, Nagrath, & Town, 2012) (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 

2011).  

2.2.1. Fördelar 

En av de stora fördelarna med ABW är ett ökat informations- och kunskapsutnyttjande mellan 

de anställda (Peponis, et al., 2007). ABW skapar en miljö som försöker dra nytta av att de 

anställda snappar upp information från konversationer och diskussioner de tidigare aldrig 

skulle varit en del av. Detta påstående grundar sig också i att detta kontorskoncept möjliggör 

att nya relationer uppstår mellan avdelningar som tidigare knappt såg varandra eller hade 

någon förståelse för vad de andra avdelningarna sysslade med (Kuan & Black, 2011). 

 

Ytterligare incitament för att införa ABW är de kostnadsbesparingar en implementering 

genererar, framförallt i jämförelse med kontor där de anställda tidigare suttit i traditionella 

cellkontor. Den främsta anledningen till dessa kostnadsbesparingar är ett resultat av ett mer 

yteffektivt kontor där antalet anställda per kvadratmeter ökar. Kuan och Black (2011) påstår 

att lokalkostnaderna kan minska med upp till 30 % beroende på hur yteffektivt det tidigare 

kontoret var.  

 

Ett direkt resultat av ett mer yteffektivt kontor är en lägre energikonsumtion och lägre 

kostnader för städning. Tillsammans med ett minskat utrymme för att förvara papper och ett 



 

 13 

arbetssätt som främjar elektronisk hantering av pappershandlingar och e-post menar många att 

ABW är ett mer miljövänligt sätt att arbeta på (Kuan & Black, 2011). 

 

2.2.2. Nackdelar 

De största negativa konsekvenserna av ABW som nämns i litteraturen är framförallt det 

faktum att de anställda kan ha svårt att acceptera det nya sättet att arbeta. Vissa anställda 

värdesätter en egen personlig arbetsplats högt och kan uppfatta den här typen av omställning 

som negativ. Vidare är det även viktigt att de anställda förbereds för denna omställning och 

att de utrymmen och arbetsstationer som kontoret tillhandahåller används som de är tänkta att 

användas. Det finns exempelvis en risk att de anställda väljer att sitta med sina vänner istället 

för med sina kollegor eller att de anställda lämnar kvar personliga tillhörigheter på platserna 

för att på så sätt behålla platsen under en längre tidsperiod (Kuan & Black, 2011). 

 

Ytterligare nackdelar som lyfts fram av anställda som tidigare suttit i ett eget kontor är 

givetvis det faktum att de störs av konversationer och samtal andra anställda emellan. Detta 

problem förkommer dock i allt högre utsträckning i traditionella öppna kontorslandskap där 

arbetsplatser i tysta zoner sällan förekommer samt antalet formella och informella 

mötesutrymmen är färre (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). 

 

Kuan & Black (2011) nämner även chefernas minskade möjlighet av övervakning och 

kontroll av de anställda som ett potentiellt problem med ABW. Detta kan vara en stor 

omställning för chefer på vissa arbetsplatser. Graden av tillit gentemot de anställda måste 

därför vara stor för att detta koncept ska fungera. 

2.2.3. Passar konceptet alla? 

Viktigt att tillägga är att ABW inte är något färdigt koncept som ser likadant ut för alla. I 

många av de artiklar som finns inom området poängteras det att varje företag, organisation 

eller verksamhet har unika och särskilda behov och konceptet måste anpassa utifrån dessa 

behov (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011) (Kuan & Black, 2011) (Wyllie, 

Greene, Nagrath, & Town, 2012). Detta innebär att processen från det att beslut om att ABW 

ska införas tills dess att det implementerats och inflyttning kan ske tar tid. Enligt Wyllie, 

Greene, Nagrath & Town (2012) som studerat implementeringen av ABW hos australiensiska 

företag påbörjas planering och implementering av ABW 12 till 18 månader före inflyttning. 

Denna tidsuppskattning beror givetvis på hur stort företaget eller organisationen är. 

 

2.3. Beslutsprocess 
Enligt Haynes (2007) är ett företags viktigaste tillgångar personalen och fastigheterna med en 

kostnadsfördelning på ungefär 80 respektive 20 procent. Givet dessa siffror skulle en liten 

ökning av de anställdas produktivitet vara mycket mer fördelaktigt än en liten minskning av 

fastighetskostnaderna. Denna hävstångseffekt används i detta fall som ett bevis på att fokus 

bör ligga på att öka personalens produktivitet snarare än att minska kostnaderna för 

fastigheterna. I samband med en implementering av ABW ges möjligheten till att både öka 

personalens produktivitet och minska fastighetskostnaderna. Med detta sagt bör investeringar 

i fastigheterna likställas med en investering i personalen (Haynes, 2007). 

 

Den ekonomiska aspekten är givetvis en drivande faktor i utvecklingen av kontorslokaler och 

utvecklingen av ABW bygger delvis på detta. Godwin (2010) har studerat Microsoft 

holländska huvudkontor och införandet av ABW ledde till en kostnadsbesparing på 30 

procent, kring $650 000 årligen. ABW är dock så mycket mer än bara ett sätt att spara yta och 
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kostnader. Microsoft har tydliga mål om att hela tiden bli mer effektiva och för att uppnå 

dessa mål undersöktes huruvida tekniken och IT-infrastrukturen kunde utnyttjas. Ledningen i 

Holland insåg då att sättet att arbete måste förändras och ett aktivitetsbaserat kontor med 

toppmodern teknik blev lösningen för att skapa en mer effektiv arbetsplats. En arbetsplats 

som tillåter mer interaktion och kunskapsutnyttjande de anställda emellan. Detta har i sin tur 

lett till en ökad trivsel bland de anställda och en ökad andel av de anställda som jobbar mobilt 

(Goodwin, 2010).   

 

Haynes (2007) understryker det faktum att det moderna kontoret är beroende av interaktion 

och samarbete de anställda emellan. För att skapa förutsättningar för detta krävs det en 

förändring av kontorsmiljön. Tidigare forskning visar att traditionell kontorsdesign med 

cellkontor begränsar de anställdas möjligheter till interaktion och kreativitet (Haynes, 2007).  

 

Även Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen (2011) styrker i sin forskning på 

aktivitetsbaserade arbetsplatser det faktum att möjlighet till interaktion och samarbete är 

viktigt hos de anställda. En undersökning av de anställdas placering på kontoret visar att 

många värdesätter närheten till sina närmsta kollegor och närheten till övriga kollegor framför 

närheten till fönster, kopiatorrum, fikarum och formella mötesrum. 

 

Heerwagen, Kampschroer, Powell & Loftness (2004) påstår också att samarbete har 

utvecklats till en viktigt faktor när det kommer till företagets produktivitet och fastslår i en 

studie att den fysiska designen av kontorets arbetsplatser måste vara anpassad därefter. Fokus 

har flyttats från de anställdas individuella arbete och kontorets utrymmen, möbler och teknik 

måste främja samarbete och interaktion (Heerwagen, Kampschroer, Powell, & Loftness, 

2004). En stor del av interaktionen sker också spontant, ansikte-mot-ansikte, vilket resulterar i 

ett ökat behov av informella mötesplatser. Forskning visar också att nyanställda föredrar ett 

mer öppet kontorslandskap då det är lättare att överhöra andra kollegor samtidigt som det är 

mer tillgängligt att ställa och få svar på frågor. 

 

På grund av en ökning av lokalkostnader har många företag idag förvandlat sitt traditionella 

kontor med cellkontor till öppna kontorslandskap som är mer yteffektiva. Ny forskning med 

fokus på skillnader i hälsa och produktivitet utifrån kontorstyp visar dock att anställda i öppet 

landskap upplever mer distraktion och kognitiv stress jämfört med medarbetare i cellkontor 

och flexkontor
2
 (Seddigh, Berntsson, Bodin Nilsson, & Westerlund, 2014).  

 

Kampen om de unga talangerna är hård bland företagen och en nyckelfaktor för att attrahera 

dessa talanger är att tillhandahålla attraktiva och flexibla arbetsplatser. I en amerikansk studie 

genomförd av Dr. Puybaraud & Russel (2009) har "Generation Y" och dess förväntningar på 

den framtida arbetsplatsen studerats. "Generation Y" är namnet på den generation som är född 

efter 1985 och utmärkande för deras generation är deras tillgång till mobiltelefoni, 

persondatorer och internet. De slutsatser som dras i denna undersökning är bland annat att 

"Generation Y" efterfrågar en arbetsplats som är dynamisk och mobil snarare än statisk. 

Vidare efterfrågar den nya generationen även en arbetsmiljö som främjar samarbete och 

informella mötesutrymmen rankas högre än formella mötesutrymmen (Dr. Puybaraud & 

Russel, 2009). Möjligheten att fritt röra sig på kontoret och kunna bygga upp sina sociala 

nätverk är också något som "Generation Y" efterfrågar. Studier visar också att den yngre 

generationen oftare byter jobb och därav krävs det att de lätt kan komma in i verksamheten, 

                                                 
2

 ABW räknas i detta fall in i gruppen flexkontor, även om det egentligen är en utveckling av flexkontoret. 
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samtidigt som en attraktiv arbetsplats kan vara en faktor för att behålla medarbetare under en 

längre period (Wyllie, Greene, Nagrath, & Town, 2012).  

 

Pensionsavgångarna är stora hos många företag och de behöver ersättas av nya medarbetare. 

Enligt utförda beräkningar kommer världens arbetsförda befolkning år 2020 representeras till 

hälften av "Generation Y" (Wyllie, Greene, Nagrath, & Town, 2012) (PwC, 2011). I en 

undersökning utförd av företaget PwC (2011) rankar personer ur "Generation Y" personlig 

utveckling och flexibla arbetstider högst upp på listan hos krav på framtida arbetsgivare. 

Hierarkier kommer också att försvinna mer och mer i och med att den yngre generationens 

intåg på arbetsmarknaden. Arbetsplatsen är en viktig faktor för att uppfylla dessa krav och 

konceptet ABW ligger väl i linje med att skapa en arbetsmiljö som tillhandahåller detta. 

2.4. Implementeringsprocess 
Jakten på ökad produktivitet har skapat två ledande paradigm, den ena är baserad på kontroll 

den andra är baserad på möjliggörande. Det innebär att kontrollparadigmen vill öka 

produktiviteten genom att effektivisera verksamheten och då ofta genom att reducera 

kostnader. Möjliggörande paradigmen menar att det mänskliga kapitalet är viktigt och att man 

kan öka en anställds produktivitet genom att ge hen de rätta medlen och förutsättningarna 

(Haynes, 2007).  

 

Vidare menar Haynes (2007) att för att maximera nyttan av ett införande av ABW hos ett 

företag eller kontor bör fokus flyttas från att se införandet av ABW endast som ett sätt att 

spara kostnader genom minskad lokalhyra till att istället inse värdet i att skapa ett kontor som 

ökar produktiviteten hos de anställda. Författaren illustrerar detta koncept med en 

hävstångsmodell där ett generellt kunskapsbaserat företag som utför sitt arbete i ett kontor har 

personalkostnader som är högre än lokalkostnaden. Alltså borde man enligt klassiskt 

hävstångsmetodik få störst utväxling av investeringen, det vill säga införandet av ABW, 

genom att fokusera på att öka produktiviteten hos personalen snarare än att fokusera på att 

minska lokalkostnaderna. Denna inställning delas av Brown (2008) som menar att fokus bör 

ligga på att öka samarbetet på arbetsplatsen snarare än att minska kostnaderna. Införandet av 

ABW innebär en ökad densitet på arbetsplatsen, det vill säga fler anställda per yta, som i sin 

tur ökar produktiviteten. Dock gäller det att utformningen av ett aktivitetsbaserat kontor 

fokuserar på samarbete och är baserat efter företagets specifika behov eftersom att bara öka 

arbetsplatsens densitet antagligen kommer innebära en större risk för störningsmoment för de 

anställda, som i sin tur kan minska produktiviteten.  

 

Precis som för många andra typer av projekt är det lättare och mer lönsamt att förändra 

projektets utveckling i ett tidigt skede. Längre in i projektet krävs det större och dyrare 

resurser för samma typ av förändring. Med detta sagt är det viktigt att utforma en tydlig 

strategi för hur man skall gå tillväga vid en implementering av ABW. Tiden och resurserna 

man lägger ner i planeringsfasen kan man räkna hem i slutändan. För illustration, se figur 1 

nedan. 
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Figur 1 Kostnadslivscykel i ett projekt (Wikinomics, 2014) 
 

Vid övergången från ett traditionellt kontorskoncept till ABW är det viktigt att inse att detta 

innebär en stor förändring för företaget och arbetsplatsen. En förändring som kommer ställa 

nya krav på hur de anställda och dess chefer arbetar. En framgångsrik övergång till ABW 

handlar om att förbereda de anställda. Ett exempel på detta är att förbereda personalen på en 

övergång till att jobba mer digitalt och mindre pappersintensivt. Vidare är det även viktigt att 

förbereda personalen på förändringen att gå från en egen fast arbetsplats till en flexibel 

arbetsplats (Kuan & Black, 2011). Om man misslyckas med att involvera personalen i 

förändringen och misslyckas med att motivera samt presentera fördelarna med ett 

aktivitetsbaserat kontor för personalen finns det en stor risk att personalen ställer sig negativa 

till förändringen. 

 

Det är ett vedertaget fenomen inom gällande forskning att det alltid finns ett motstånd mot 

förändring. Denna teori är baserad på att människor är oroliga för saker som är okända. 

Motståndet är sällan baserat på konkreta farhågor utan snarare på att man är rädd för att något 

ospecifikt, alltså att något okänt kommer att förändras till det sämre (Pardo del Val & 

Martinez Fuentes, 2011). Med tanke på ett generellt motstånd gentemot förändring visar 

forskning och uttlåtanden från konsulter på området att stor vikt bör läggas på att utforma 

ABW-kontoret så att det lämpar sig efter företagets och dess anställdas särskilda behov. Det 

måste finnas en insikt om att ABW inte är en ”one-size-fits-all”-lösning. Det inte går att 

kopiera ett annat företags framgångskoncept och tro att det skall få samma effekt (JLL, 2014). 

Varje företag är unikt och behöver utforma sitt aktivitetsbaserade kontor och sina 

arbetsplatszoner utifrån sina egna unika behov och låta denna process ta den tid det behöver 

(Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). 

 

För att skapa ett kontor som har den mix av arbetsplatszoner som bäst tillgodoser de 

aktiviteter som utförs samt tar hänsyn till företaget och dess anställdas behov bör ett så kallat 

Program of Requirements (POR) utföras (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). 

POR är en utvärdering tillsammans med de anställda där man kartlägger vilka behov och 

aktiviteter som företagets aktivitetsbaserade kontor skall stödja. Det finns många olika sätt att 

genomföra denna utvärdering på. Ett tillvägagångssätt är att identifiera de aktiviteter som 

utförs på arbetsplatsen och sedan dela in dem i olika områden såsom; sociala, psykologiska 

eller arbetsrelaterade och sedan svara på huruvida dessa är utförda individuellt eller i grupp. 

Slutligen kan man också dela in aktiviteterna i planerade eller oplanerade aktiviteter och 

genom denna kartläggning skapar man en enkel och överskådlig struktur av företagets och de 
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anställdas behov. En struktur som sedan kan komma att ligga till grund för utformningen av 

de olika arbetsplatszonerna i det aktivitetsbaserade kontoret (Kuan & Black, 2011).  

 

Förutom att utforma kontoret och dess arbetsplatszoner utefter företagets och de anställdas 

behov finns en rad andra aspekter som bör tas i åtanke när man implementerar ABW. För att 

ett aktivitetsbaserat kontor skall fungera effektivt måste det finnas tillit mellan chefer och 

anställda. På det nya aktivitetsbaserade kontoret kommer chefernas möjlighet att övervaka 

sina anställdas arbete inte finnas på samma sätt som tidigare. Det är därför av stor vikt  att det 

finns en tillit från chefernas sida gentemot sina anställda och att de tillåts utnyttja hela 

kontoret och utföra sina arbetsuppgifter där de är mest lämpade att utföras. Ett led i detta är att 

gå mot ett resultatbaserat arbetssätt istället för att registrera antalet timmar en person befinner 

sig på arbetsplatsen (van Heck, 2010). 

 

En av effekterna med att implementera ABW är att man har möjlighet att jämna ut den 

gällande hierarkin inom företaget. Detta är möjligt om alla chefer på samma sätt som de 

övriga medarbetarna inte behåller sina fasta platser eller kontor. Denna förändring kan dock 

vara en utmaning för företaget då vissa chefer förknippar sitt kontor med sin position på 

företaget. Grundtanken med ABW är att alla ska ha samma förutsättningar att utföra sitt 

arbete på bästa sätt och en minskad hierarki skapar ett starkare kollektiv och minskar "vi och 

dem grupperingar" inom företag (Kuan & Black, 2011). 

 

En baksida med ABW är risken för en minskad interaktion och samarbete med de närmaste 

kollegorna. Vid en implementering av ABW bör man därför överväga att skapa möjligheter 

för team och grupper inom företaget som är särskilt vana vid att jobba tätt tillsammans att 

fortsättningsvis få göra detta. En lösning på detta är att skapa hemvister på kontoret där 

kollegor inom samma avdelning tillhör samma hemvist. Inom dessa hemvister kan man sedan 

skapa de arbetsplatszoner som tillgodoser avdelningens behov. Åtgärder likt dessa bör 

grundas i tanken att både utnyttja synergierna i teamet och synergierna från den ökade 

kommunikationen mellan olika avdelningar som det aktivitetsbaserade kontoret skapar 

(Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). 

 

En annan aspekt som är viktig att tänka på är att det i dagens moderna samhälle kan skilja 

nästan 50 år mellan de äldsta och yngsta medarbetarna på ett företag. I och med detta måste 

olika vanor och behov tillmötesgås (JLL, 2014). Dagens unga arbetssökande talanger är vana 

vid att kunna välja både tillvägagångssätt och arbetsmiljö för att utföra deras arbete och är inte 

rädda för att byta arbetsplats om de inte trivs (PwC, 2011). Wyllie, Greene, Nagrath & Town 

(2012) menar att sättet att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor inte bara passar de yngre 

medarbetarna på arbetsplatsen idag utan också kommande generationers medarbetare och att 

det således är en investering för framtiden.  

 

Vid utformningen av ett modernt kontor oavsett vilket koncept man väljer har ergonomin vid 

arbetsplatsen, komforten samt möjligheten att själv styra sitt inomhusklimat visat sig ha stor 

effekt på antalet sjukdagar. Mycket forskning har lagts ner på vilka olika färger som 

förmedlar och skapar olika effekter vid arbete och vistelse samt hur man kan hantera ljud och 

brus på en arbetsplats. Förutom dessa fysiska faktorer har forskning visat att ett väl utformat 

kontor också har en rad olika psykologiska faktorer att ta hänsyn till, faktorer som påverkar 

välmående och således också effektiviteten hos de arbetande. (Appel-Meulenbroek, Groenen, 

& Janssen, 2011).  
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En förutsättning för att ett aktivitetsbaserat kontor skall kunna fungera är att tekniken och IT-

infrastrukturen stöder möjligheten att kunna utföra sitt arbete var som helst på kontoret. Det 

ska vara inte vara några problem rent tekniskt att byta arbetsplats och ett väl fungerande IT-

system är en förutsättning för detta. Eftersom ABW bygger på att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter överallt på kontoret ställer det höga krav på teknik och IT. En 

rekommendation är att om nya mjukvaruprogram skall införas till det nya aktivitetsbaserade 

kontoret kan man med fördel börja implementeringen av dessa system redan innan flytten för 

att göra övergången så smidig som möjligt (van Heck, 2010). 

 

Ett lyckat införande av ABW på ett kontor eller företag ställer höga krav på förståelse inom 

många olika forskningsområden. Den information och forskning som finns tillgänglig inom 

ämnet för ABW och arbetsplatsmiljö är ofta väldigt specifik och lätt kan feltolkas om man 

inte har en förståelse för helheten. Ofta kan siffror från forskning figurera i olika sammanhang 

och lätt skapa en norm och på vägen glöms de förutsättningar som genererade siffran. Ett 

typexempel på när detta kan gå fel är nyckeltalet ”flexibility factor” som är ett densitetmått 

för ett kontor baserat på antalet arbetsplatser fördelat på antalet anställda. På flera ställen 

nämns att en ”flexibility factor” på 0.7 är att föredra och detta har nästan blivit en norm och 

måttstock som företag baserar antalet arbetsplatser efter. Ett företags lämpliga ”flexibilty 

factor” är dock helt beroende på det enskilda företaget och dess behov (Heerwagen, 

Kampschroer, Powell, & Loftness, 2004). Denna komplexitet gör att bland annat Microsoft 

använder sig av flera olika tekniska konsulter under implementeringsfasen och till sist en 

inredningsdesigner som får slutföra kontorets utformning utefter resultatet från de tekniska 

konsulterna (Goodwin, 2010). 

 

En risk med ABW är att valet av arbetsplats baseras på personliga preferenser såsom; 

utseende, ergonomi, personlighet etc, istället för den aktivitet man skall utföra. Denna 

problematik är viktig att ha i åtanke när man utformar ett aktivitetsbaserat kontor, då man ur 

företagets synvinkel vill att folk ska välja sina platser baserat på den aktivitet som skall 

utföras och inte efter personliga preferenser. Bra design, materialval och ett helhetstänk är 

nyckeln för att åstadkomma ett effektivt kontor där arbetsplatsen balanserar personalens och 

företagets intressen. Avslutningsvis konstateras det att ABW fortfarande är ett väldigt nytt 

koncept och det krävs mer forskning inom området (Appel-Meulenbroek, Groenen, & 

Janssen, 2011). 

2.5.  Resultat och användarperspektiv 
Arbetet med ständiga förbättringar är alltid en viktigt faktor vid ett större förändringsarbete 

och ett införande av ett nytt kontorskoncept är inget undantag. Vid ett införande av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats är detta arbete ännu viktigare då konceptet är nytt och varje 

kontor och företag har sina egna unika behov. Haynes (2007) menar att ständiga förbättringar 

är en viktig faktor i en större förändring som en implementering av ABW innebär. Ett 

program för ständiga förbättringar bör vara en del av processen och det bör finnas utrymme i 

budgeten för den typen av arbete. 

 

Kaczmarczyk & Murtough (2002) understryker vikten av ständiga förbättringar och har tagit 

fram en modell för hur man kan mäta huruvida en innovativ arbetsplats är bra eller dålig. 

Verktyget bygger på tre delar: 

 
1. "General Service Administration (GSA)"-kostnader per anställd 

2. Personalens trivsel på arbetsplatsen 

3. "Productivity payback model (PPM)" 
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Den första punkten handlar enbart om att konvertera yta till kostnader vilket är ett väldigt 

traditionellt sätt att mäta yteffektivitet på. I nästa steg utvärderas personalens trivsel och 

följande faktorer studeras; allmän trivsel, produktivitet hos personalen samt omsättning av 

personal. I det sista steget undersöks huruvida nya typer av arbetsplatser kan öka 

produktiviteten. Att mäta detta är väldigt komplext, men man utgår i från tanken att en 

investering i en ny typ av arbetsplats ska ses som en investering i det humana kapitalet snarare 

än en investering i fastigheten. Vid användning av PPM diskuteras framförallt två stycken 

frågor; "Hur mycket måste produktiviteten öka hos personalen för att en investering av en ny 

arbetsplats ska vara lönsam?" och "Hur säker är man på att en ökad produktivitet kommer att 

uppnås?" (Kaczmarczyk & Murtough, 2002). Det faktum att det är väldigt komplext att mäta 

en ökad produktivitet med utgångspunkt från en ny arbetsplats fastslås även av Hayens 

(2007). 

 

Laihonen, Jääskeläinen, Lönnqvist & Ruostela (2012) har också studerat olika 

tillvägagångssätt för att mäta en förändring i produktiviteten på grund av en implementering 

av ABW. Till att börja med bör effekterna innan flytten mätas och dokumenteras, då metoden 

bygger på ett före- och efter scenario. Vidare presenteras ett förslag där mätningen bör 

genomföras i tre stycken faser; en månad innan flytten, direkt efter flytten och ett år efter 

flytten. Innan mätningen påbörjas är det viktigt att fastställa vad som önskas mätas och på 

vilken nivå förändringen skall mätas. En förändring kan mätas på företagsnivå, processnivå 

och individuell nivå. Modellen i figur 2 nedan beskriver de olika stegen i mätprocessen som 

Laihonen, Jääskeläinen, Lönnqvist & Ruostela (2012) har tagit fram. Till att börja med bör det 

genomföras en mätning på huruvida det har skett en förändring i produktiviteten. Därefter 

skall de olika faktorerna som ledde fram till förändringen identifieras. Detta genomförs för att 

sedan kunna avgöra huruvida en förändring i produktiviteten berodde på en implementering 

av ABW och ett nytt sätt att arbeta. Datainsamlingen kan baseras på både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. De vanligaste tillvägagångssätten är intervjuer, enkäter, 

observationer samt viss statstik om det finns tillgängligt (Laihonen, Jääskeläinen, Lönnqvist, 

& Ruostela, 2012).  

 
Figur 2. Modell för att mäta en förändring av produktiviteten till följd av en implementering av ABW (Laihonen, 
Jääskeläinen, Lönnqvist, & Ruostela, 2012). 
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Den största utmaningen vid en mätning av produktiviteten enligt Laihonen, Jääskeläinen, 

Lönnqvist & Ruostela (2012) är att eliminera alla andra faktorer som kan ligga till grund för 

en förändring av produktiviteten. 

 

Mosselman, Gosselink & Beijer (2009) har studerat hur långsiktiga effekter av en 

implementering av ABW genom att studera ett aktivitetsbaserat kontor hos Skattekontoret vid 

Utrecht stad. Kontoret implementerade ABW redan 2002 och studien utfördes sedan sju år 

senare. Sammanfattningsvis så visar resultaten från studien hur viktigt det är med ständiga 

förbättringar av kontoret och att man kontinuerligt genomför medarbetarundersökningar. I det 

här fallet hade det exempelvis inte genomfört några större förändringar av IT-infrastrukturen 

vilket är häpnadsväckande då IT-tekniken förändras väldigt mycket över en tidsperiod på sju 

år. Det är väldigt viktigt att teknik som inte är uppdaterad byts ut och att möbler och zoner 

som inte används byts ut eller förändras. För att bibehålla hög trivsel och hög produktivitet är 

det viktigt att jobba med ständiga förbättringar av arbetsplatsen efter en implementering av 

ABW (Mosselman, Gosselink, & Beijer, 2009). 

 

Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen (2011) menar också att arbetet med ständiga 

förbättringar och mätningar på hur de olika zonerna används är väldigt viktigt. För att 

upptäcka problem med zoner som inte används eller används felaktigt är det viktigt med 

okulära observationer och medarbetarundersökningar, exempelvis i enkätform. I vissa fall 

handlar dessa problem inte om konceptuella förändringar utan om byggnadstekniska aspekter 

som inomhusklimatet, ljudisoleringen eller den estetiska utformningen. Om det å andra sidan 

rör sig om frågetecken hos de anställda kring hur de olika arbetsplatszonerna ska användas 

och varför de bör användas så krävs det givetvis en utökad utbildning av konceptet. Denna 

utbildning skall dock ha genomförts innan flytten och den här typen av frågetecken är då ett 

resultat av dålig förberedelse (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 2011). 

 

Avslutningsvis bör man ha i åtanke att människor är olika och har olika preferenser kring vad 

som är en bra eller dålig arbetsplats. Det är därför svårt att skapa ett generellt kontorskoncept 

som passar alla typer av företag och verksamheter (Appel-Meulenbroek, Groenen, & Janssen, 

2011). 

 

Sammanfattningsvis har tekniken varit en avgörande faktor i utvecklingen av olika 

kontorstyper. Den stora fördelaren med aktivitetsbaserade arbetsplatser är möjligheten att 

skapa ett yteffektivt kontor som uppmuntrar till interaktion och samarbete de anställda 

emellan. Tidigare forskning visar att ett yteffektivt aktivitetsbaserat kontor resulterar i 

kostnadsbesparingar och att den yngre generation efterfrågar en arbetsplats som är flexibel 

och mobil snarare än statisk. I implementeringsprocessen är det viktigt att involvera 

personalen för att kartlägga de faktiska behoven som kontoret ska tillmötesgå. Efter en 

implementering av ABW är det viktigt att utvärdera resultatet och arbeta med ständiga 

förbättringar för att tillgodose nya behov.  
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3. Metod 
 

Följande avsnitt beskriver metoden vi använt för att utföra den empiriska studien som ligger 

till grund för examensarbetet. Förutom en beskrivning av metoden innehåller avsnittet även 

en kortare presentation av de fem företag som ingått i den empiriska studien samt en 

förteckning på vilka som intervjuats på respektive företag. 

 

Uppsatsen är uppbyggd kring litteraturstudien ovan samt en undersökning av fem företag. 

Dessa företag har antingen implementerat ABW på sin arbetsplats eller haft för avsikt att 

implementera ABW, men misslyckats. För att kunna besvara frågeställning har kvalitativa 

intervjuer genomförts hos dessa företag. Frågorna till intervjuerna är delvis baserade på 

resultatet av litteraturstudien. Kontakten med dessa fem företag har upprättats genom ett 

sammarbetet med JLL. JLL är ett internationellt företag som erbjuder kvalificerad rådgivning 

med inriktning på fastighetstjänster. 

 

De tryckta källorna som ligger till grund för litteraturstudien har tagits fram genom 

informationssökning via olika digitala sökverktyg och databaser på internet. Sökverktyget 

Primo har till största del använts för att hitta tidigare forskning inom ormrådet för 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Primo är ett sökverktyg som tillhandahålls av KTH:s 

bibliotek. 

 

Intervjuer är en beprövad och populär metod när det kommer till kvalitativ forskning. Den 

vanligaste formen av intervjuer är så kallade "ansikte-mot-ansikte" intervjuer (face-to-face 

interviews) och det är även den typen som har använts i denna studie. De största fördelarna 

med att använda intervjuer som forskningsmetod är att insamlingen av svaren sker omgående 

och att det finns en möjlighet att ställa följdfrågor. Ytterligare fördelar med intervjuer är 

möjligheten att observera ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika toner på rösten. Detta är 

exempelvis inte möjligt vid en enkätundersökningen eller i samma utsträckning vid en 

telefonintervju. De största nackdelarna är att den här metoden är väldigt tidskrävande och det 

kan i vissa fall vara svårt att komma överrens om en tid som passar bägge parter. Ytterligare 

möjliga nackdelar kan vara att vissa hellre svarar på frågor via e-post då de känner sig mer 

komfortabla att uttrycka sig skriftligt. Ett alternativ för att undvika detta i största möjligaste 

mån och få dessa personer att känna sig mer komfortabla är att skicka ut intervjumall och 

underlag i förväg (Bhattacherjee, 2012). 

 

För att undersökningen skall vara så tillförlitlig och valid som möjligt är det viktigt att ta 

hänsyn och vara medveten om problem med partiskhet. Bhattacherjee (2012) har i sin artikel 

"Metoder och Praxis för Vetenskaplig Forskning" redogjort för en del av dessa problem. Den 

typ av partiskhet som riskerar att påverka denna uppsats är risken för att den svarande 

undviker frågor som tenderar att resultera i ett negativt svar gentemot dem själva eller ens 

anställda. Ytterligare problem som kan uppstå är det faktum att folk tenderar att glömma 

händelser som inträffade för mer än ett år sedan. Exempel på sådana typer av händelser kan 

vara en omorganisation av det slag som vi undersöker. Vidare menar Bhattacherjee (2012) att 

ledningsgruppen på ett företag inte alltid är den optimala målgruppen att fråga när det 

kommer till detaljer som rör den dagliga verksamheten. Detta kommer att undvikas i den här 

undersökningen genom att även intervjua anställda på företaget som inte varit direkt 

involverade eller ansvariga för beslut- eller implementeringsprocessen av ABW.   

 

De personer som har intervjuats på dessa fem företag är först och främst någon som varit med 

i projektgruppen som ansvarat för implementering av ABW. Frågorna under dessa intervjuer 



 

 22 

har fokuserat på hur företagets process vid implementeringen har sett ut, hur man har hanterat 

problem som uppstått längs vägen, hur man tacklat dessa problem samt hur det fortskridande 

förändringsarbete sett ut efter implementeringen och hur man mätt resultatet av 

implementeringen. 

 

För att fördjupa vår förståelse kring vilka de drivande faktorerna och incitamenten för en 

implementering av ABW är har vi hos några av företagen även intervjuat personer ur 

ledningsgruppen. Intervjuerna med personer i ledningsgruppen har också fokuserat på 

huruvida ledningsgruppen är nöjd med resultatet och om det har funnits någonting som hade 

kunnats göra annorlunda. 

 

Slutligen har intervjuer med anställda som inte varit delaktiga i varken 

implementeringsprocessen eller beslutsprocessen genomförts hos några av företagen. Dessa 

intervjuer genomfördes för att identifiera de största utmaningarna i de anställdas perspektiv.  

Frågor som ställdes under dessa intervjuer behandlade bland annat hur delaktiga de anställda 

fått vara i implementeringsprocessen, hur nöjda de är med det nya kontoret i jämförelse med 

det gamla samt huruvida de tror att produktiviteten har ökat. 

 

På grund av att de intervjuade företagen har helt olika förutsättningar och struktur var det inte 

möjligt att applicera exakt samma intervjumall till varje företag. De intervjumallar som 

presenteras i bilaga 1, 2 och 3 har dock legat till grund för intervjuerna hos de olika företagen. 

3.1. Företagen 
De fem företagen som har studerats i vår studie skiljer sig väldigt mycket åt och 

implementeringen har genomförts med väldigt olika resultat. De stora skillnaderna företagen 

emellan är framförallt storlek, bransch, ägandeform och organisationstyp. 

3.1.1. JLL 

JLL är ett globalt företag som erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på 

fastighetstjänster. Företaget har 48 000 anställda världen över och finns representerade i 70 

länder med kontor i 1 000 städer (JLL, 2014). I Sverige är JLL en av landets ledande 

fastighetskonsulter och när man letade nya lokaler för huvudkontoret på Lästmakargatan i 

centrala Stockholm var det en självklarhet att detta kontor skulle vara aktivitetsbaserat. På 

huvudkontoret jobbar idag ett 40-tal personer. 

 

Hos JLL har intervjuer med sex medarbetare genomförts: 

 

 Daniel Gorosch, Managing Director & Head of Capital Markets 

 Marie Cronström, Head of Corporate Solutions & Marketing / Projektledare för 

implementeringen av ABW 

 Jenny Bay Etteborn, Analyst 

 Karl Henrik Lenneryd, Office Leasing Agent 

 Gustaf Lettström, Research Analyst 

 Ackim Canay Axelsson, Business System Analyst 

Intervjuerna hos JLL har genomförts på deras kontor i Stockholm. Intervjuerna med 

projektledaren för implementeringen Marie Cronström tog ungefär en timme och övriga 

intervjuer tog ungefär en halvtimme vardera. Eftersom detta examensarbete skrivs i samarbete 

med JLL har vi delvis suttit på deras kontor och är av den anledningen väl medvetna om hur 

kontoret ser ut. 
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3.1.2. Försäkringskassan 

Försäkringskassan är med sina 13 400 anställda Sveriges tredje största statliga myndighet 

bakom Polismyndigheten och Kriminalvården. Försäkringskassans uppgift är att är att ansvara 

för den största delen av Sveriges offentliga trygghetssystem, vilket omfattar omkring 40 olika 

bidrag och förmåner. Den sammanlagda summan av utbetalningar uppgår till omkring 200 

miljarder kronor årligen och hälften av dessa pengar går till sjuka och personer med 

funktionsnedsättning (Försäkringskassan, 2014). 

 

På försäkringskassan har intervjuer med fyra medarbetare genomförts: 

 

 Lars-Åke Brattlund, HR-direktör 

 Kristina Bruno, Projektledare för implementering av ABW 

 Emma Tholin, Kontrollutredare 

 Camilla Tollin Gahm, Försäkringsutredare 

Intervjuerna hos Försäkringskassan har genomförts på deras nya kontor vid Telefonplan i 

Stockholm. Intervjun med projektledaren Kristina Bruno tog ungefär en timme och övriga 

intervjuer tog ungefär en halvtimme. I samband med intervjuerna på Försäkringskassan fick vi 

även en rundtur på kontoret och är av den anledningen medvetna om hur det nya kontoret ser 

ut.  

3.1.3. AstraZeneca 

AstraZeneca är ett brittiskt-svenskt multinationellt läkemedelsföretag med över 50 000 

anställda världen över. I Sverige har företaget runt 4 500 anställda, framförallt i Södertälje 

och i Mölndal. AstraZenecas företagande bygger till stor del på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel (AstraZeneca, 2014). 

 

Astra Zeneca har själva tagit fram material och information om aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. De kallar sitt koncept för iWork och det fungerar som ett ramverk vid införandet 

av ABW inom koncernen (Borg, 2014). 

 

Hos AstraZenca har en intervju genomförts med Niklas Borg, Director Global Real Estate 

EMEA. En timmeslång intervju med Niklas genomfördes på AstraZenecas anläggning i 

Södertälje och i samband med intervjun fick vi även en rundtur i de lokaler där man infört 

företagets aktivitetsbaserade koncept iWork.  

3.1.4. iStone 

iStone är ett verksamhets- och IT-konsultföretag med över 500 anställda varav ungefär 200 

anställda utgår från huvudkontoret i Stockholm. Utöver Sverige och Stockholm är bolaget 

representerat i ytterligare ett tiotal länder. Det finns en strategi inom iStone att värna om 

entreprenörskapet och därför består bolaget idag av ungefär 17 stycken egna bolag. Kontoret i 

Stockholm delas av sju stycken av dessa sjutton bolag, samt moderbolaget (iStone AB, 2014) 

(Thudén, 2014). 

 

Hos iStone genomfördes en intervju med Nils Thudén, Senior Executive. Nils var den som 

fick i uppdrag att planera expanderingen och ombyggnaden av iStones huvudkontor i centrala 

Stockholm. En timmeslång intervju genomfördes med Nils och under besöket fick vi även en 

rundvandring i företagets ombyggda lokaler. 
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3.1.5. Poolia 

Poolia är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom området för kvalificerade tjänstemän 

som grundades år 1989. Idag har Pooliakoncernen cirka 2000 anställda, främst i Sverige, 

Finland och Tyskland. Poolia har specialiserat sig på uthyrning av personal med akademisk 

bakgrund inom följande specialistområden; ekonomi, IT, teknik, Science, kontor, juridik, HR, 

försäljning och marknadsföring (Poolia, 2014). 

 

Hos Poolia har intervjuer med två medarbetare genomförts: 

 

 Karin Sundgren Nilheim, Facility Manager 

 Petra Fryxell, Rekryteringskonsult 

Intervjuerna med Karin och Petra genomfördes på Poolias nya kontor i centrala Stockholm. I 

samband med de båda en timmes långa intervjuerna fick vi även en rundtur i deras nya 

lokaler.  
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4. Empirisk studie 
 

Detta avsnitt är en redogörelse av resultaten från den empiriska studien. En studie som består 

av intervjuer hos de fem företag som undersökningen baseras på. Resultaten från intervjuerna 

presenteras företag för företag med samma struktur. En struktur bestående av 

underrubrikerna; förutsättning för flytten, beslutsprocess, implementeringsprocess samt 

resultat och användarperspektiv. 

4.1.  Case – JLL 

4.1.1. Förutsättningar för flytten 

Den tidigare lokalen var ett traditionellt öppet kontorslandskap, där kvalitén på arbetsmiljön 

skiljde sig åt beroende på vilken del i kontoret man befann sig i. Vissa delar av kontoret hade 

generös takhöjd, fönsterplatser och närhet till mötesrum. Samtidigt som delar av kontoret 

längre in i lokalen var mörkare med sämre takhöjd och längre avstånd till de gemensamma 

ytorna. VD:n för JLL i Sverige hade även tidigare ett eget rum samtidigt som resten av 

personalen satt i ett öppet landskap. JLL:s nuvarande VD flyttade dock ut i det öppna 

landskapet för att på ett bättre sätt få en vardaglig inblick i verksamheten. Daniel Gorosch, 

JLL Sveriges nuvarande VD ville även åstadkomma en förändring av verksamheten och dess 

kontor och inledde därför processen med att leta nya lokaler. I mars 2012 stod valet mellan att 

totalrenovera de gamla lokalerna eller söka efter en ny lokal. Sommaren 2012 skrev man ett 

hyreskontrakt på nya lokaler.  

 

Lokalerna består av två våningsplan om cirka 500 kvm vardera. Projektgruppen för införandet 

av ABW bestod främst av tre personer; Projektledare för implementeringen Marie Cronström, 

affärsområdeschef Corporate Solutions, Marie Olofsson, kontorschef samt Ackim Canay 

Axelsson, IT-ansvarig. JLL anlitade även ett par externa konsulter; ett arkitekt- och 

designkontor samt en byggnadsteknisk konsult. Efter flytten har JLLs förvaltningsavdelning 

avyttrats och antalet medarbetare på kontoret halverats. Till följd av detta utnyttjas inte längre 

bägge våningsplanen och stora delar av det ena våningsplanet hyrs nu ut i andrahand. 

4.1.2. Beslutsprocess 

När JLL beslutat sig för att flytta till nya lokaler fördes det diskussioner kring hur det nya 

kontoret skulle utformas och ett av dessa alternativ var ABW. En av de stora anledningarna 

till att man valde ABW grundar sig i att företaget själva säljer en konsulttjänst som de kallar 

för Worksmart. JLLs konceptet Worksmart bygger till stor del på ABW och konceptet säljer 

man in till kunder som vill effektivisera och modernisera sina arbetsplatser. Daniel Gorosch, 

VD på JLL Sverige menar att företaget bör leva som man lär och därmed även införa 

Worksmart och ABW på sitt eget kontor. Det faktum att ABW är ett hett och modernt koncept 

för tillfället menar Daniel också var en av anledningarna till implementeringen. JLL vill 

uppfattas som ett modernt och attraktivt företag och det är då viktigt att även kontoret 

återspeglar detta.  

 

Vidare förklarar Daniel att beslutet om ABW inte var någon ekonomisk fråga. Hade JLL 

fokuserat på yteffektivitetet och kostnadsbesparingar menar han att man hade kunnat skapa ett 

mindre kontor med färre arbetsplatser än idag. Det fanns även en underliggande tanke att 

försöka skapa lite ny energi i bolaget i och med att flytta till ett nytt aktivitetsbaserat kontor. 

Ytterligare mål hos JLL med införandet av ABW har varit att öka samarbetet och 

kunskapsutbytet mellan de olika avdelningarna på företaget. På det tidigare kontoret var det 

en väldigt tydlig uppdelning mellan de olika avdelningarna och projektledare Marie 
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Cronström menar att en ökad förståelse av vad de andra avdelningarna gör uppmuntrar till 

interaktion. Beslutet om att implementera ABW togs helt i ledningsgruppen för JLL Sverige 

och förankrades sedan hos JLL:s globala ledningsgrupp. Beslutet var med andra ord inget 

globalt beslut från JLL men två andra kontor i Sydney och Singapore har också infört ABW. 

Detta var dock ingenting som JLL var medvetna om i varken besluts- eller 

implementeringsprocessen berättar projektledare Marie Cronström.  

 

Vidare förklarar Daniel att man givetvis förstod att en sådan här förändring av kontoret och 

delvis en förändring i sättet att arbeta på skulle mötas med visst motstånd hos vissa anställda. 

Den på förhand största utmaningen enligt Daniel var hanteringen av konfidentiell information. 

Avdelningen för Capital Markets på JLL arbetar mycket med konfidentiell information och en 

väldigt öppen kontorslösning med flexibla arbetsplatser skulle delvis försvåra den 

hanteringen. 

 

Marie berättar att den här typen av beslut ska tas av företagsledningen och att det inte bör vara 

ett demokratiskt beslut. Den här typen av beslut ska grunda sig i en arbetsplatsstrategi på varje 

företag, en arbetsstrategi som bör vara en del av alla företags affärsplan. Under sin tid som 

anställd hos JLL på avdelningen för Corporate Solutions har hon dock träffat flera företag 

som helt saknar arbetsplatsstrategi. 

4.1.3. Implementeringsprocess 

Projektledare Marie Cronström förklarar att JLLs förberedelsearbete inför flytten och 

implementeringen av ABW påbörjades i samband med att kontraktet för de nya lokalerna 

skrevs på. För att få personalen att känna sig delaktig i processen och för att kunna skapa ett 

kontor utifrån medarbetarnas behov skapades flera olika referensgrupper där samtliga 

medarbetare inbjöds till att delta. I dessa referensgrupper ingick både personer som var 

positivt inställda till ABW och personer som var mer negativt och mer försiktigt inställda till 

implementeringen. Dessa referensgrupper träffades inledningsvis en gång i månaden och 

desto närmare flytten kom började man träffas en gång i veckan. Medarbetarna i dessa 

referensgrupper rapporterade sedan till övriga medarbetare inom respektive avdelningen.  

 

Under planeringen av flytten och införandet av ABW har JLL samarbetat med ett par externa 

konsulter. Framförallt konsulterade man ett arkitekt- och designkontor som har ansvarat för 

designen av kontoret. Marie förklarar att ett av målen hos arkitekten var att skapa ett mer 

transparent kontor där det tydligare skulle framgå vad man gör hos JLL, något som saknades 

på det förra kontoret. Arkitekt och designkontoret införde också en tydlig färgskala på det nya 

kontoret där varje typ av arbetsplatszon förknippades med en färg för att skapa en tydligare 

uppfattning om vilken zon medarbetarna befinner sig i. Referensgrupperna spelade en mycket 

stor roll i hur det nya kontoret skulle utformas och framförallt i arbetet med att ta fram vilka 

arbetsplatszoner kontoret skulle delas in i och hur stora dessa skulle vara. Marie berättar att 

referensgrupperna på förhand inte fick någon information om vilka typer av arbetsplatszoner 

som skulle ingå, utan indelningen skapades utifrån personalen och företagets behov.  

 

Under implementeringsprocessen förklarar Marie att det beslutades att en grupp medarbetare 

inledningsvis skulle få fasta platser eller så kallade långtidsarbetsplatser. Den grupp 

medarbetare som fick sådana platser hade ett väldigt pappersintensivt arbete och spenderade 

ungefär 90 % av sin arbetstid vid sitt skrivbord. Ett direkt skifte till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats skulle bli väldigt annorlunda för dessa medarbetare och av den anledningen fick de 

inledningsvis sitta vid dessa långtidsarbetsplatser. Arbetsprocessen för dessa medarbetare har 

sedan successivt digitaliserats och förändrats för att passa ett aktivitetsbaserat sätt att arbeta. 
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Idag finns inte dessa långtidsarbetsplatser kvar. Med detta exempel menar Marie att det är 

viktigt att anpassa kontoret utifrån de behov som finns och för att få med sig den stora 

majoriteten av de anställda kan det ibland krävs att man inför ABW stegvis på vissa 

avdelningar. Alla har olika behov och dessa behov måste man ta hänsyn till i 

implementeringsprocessen, förklarar Marie. 

 

Även kontorsetiketten och reglerna i de olika arbetsplatszonerna bestämdes i 

referensgrupperna och en "husbok" för vad som gäller i respektive arbetsplatszon togs fram 

före flytten. Marie tycker av egen erfarenhet att dessa regler efterlevs. Vidare menar Marie att 

det är mycket lättare att få personalen att acceptera en förändring av den här typen om de 

anställda får vara delaktiga och det uppstår en känsla hos personalen att de har skapat det nya 

kontoret tillsammans. VD Daniel Gorosch understryker vikten av delaktigheten bland de 

anställda i processen och han förklarar att även om personer från ledningsgruppen suttit med i 

dessa referensgrupper så har man inte på något sätt styrt eller lett dem.  

 

En annan viktigt nyckel i implementeringsprocessen har enligt Marie varit informationen 

gentemot de anställda. JLL har använts sig av flera informationskanaler där företagets egna 

intranät, blogg och stabsmöten varit de viktigaste kanalerna. Via dessa kanaler har personalen 

kontinuerligt informerats om flytten och det nya aktivitetsbaserade kontoret. Under 

stabsmötena har delvis informella ledare på företaget, som inte varit en del av projektgruppen, 

utnyttjats. Dessa informella ledare har då fått redogöra för övriga medarbetare varför JLL bör 

införa ABW. Marie tror att det kan vara bra för övriga medarbetare att få hör lite "nya" röster 

och tankar kring konceptet för att få med sig alla medarbetare, framförallt för att få med sig 

medarbetare där motståndet varit lite större. 

 

Som ett led i förberedelserna hos JLL genomfördes även olika typer av aktiviteter för 

personalen. Marie berättar att dessa aktiviteter skildes sig åt, vissa hade en mer konkret och 

praktisk karaktär för att informera om ABW. Andra var mer avslappnade aktiviteter i syfte att 

skapa en positiv känsla kring flytten och det nya kontoret. Daniel berättar om en händelse 

under tiden som det nya kontoret skapades där han under en fredagseftermiddag bjöd med alla 

anställda till de nya lokalerna. Lokalerna bestod då bara av betong men planscher hade satts 

upp på väggarna på hur det framtida kontoret kan komma att se ut. Daniel menar att detta var 

en tydlig markering från ledingens sida att man ska utforma det här kontoret tillsammans och 

att alla bjuds in till att vara med på resan. 

 

En viktig byggsten i det nya kontoret var tekniken och IT-infrastrukturen. För att tillgodose 

alla tekniska behov som ett aktivitetsbaserat kontor kräver var IT-ansvarige hos JLL, Ackim 

Canay Axelsson, en del av projektgruppen för flytten och implementeringen av ABW. Ackim 

förklarar att det nya aktivitetsbaserade kontoret bygger mycket mer på digitalt arbete. En 

minskad pappersanvändning hos de anställda är därför en förutsättning för att få det nya 

kontorskonceptet att fungera. Med detta sagt menar han att IT-infrastrukturen kräver ökad 

kapacitet, högre prestanda och ett större lagringsutrymme. Vidare förklarar Ackim också att 

det ställs högre krav på internetuppkopplingen i ett aktivitetsbaserat kontor. Medarbetarna 

måste kunna röra sig i hela kontoret och samtidigt vara uppkopplade mot kontorets nätverk 

utan att prestandan försämras. Skiftet från access via nätverkskabel till access via Wi-Fi måste 

vara sömlöst och ske utan någon tidsfördröjning. 

4.1.4. Resultat och användarperspektiv 

De anställda hos JLL är införstådda med att beslutet om ett nytt kontor och ett nytt arbetssätt 

bör tas av ledningsgruppen. Vidare tror dock flera att den ekonomiska frågan var en väsentlig 
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faktor i sammanhanget och upplever att ABW ibland används som en täckmantel för att spara 

på yta och kostnader. På frågan vad ABW är för något är de anställda som intervjuats eniga 

om konceptets grundidé med att låta arbetet styra var man ska utföra det och strategin kring 

att skapa arbetsplatser utifrån medarbetarnas behov. Flera av de anställda ser även en poäng 

med att skapa synergier och en ökad interaktion mellan företagets olika avdelningar.   

 

Implementeringsprocessen upplever de anställda som bra och de känner att de har fått vara 

delaktiga i processen. Det bekräftas i intervjuerna med de anställda att alla som önskat att vara 

med i någon av referensgrupperna har fått möjlighet att vara det. Vissa av de anställda gjorde 

dock bedömningen att det tog för mycket tid från det dagliga arbetet att sitta med i någon av 

referensgrupperna. Även informationen kring det nya aktivitetsbaserade kontoret upplevdes 

som tillräcklig under implementeringsprocessen och man tycker att projektgruppen utnyttjat 

intranätet och bloggen på ett bra sätt för att informera de anställda.  

 

Hos JLL upplever de anställda som intervjuats att det nya kontoret har lett till att gränserna 

mellan de olika avdelningarna delvis suddats ut. Det nya aktivitetsbaserade kontoret bjuder in 

till en ökad interaktion mellan avdelningarna och flera upplever en ökad förståelse för de 

andra avdelningarnas verksamheter. 

 

Den stora nackdelen som det nya kontoret medfört är en direkt effekt av den ökade 

interaktionen mellan avdelningarna. Anställda hos JLL menar att samtidigt som tidigare 

barriärer mellan avdelningarna försvunnit har interaktionen inom den egna avdelningen 

minskat. I intervjuerna lyfts kritik mot att kontakten mellan de anställda inom samma 

avdelning har blivit sämre och överhörningen mellan de kollegor man jobbar närmast inte 

längre är densamma som tidigare. VD Daniel Gorosch är medveten om att en baksida med 

ABW är att respektive team riskerar att få en sämre sammanhållning och att det nu gäller att 

hitta andra sätt för att klistra ihop teamen. Han poängterar också att det fortfarande finns 

möjligheter att sitta tillsammans inom teamen även om medarbetarna inte längre har fasta 

platser.  

 

På frågan huruvida de anställda upplever indelningen av arbetsplatszoner på det nya kontoret 

råder det delade meningar. Vissa menar att användningen av kontoret är densamma som på 

det gamla kontoret medan andra verkligen utnyttjar de olika arbetsplatszonerna. Framförallt 

uppskattas den tysta arbetsplatszonen som verkligen erbjuder en möjlighet till att utföra 

arbetsuppgifter som kräver hög koncentration. Den typen av möjlighet fanns inte på samma 

sätt på det förra kontoret menar flera av de anställda. Även möjligheten till ytor för spontana 

och informella möten har förbättrats i förhållande till det gamla kontoret och köket har på ett 

mycket bättre sätt integrerats som en central mötesplats för de anställda. En arbetsplatszon 

som flera av de anställda sällan utnyttjar är projektzonen på kontoret. Jenny Bay Etteborn, 

analytiker på JLL, menar att ett problem med att projektzonen inte utnyttjas är att den inte är 

tillräckligt avskild. Hade projektzonen varit mer avskild, på samma sätt som den tysta 

arbetsplatszonen, tror hon att den hade utnyttjats i större utsträckning. En projektzon med 

möjlighet att stänga in sig tror hon även hade kunnat lösa en del av problemen som finns kring 

hanteringen av konfidentiell information.  

 

Jenny hade även högre förväntningar på kontorets design och tycker att kontoret idag saknar 

”wow-känsla”. I och med kostnadsbesparingarna i yta och hyra tycker hon att företaget hade 

kunnat satsa lite mer pengar på designen. VD Daniel Gorosch håller med om att företaget 

borde satsat lite mer pengar på designen av kontoret och framförallt på designen i konferens- 

och mötesrummen. Eftersom det oftast är i konferens- och mötesrummen som kontakten med 
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kunder sker ångrar han att de inte inretts med exklusivare material och läckrare design. Daniel 

ångrar även placeringen av konferens- och mötesrummen på första våningen som idag är 

placerade mitt i lokalen och saknar fönster. Hade han fått göra någonting annorlunda hade han 

valt att förlägga dem mot gatan med fönster för att motverka effekten av ”bunkerkänsla”. 

 

Gustaf Lettström, nyanställd på JLL, menar att det varit lätt för honom att komma in på den 

nya arbetsplatsen i och med det aktivitetsbaserade konceptet. Framförallt har det varit lätt att 

lära känna alla medarbetare då man sitter bredvid olika kollegor hela tiden. Samtidigt menar 

VD Daniel Gorosch att det ställer högre krav på arbetsgivaren vid inskolning av nyanställda i 

en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Han menar att det kan uppstå en känsla av ensamhet då de 

närmaste kollegorna inom teamet sitter mer utspritt. Hos JLL har man dock löst detta genom 

att de nyanställda under den första tiden på företaget får sitta bredvid en kollega som då 

fungerar som en mentor. Vidare förklarar Daniel att det rent praktiskt underlättar vid 

nyanställning då man inte behöver tillhandahålla någon personlig arbetsplats eller yta. Han 

bedömer att kontoret i nuvarande utformningen har plats för upp till 10-15 personer utan att 

man behöver utöka lokalernas yta eller skapa fler arbetsplatser. Den typen av flexibilitet är 

väldigt svår att åstadkomma på ett kontor med en mer traditionell utformning. 

 

Hos JLL har man inte märkt något generationsmönster i vilka som varit positivt inställda till 

ABW och vilka som varit negativt inställda till ABW. Jenny Bay Etteborn, analytiker på JLL, 

var överraskad över hur positivt de anställda ställde sig till den här förändringen. Hon menar 

att hon själv som person är väldigt öppen för förändringar men var rädd för huruvida 

kollegorna skulle klara av förändringen. Vilka som var positivt inställda och vilka som var 

negativt inställda var dock individuellt och hon berättar att det var många äldre medarbetare 

som var positivt inställda. Bland dem som var mest negativt inställda handlade det snarare om 

personer som till sin personlighet är mer analytiska. Daniel menar också att det inte gick att 

urskilja några generationsmönster i inställningen till ABW. Han delar Jennys uppfattning om 

att personer som är mer analytiskt lagda har svårare för förändringar. Inom JLL finns det 

avdelningar där arbetet är mer analytiskt och det är också inom dessa avdelningar som det 

största motståndet har funnits. 

 

Hos JLL har man hittills inte genomfört någon medarbetarundersökning kring det nya 

aktivitetsbaserade kontoret och enligt VD Daniel Gorosch har detta varit ett medvetet beslut. 

Han menar att det måste få ta ett tag för medarbetarna att vänja sig vid det nya kontoret och 

det delvis nya sättet att arbeta. Det finns annars en risk att resultatet blir missvisande. Daniel 

berättar att många som tillhörde JLLs gamla förvaltningsavdelning, som efter flytten såldes 

till ett annat företag, saknar det aktivitetsbaserade kontoret på JLL. De tycker att det är synd 

att behöva återgå till att få ett eget skrivbord och fasta platser igen. 

 

Avslutningsvis berättar Daniel att JLL är nöjda med sitt nya kontor och han tycker det är 

roligt att ligga i framkant med konceptet aktivitetsbaserade kontor. Många kunder till JLL 

låter sig inspireras av deras nya aktivitetsbaserade kontor och börjar tänka i liknande banor. 

JLLs kontor har även skapat uppmärksamhet inom den egna koncernen. Daniel berättar att 

JLL Sydafrika nyligen besökte kontoret och beslutade sig för att skapa ett likadant kontor och 

besök från JLL-kontoren i München och Dublin är inplanerade. Daniel pekar på att 

implementeringsfasen är viktigast när man beslutar sig för att införa ABW och nyckeln är att 

engagera medarbetarna. Kontoret måste skapas tillsammans med medarbetarna för att en 

implementering ska lyckas, förklarar Daniel. 
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4.1.5. Sammanställning 

Beslutsprocess  ”Leva som man lär”: JLL Erbjuder själva tjänsten 

Worksmart till sina kunder. En tjänst som delvis 

bygger på aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

 Skapa en bättre möjligheter för tvärgående 

samarbete och interaktion mellan de olika 

avdelningarna. 

Implementeringsprocess  Använde sig av en projektgrupp som ansvarade för 

implementering och informerade personalen kring 

konceptet. 

 Skapade referensgrupper där de anställda bjöds in till 

att vara med. Dessa referensgrupper utformade 

sedan kontorets olika arbetsplatszoner. 

Resultat och användarperspektiv  Överlag en lyckad implementering. Har dock inte 

genomfört någon medarbetarundersökning av det 

nya aktivitetsbaserade kontoret. 

 Ökad interaktion mellan de olika avdelningarna. 

 Försämrad teamkänsla med de närmaste kollegorna 

inom de olika avdelningarna till följd av de flexibla 

arbetsplatserna. 

 

4.2. Case - Försäkringskassan 

4.2.1. Förutsättningar för flytten 

Försäkringskassans huvudkontor låg tidigare på Vasagatan i centrala Stockholm. Lokalytan i 

det gamla kontoret var cirka 32 000 kvm fördelat på 1 300 arbetsplatser och det bestod av 

både öppna kontorslandskap och cellkontor. Lokalerna upplevdes dock som trånga på grund 

av många långa korridorer med cellkontor samt låg takhöjd. När hyreskontraktet höll på att 

löpa ut ville Vasakronan komma åt lokalerna för att renovera dem. Lokalerna inne i city var 

väldigt dyra och med tanke på de omfattande renoveringarna som skulle behöva genomföras 

började Försäkringskassa tillsammans med Vasakronan leta efter nya lokaler. 

 

Man bestämde sig för att flytta in i Ericssons före detta lokaler vid Telefonplan, äldre 

industrilokaler om cirka 24 000kvm. Företaget började utforska konceptet ABW sommaren 

2012 och man flyttade in i lokalerna den 7 januari 2014. 

4.2.2. Beslutsprocess 

Försäkringskassans sits påminner till viss del om JLL:s då även de var tvungna att flytta och 

hitta nya lokaler på grund av att kontraktstiden höll på att löpa ut. Tillsammans med 

Vasakronan hittade man lämpliga lokaler vid Telefonplan i södra Stockholm och när det 

beslutet var taget inleddes arbetet med  hur dessa lokaler skulle utformas, berättar Lars-Åke 

Brattlund, HR-direktör på Försäkringskassan. 

 

Projektledaren för Försäkringskassans flytt och implementering av ABW, Kristina Bruno, 

berättade att som en del i planeringen av det nya kontoret genomförde man ett antal 
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studiebesök. Ett av dessa studiebesök var hos Kronofogdens nya huvudkontor i Sundbyberg, 

vars lokaler påminde om Försäkringskassan då även dessa är före detta industrilokaler. 

Kronofogden hade dock valt att skapa ett mer traditionellt öppet kontorslandskap med fasta 

platser och skrivbord i rader. Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och den övriga 

ledningsgruppen för Försäkringskassan ville dock skapa något annorlunda och mer modernt. 

Denna önskan ledde till att ledningsgruppen började undersökta  konceptet ABW och efter en 

analys och ett studiebesök hos Microsofts aktivitetsbaserade kontor beslutades det att skapa 

aktivitetsbaserade arbetsplatser i de nya lokalerna vid Telefonplan. 

 

HR-direktören på Försäkringskassan Lars-Åke Brattlund menar att incitamenten till en 

implementering av ABW var många. Till att börja med förklarar Lars-Åke att 

Försäkringskassan är inne i en förändringsresa med att gå från att vara enväldigt introvert 

organisation till en mer kundorienterad organisation. Som en del i detta förändringsarbete har 

Försäkringskassan infört Lean, vilket bygger på att organisationen jobbar mer tvärgående. För 

att få Lean att fungera krävs det en arbetsmiljö som främjar tvärgående interaktion och 

samarbete mellan organisationsens olika avdelningar och enligt Lars-Åke lämpar sig ABW 

väldigt bra för att skapa en sådan arbetsmiljö. De ekonomiska incitamenten var också en 

faktor till en flytt från centrala Stockholm ut till Telefonplan, berättar Lars-Åke. I och med att 

de nya lokalerna är ungefär 10 000 kvm mindre och hyran per kvm är lägre resulterar det 

givetvis i en stor kostnadsbesparing som inte går att bortse ifrån. För att lyckas med 

utmaningen att tillgodose arbetsplatser åt samtliga anställda på en mindre yta så lämpade sig 

ABW väldigt bra ur det perspektivet, förklarar Lars-Åke. Ytterligare incitament för att skapa 

ett aktivitetsbaserat kontor är öppenheten och att få bort den hierarkiska indelningen på 

kontoret. Lars-Åke berättar att det inte finns någon på det nya huvudkontoret som numer har 

ett eget rum eller en fast plats, varken någon i ledningsgruppen eller någon av de övriga 

medarbetarna. Att samla majoriteten av de bokningsbara mötesrummen på ett och samma plan 

var också ett steg i att skapa en ökad öppenhet, i och med att ledningsgruppen håller sina 

möten på samma ställe som övriga medarbetare. 

 

Vidare förklarar Lars-Åke också att det nya aktivitetsbaserade huvudkontoret är en del i att 

möta den nya yngre generationen. Han menar att statliga myndigheter tenderar att ha en lite 

tråkigare och gråare stämpel över sig. Att då skapa ett kontor med ett flexibelt arbetssätt där 

modern teknik implementerats är givetvis ett led i att locka till sig talanger ur den yngre 

generationen och möta deras behov. Lite skämtsamt säger han att skulle det visa sig att unga 

nyanställda har önskemål om att åka longboards på kontoret, då får vi väl fixa det.  

 

Lars-Åke förklarar att beslutet i ledningsgruppen om att implementera ABW inte var helt 

smärtfritt. En person i ledningsgruppen menade på att ABW inte alls skulle komma att passa 

hen personligen. Med detta sagt menar Lars-Åke att alla människor har olika preferenser och 

förändring uppfattas av många som något skrämmande. 

4.2.3. Implementeringsprocess 

Projektledare Kristina Bruno förklarar att Försäkringskassans flytt har varit ett väldigt stort 

projekt och av den anledningen upprättades ett nära samarbete med flertalet externa konsulter 

under planeringen av flytten och implementeringen av ABW. Till att börja med har 

samarbetet med hyresvärden Vasakronan varit väldigt nära och deras erfarenheter från 

aktivitetsbaserade kontor har också utnyttjats i anpassningen av de nya lokalerna förklarar 

Kristina. Ett arkitektföretag konsulterades som har varit ansvariga för inredning och design. 

Även arkitektföretaget har tidigare erfarenhet från aktivitetsbaserade kontor. Utöver 

Vasakronan och arkitektföretaget berättar Kristina att man tagit hjälp av experter på 
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aktivitetsbaserade kontor som fungerat som bollplank kring implementeringen. Dessa experter 

har bland annat arrangerat och deltagit i olika workshops och seminarium som arrangerats för 

personalen på Försäkringskassan för att förbereda dem på att jobba i ett aktivitetsbaserat 

kontor. 

 

HR-direktör Lars-Åke berättar att i samband med beslutet om att flytta till Telefonplan och att 

implementera ABW skapades en projektgrupp som skulle leda arbetet. Som ett komplement 

till projektgruppen och för att i ett tidigt skede involvera personalen skapades därefter 

arbetsgrupper på de olika avdelningarna inom organisationen. Projektgruppen förklarade i sin 

tur för arbetsgrupperna vad ett aktivitetsbaserat kontor är och hur flytten kommer att gå till. 

 

Kristina berättar att Försäkringskassan har delat in kontoret i hemvister. Dessa hemvister 

fungerar som små ”kontor i kontoret” och beroende på de olika avdelningarnas storlek och 

verksamhet kan en hemvist bestå av en eller flera olika avdelningar. Varje hemvist är 

uppdelad i olika arbetsplatszoner; en tyst zon, en projektzon, en zon som påminner om ett 

vanligt öppet landskap, telefonhytter samt utrymmen för informella och formella möten. 

Centralt i varje hemvist återfinns även ett kafé, där det finns möjlighet att samlas för 

gemensamma fikaraster. I nära anslutning till varje hemvist har medarbetarnas skåp för 

förvaring av personliga tillhörigheter placerats. Kristina förklarar att hemvisternas utformning 

och de olika zonernas storlek har bestämts tillsammans med arbetsgrupperna för respektive 

avdelningen. Kristina menar att samarbetet med arbetsgrupperna och de anställda är väldigt 

viktigt för att tillgodose verksamhetens olika behov. 

 

Utöver hemvisterna finns det flertalet gemensamma utrymmen och arbetsplatszoner för de 

anställda. I en del av kontoret återfinns en våning med bara bokningsbara mötesrum. Övriga 

gemensamma arbetsplatszoner: tysta skriv- och läsesalar, en studio med mindre mötesrum och 

större projektzoner, en ”inomhusträdgård” med mer komfortabla möbler som även fungerar 

som ett bibliotek samt större matsalar där det är möjligt att exempelvis äta medhavd lunch. I 

dessa gemensamma utrymmen förklarar Kristina att svängarna har tagits ut lite mer när det 

kommer till möblerna och i studion finns det tillexempel gåband som är anpassade så att de 

ska kunna användas samtidigt som man jobbar. 

 

Viktigt att poängtera enligt Kristina är att det givetvis är fritt fram för de anställda att sitta vid 

en arbetsplatszon i någon annan hemvist än sin egen. Anledningen till att hemvisterna 

skapades är för att behålla teamkänslan och samarbetet med sina närmaste kollegor inom de 

olika avdelningarna. Kristina tror det är viktigt att de anställda känner att de har en plats dit de 

hör hemma, där deras personliga skåp finns och dit de anställda går på morgonen när 

arbetsdagen inleds. Vidare skulle det även vara svårt att skapa ett kontor för 1 200 personer 

om inte kontoret delades in i hemvister förklarar Kristina. 

 

Tongångarna bland de anställda på försäkringskassan gentemot en implementering av ABW 

har varit blandade. Kristina berättar att en av de största utmaningarna i 

implementeringsprocessen har varit att informera alla medarbetare kring vad ett 

aktivitetsbaserat kontor är och vad det innebär. Informationsmaterial kring ABW i form av 

artiklar skickades tidigt ut till de anställda och det skapades även en hemsida för projektet där 

de anställda hade möjlighet att följa projektets utveckling. På hemsidan skapades också en 

funktionsbrevlåda där de anställda hade möjlighet att ställa frågor. Utifrån dessa frågor 

anpassades sedan den fortlöpande information som gick ut till de anställda. Under en timme 

varje fredag fanns också projektledaren Kristina Bruno på plats i matsalen på det gamla 

kontoret där de anställda gavs möjlighet att ställa frågor kring det nya aktivitetsbaserade 
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kontoret. Kristina berättar att typiska frågor och orosmoment hos de anställda handlade om 

huruvida alla skulle hitta en plats att sitta på, hur man skulle hitta sina kollegor och många var 

också skeptiskt inställda till det faktum att man skulle förlora sitt egna skrivbord.  

 

Ytterligare led i förberedelsearbetet har varit att erbjuda de anställda möjligheterna att 

frivilligt delta i flertalet workshops och seminarium. Ett av dessa seminarier som kallades "en 

dag på jobbet" handlade om vilka möjligheter det nya aktivitetsbaserade kontoret erbjuder. De 

anställda blev informerade om vilka olika arbetsplatszoner som kommer att finnas och hur de 

kan användas för att på bästa sett utföra olika arbetsuppgifter. En av de anställda på 

Försäkringskassan, försäkringsutredaren Camilla, berättar att det också arrangerades 

studiebesök där de anställda fick en möjlighet att besöka de nya lokalerna innan flytten. 

 

Kristina förklarar att Försäkringskassan verkligen har lagt ner mycket energi på att informera 

kring det nya konceptet ABW och vad det innebär. Samtigit menar hon att det inte  är möjligt 

att förbereda de anställda hur långt som helst i förväg. Även HR-direktör Lars-Åke 

understryker vikten av information till de anställda för att lyckas med en implementering av 

ABW. Kristina berättar att cheferna på Försäkringskassan innan flytten fick viss utbildning i 

vad som skiljer i arbetet med ledarskap på ett aktivitetsbaserat kontor jämfört med ett mer 

traditionellt kontor. Cheferna har under de ordinarie chefsmötena vid vissa tillfällen fått träffa 

andra chefer som jobbat aktivitetsbaserat där de då har fokuserat på ledarskapsfrågor. 

 

Lars-Åke berättar att tekniken och IT-infrastrukturen är en av de viktigaste faktorerna och 

utmaningarna i det nya aktivitetsbaserade kontoret. Tekniken som krävs för att kunna utnyttja 

alla arbetsplatszoner som det är tänkt är viktigt. Lars-Åke menar att detta måste fungera från 

första inflyttningsdagen. Dels för att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, dels 

för att inte skeptikerna till ABW ska få vatten på sin kvarn. 

 

Som ett led i att uppfylla de tekniska behoven hos de anställda berättar Kristina att IT-

avdelningen skickade ut enkäter till de anställda. Detta ledde fram till att den handläggande 

avdelningen på Försäkringskassan valde tunna klienter framför bärbara datorer då det fanns 

en osäkerhet kring huruvida deras programvara skulle fungera på bärbara datorer. Kristina 

berättar dock att en konsekvens av att den här avdelningen använder tunna klienter är att de 

inte kan utnyttja kontorets alla arbetsplatser i samma utsträckning som övriga avdelningar. 

Med detta sagt tror Kristina att man i detta fall gick lite för långt i de anställdas valfrihet och 

delaktighet i utformningen av kontoret. Slutligen förtydligar Kristina att ABW handlar om att 

låta arbetet styra var arbetsuppgifterna ska utföras. Hon tror inte att arbetsgivarens ska införa 

regler för hur länge de anställda får sitta på respektive plats eller att det finns ett förbud mot 

att sitta bredvid samma person flera dagar i rad. Kräver arbetet ett nära samarbete med en 

kollega under en längre tid ska de givetvis få sitta tillsammans och inte styras av några 

principiella regler.  

4.2.4. Resultat och användarperspektiv 

Två anställda på Försäkringskassans kontrollenhet, Emma och Camilla, förklarar att 

ledningen var tydlig med vilka beslut som låg bakom en flytt och en implementering av 

ABW. De förklarar att ledningen var tydliga med att en stor anledningen till beslutet att införa 

ABW berodde på deras arbete med Lean. Emma förklarar också att ledningen inte hymlade 

om att beslutet delvis var ekonomiskt. 

 

Både Camilla och Emma var positiva till beslutet att införa ABW och menar att det är nyttigt 

med förändringar och en möjlighet att skaka om lite i organisationen. Den uppfattningen 
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delades dock inte av alla anställda och Emma berättar att det var två läger bland de anställda. 

Bland de som var negativt inställda till ABW var det framförallt det faktum att de skulle 

förlora sitt skrivbord som skeptikerna inte tyckte om. Generellt sett bestod det positiva lägret 

mer av yngre människor med högre akademisk utbildning och det negativa lägret bestod till 

en större del av äldre medarbetare som jobbat väldigt länge på myndigheten.  

 

Emma och Camilla hade bägge två ett eget cellkontor på det gamla kontoret och Emma 

medger att hon var lite orolig kring huruvida det skulle kunna gå att jobba ostört och 

koncentrerat. Hon var också lite orolig över huruvida hon skulle få plats med alla dokument, 

papper och pärmar i det personliga förvaringsskåpet. Vid flytten till det nya kontoret blev 

Emma därför tvungen att organisera upp bland alla papper och förbättra sin ordning vilket hon 

tycker har varit bra för henne. 

 

De negativa tongångarna kulminerade direkt vid flytten förklarar Emma. Den kritiken hade 

dock inte så mycket med konceptet ABW att göra utan handlade mer om fastighetstekniska 

problem. Projektledare Kristina Bruno berättar vidare att det uppstod en del problem direkt 

vid flytten kring värme och ventilation men den typen av problem är svåra att undvika vid en 

kontorsflytt där lokalerna genomgått en såpass stor förändring. Camilla berättar också att det 

rådde en viss förvirring i början innan alla hade lärt sig hitta överallt och rent praktiskt lärt sig 

att utnyttja de olika arbetsplatszonerna. Dessa negativa kommentarer har dock avtagit med 

tiden och Camilla berättar att cheferna förklarade för de anställda att de gärna tar emot förslag 

på förbättringar. 

 

Informationen kring det nya huvudkontoret och konceptet ABW upplever Camilla och Emma 

som väldigt bra och tydlig. De tycker verkligen att de anställda har fått vara delaktiga i 

processen sedan dess att beslut om ABW togs. Emma menar att det verkligen givits utrymme 

för de anställda att tycka till och hon kan nästan tycka att det ibland givits för mycket 

utrymme. Med detta menar hon att vissa beslut helt enkelt måste tas av ledningsgruppen när 

det rör sig om ett så stort antal som 1 200 personer. Camilla håller med Emma om de 

anställdas möjlighet att påverka och tycka till. Camilla påpekar dock att i och med att många 

av de seminarier som hölls före flytten var frivilliga så fanns det en tendens att majoriteten av 

de som gick var de som hade en positiv inställning till ABW. Vissa hade helt enkelt gett sig 

fan på att det inte var ett bra koncept, berättar hon. 

 

Emma berättar att i hennes jobb som kontrollutredare på Försäkringskassan samarbetar hon 

väldigt mycket med andra kollegor, ofta kollegor från andra avdelningar inom myndigheten. 

Under en vanlig arbetsdag har hon därför ofta flera möten inbokade och hon inleder ofta 

dagen med att hämta ut sin bärbara dator och de dokument hon behöver från sitt personliga 

skåp. Därefter kollar hon sin e-post och föredrar då ofta att göra det stående vid ett av 

projektborden innan dagens första möte. Är det mer informella möten berättar hon att hon 

bestämmer träff med sina kollegor i ett mindre resursrum
3
. Skulle det vara ett mer formellt 

möte utnyttjar hon ofta de gemensamma bokningsbara mötesrummen. Arbetsuppgifter som 

kräver samarbete med kollegor från andra avdelningar utförs ofta i de större 

gemensamhetsutrymmena där tillgången på projektbord och resursrum är stor. Emma menar 

att det nya kontoret och det aktivitetsbaserade konceptet har underlättat hennes arbete, 

framförallt då det är lättare att samarbeta med andra kollegor. Vidare berättar Emma att hon 

                                                 
3

 Ett resursrum på Försäkringskassans aktivitetsbaserade kontor är ett mindre mötesrum där det finns 

möjlighet att stänga in sig. Majoriteten av dessa rum går heller inte att boka i förväg. 
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även jobbar mer elektroniskt nu jämfört med tidigare och många av de papper, dokument och 

pärmar hon tog med sig från det förra kontoret har legat orörda längst in i det personliga 

förvaringsskåpet sen flytten genomfördes. På frågan huruvida det finns barriärer mellan de 

olika hemvisterna svarar hon att det beror på och Emma skulle exempelvis inte sätta sig i en 

hemvist där en mer produktionsintensiv verksamhet förekommer. I en hemvist som inte är 

lika platsberoende och där många av medarbetarna rör på sig menar Emma dock att hon inte 

skulle ha några problem att sätta sig. Att utnyttja andra hemvister än sin egen gör hon 

framförallt utifall det inte skulle finnas plats i sin egen hemvist i den zon hon har för avsikt att 

arbeta. Emma tycker att ABW har förbättrat hennes möjlighet till samarbete med sina 

kollegor och tycker även att informations- och kunskapsutbytet mellan kollegorna inom den 

egna hemvisten har ökat. Vidare upplever hon också att gränserna mellan avdelningarna har 

suddats ut på grund av att de anställda på Försäkringskassan rör sig mycket mer på kontoret. 

 

Camilla upplever också att det nya aktivitetsbaserade kontoret har minskat distansen mellan 

medarbetarna på huvudkontoret. Hon menar också att det är mycket lättare att jobba med 

Lean idag när kontoret på ett mycket bättre sätt tillåter tvärgående samarbete mellan 

avdelningarna. En ökad möjlighet att jobba Lean tror Camilla ökar stimulansen, vilket i sin tur 

genererar en ökad effektivitet bland de anställda. Vidare upplever Camilla också de nya 

lokalerna som mycket större trots att antalet kvadratmeter har minskat med 10 000 

kvadratmeter. 

 

På frågan huruvida kontorsetiketterna och reglerna i de olika arbetsplatszonerna efterlevs 

menar både Emma och Camilla att det finns vissa problem. Inom deras hemvist har 

exempelvis den tysta zonen inte fungerat som det var tänkt. För det första är den tysta zonen 

inte avskärmad med några väggar utan det som utmärker den är att det finns högre skärmar 

mellan skrivborden. De som idag utnyttjar den tysta zonen gör det på grund av att dessa 

arbetsplatser ses som de bästa arbetsplatserna snarare än att de har ett behov av att sitta i en 

tyst miljö. Det har även visat sig att det ofta är samma personer som sitter i den tysta zonen 

och eftersom den inte fungerar som en tyst zon finns det planer på att ta bort den. Både 

Camilla och Emma påpekar dock att finns det ett behov av hög koncentration och en tyst 

miljö är det bara att uppsöka de gemensamma tysta skriv- och läsesalarna alternativt sätta sig i 

en tyst zon i en annan hemvist. 

 

Camilla och Emmas avdelning delar hemvist med två andra avdelningar och det finns en 

tendens att medarbetare inom respektive enhet gärna sätter sig tillsammans. Emma förklarar 

vidare att känslan "Oj, där brukar alltid hen sitta, här kan inte jag sätta mig" har infunnit sig 

någon gång, dock inte särskilt ofta. Vidare berättar Camilla att hon inte upplever någon 

platsbrist och tycker alltid att det är arbetet som styr var hon väljer att sitta. 

 

Den oro som ofta förknippas med ledarskapet, att det skulle bli svårare för cheferna att få en 

överklick av vad de anställda gör upplever inte projektledare Kristina Bruno. I och med att de 

anställda minst ett par gånger om dagen befinner sig i sin hemvist har det hittills inte upplevts 

som något problem. Emma tycker inte heller ledarskapet har förändrats så mycket efter 

flytten, vilket visserligen kan ha att göra med att hennes chef även tidigare haft stor tillit 

gentemot sina anställda. Emma menar å andra sidan att det numer kan vara lättare för chefen 

att sätta sig in i vardagliga problem eftersom de sitter tillsammans med de övriga 

medarbetarna. Sen är det inte lika lätt att kila in till chefen och ventilera sina problem utan 

man blir tvungen att söka upp ett resursrum. Emma menar att det då blir tydligare bland de 

övriga medarbetarna att man har ett ärende med chefen, men hon ser inte det som något större 

problem.   



 

 36 

 

HR-direktör Lars-Åke tycker hittills att det nya aktivitetsbaserade kontoret för egen del har 

fungerat riktigt bra. Han springer varje dag på folk som han tidigare inte ens visste jobbade på 

Försäkringskassan. I hans roll som både HR-direktör och affärsområdeschef för ett av 

affärsområdena rör han sig väldigt mycket på kontoret och märker hur mycket det tvärgående 

samarbetet har ökat. Lars-Åke poängterar dock att det fortfarande finns utrymme för ännu mer 

tvärgående samarbete. På frågan huruvida införandet har varit framgångsrikt reserverar han 

sig och menar att det kan först avgöras fullt ut efter ungefär fem år.  

 

Någon medarbetarundersökning kring ABW har inte genomförts ännu men Lars-Åke berättar 

att det inom en snar framtid kommer att genomföra en undersökning med förstärkta 

miljöronder. Han berättar att det är viktigt att föra en dialog med personalen huruvida det har 

uppkommit några nya behov kring arbetsplatsen. Dessa önskemål måste dock komma utifrån 

ett behov för att utföra sitt arbete och inte grunda sig i att det varit så förut. Projektledare 

Kristina Bruno berättar också att en utvärdering av det nya kontoret är inplanerad. Hon 

berättar att  de olika hemvisterna kommer att besökas i samband med utvärderingen och en 

diskussion kring frågor som exempelvis om möblerna är rätt och hur de olika 

arbetsplatszonerna används kommer att föras. Kristina berättar också att det redan idag pågår 

en undersökning där man räknar på vilka platser som används i störst utsträckning. Resultatet 

från den undersökningen är inte färdigt, men hon berättar att bara med blotta ögat syns det att 

de traditionella arbetsplatserna används i väldigt stor utsträckning, samtidigt som de övriga 

möblerna och arbetsplatserna används mer för att fika eller för spontana möten. Enligt 

Kristina behöver det dock inte vara ett problem utan så länge arbetet styr var de anställda 

sätter sig är det bra. Vidare förklarar Kristina att skulle någon arbetsplats eller arbetsplatszon 

behöva förändras är det väldigt lätt i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö då utformning är såpass 

flexibel. Denna flexibilitet är också fördelaktig vid nyanställning då det inte behövs flyttas på 

skrivbord, stolar etc. eftersom personalen inte har fasta några platser. 

 

Avslutningsvis förklarar Lars-Åke att det än så länge inte finns några planer på att inför ABW 

på övriga kontor i landet. Han förklarar att vissa av Försäkringskassans kontor där det bara 

finns ett 30-tal anställda som sitter i lokaler som inte passar särskilt bra för ABW så finns det 

inte någon affärsmässig orsak till en implementering av ABW. Det pågår dock ett arbete i 

Göteborg där Försäkringskassan kommer att flytta ihop 600-700 anställda och det finns planer 

på att genomföra ett liknande koncept i Götborg som  på huvudkontoret i Stockholm. Vidare 

berättar han också att det finns ett intresse på kontoret i Östersund med 600 anställda att 

implementera ABW. Intresset i Östersund har självmant vuxit fram och Lars-Åke förstår och 

gläds åt att andra låter sig inspireras av det nya läckra huvudkontoret. 

4.2.5. Sammanställning 

Beslutsprocess  Skapa ett kontor som är anpassat efter deras nya sätt 

att arbeta, Lean. 

 Skapa ett mer yteffektivt kontor för att minska 

kostnaderna. 

Implementeringsprocess  Fokus på att informera de anställda om vad konceptet 

är för något och att bemöta de frågor och funderingar 

som uppkom under processen. 

 Fokus på att förbereda de anställda på den förändring 

som ett aktivitetsbaserat kontor innebär. 



 

 37 

Resultat och användarperspektiv  Stor reducering i lokalyta, minskning med ungefär 

10 000 kvadratmeter. 

 Samarbetet de anställda emellan har ökat och 

kontoret är bättre anpassa för Lean. 

4.3. Case – iStone AB 

4.3.1. Förutsättningar för flytten 

iStones ledningen konstaterade att det fanns ett behov att expandera sina lokaler då antalet 

anställda hade ökat och det fanns framtida planer på att fortsätta växa i antal anställda. Det 

dåvarande kontoret på Drottninggatan i centrala Stockholm var för litet och när det öppnade 

sig en möjlighet att expandera i kontorsyta inom samma byggnad togs beslutet att göra detta. 

Ledningenen ansåg att det var praktiskt att sitta kvar i samma byggnad och var även nöjda 

med sitt centrala läge i Stockholm. Fastigheten på Drottninggatan är uppförd runt sekelskiftet 

och den byggnadstekniska flexibiliteten är därför väldigt begränsad på grund av det stora 

antalet bärande element. iStone hade ett mål att skapa ett mer yteffektivt kontor då en stor 

andel av personalen på ett konsultbolag inte befinner sig på kontoret. Nils Thuden, Senior 

Executive på iStone, fick i uppdrag att utforma det nya mer yteffektiva kontoret och fastnade 

då för konceptet ABW. Nils skapade en referensgrupp på företaget och tillsammans hade de 

en tidsram på ungefär 4 månader att utforma det nya kontoret och undersöka möjligheten att 

implementera ABW. 

4.3.2. Beslutsprocess 

Nils berättar att han fick uppdraget att projektera flytten och undersöka en implementering av 

ABW hos iStone för att ingen annan på företaget hade tid eller möjlighet. Han påpekar själv 

att han inte hade några särskilda kvalifikationer för den här typen av uppdrag. När Nils fick 

uppdraget var beslutet att iStone skulle utöka sin kontorsyta i nuvarande fastighet redan taget 

och hyresvärden hade tagit fram ritningar på de nya våningsplanen. 

 

Det som drev fram beslutet om lokalexpansionen var att företaget var trångbodda i de tidigare 

lokalerna och när det sedan öppnade upp sig en möjlighet att expandera i samma fastighet 

beslutade ledningen att göra det. Detta låg också i linje med att företaget fortsatt ville ha sitt 

kontor i Stockholms centrala delar. Det som drev tanken om att införa konceptet ABW var att 

Nils tyckte att det skulle passa företaget att sitta på det sättet. Det kom definitivt inte från 

personalen, understryker Nils. Ledningen var inne på att införa flexibla arbetsplatser och att 

det var något som skulle införas oavsett hur kontoret skulle utformas. Ledningen tyckte att det 

var orimligt att tillhandahålla varsin arbetsplats till de anställda när de flesta befinner sig ute 

hos kund eller på annat håll. I det gamla kontoret hade många anställda mutat in sina egna 

platser vilket inte fungerade då man redan i det tidigare kontoret hade fler anställda än 

arbetsplatser. Detta fick till följd att många valde att aldrig komma in till kontoret utan 

jobbade hemifrån. 

    

Den drivande faktorn hos ledningen att införa ett kontor med mer flexibla arbetsplatser var att 

ytterligare dra ner på antalet arbetsplatser per anställda till omkring 100 stycken fördelat på de 

omkring 200 anställda. 

 

Nils fick inspirationen till konceptet ABW på sin tidigare arbetsplats, också en konsultfirma, 

där konceptet ABW fungerade bra och var effektivt. Han påpekar också att konceptet ligger i 

linje med hur ett modernt konsultbolag arbetar. En stor fördel som Nils ser med ett 



 

 38 

aktivitetsbaserat kontor är att de anställda blir effektivare i sitt eget arbete då det finns en 

möjlighet att välja arbetsplats utifrån den aktivitet som skall utföra. Sitter man tillexempel i ett 

eget kontor och skall samarbeta uppstår flera naturliga hinder och skall en rapport skrivas i ett 

stökigt öppet landskap blir detta givetvis mer effektivt om det finns möjlighet att sitta avskilt i 

en tyst zon. Nils menar också att möjligheterna att skapa ett häftigt kontor är lättare i en 

aktivitetsbaserade miljö jämfört med en mer traditionell kontorslayout.  

 

Han presenterade förslaget om att införa ABW till ledningen utan särskilt mycket mer 

kunskap och information än sin egen erfarenhet. Ledningens inställning till förslaget om 

ABW var försiktig och avvaktande.  

4.3.3. Implementeringsprocess 

Nils fick ungefär 4 månader på sig att undersöka konceptet ABW och medger att det var 

knappt om tid. Det fanns dock inget uttalat beslut från ledningen om en implementering av 

ABW, det var snarare något som skulle undersökas. Nils tog inte hjälp av några externa 

konsulter men hade stöd av en intern arbetsgrupp inom företaget som bestod av tre personer. I 

ett senare skede konsulterades dock ett företag som ansvarade för det nya kontorets 

inredningen och möbler. 

 

Nils förde också en diskussion med Marie Cronström från fastighetskonsultbolaget JLL kring 

konceptet ABW. I detta skede insåg han att ett aktivitetsbaserat kontor är mycket mer än en 

flexibel arbetsmiljö. För att lyckas med en implementering av ABW måste företaget faktiskt 

se över hur man vill jobba på kontoret och förebereda personalen på detta. 

 

Nils skapade sedan en referensgrupp där representanter för de olika konsultområdena inom 

iStone fick komma till tals och få information om ABW och ett mer flexibelt sätt att arbeta. 

Man gjorde bland annat ett studiebesök hos Microsoft och diskuterade därefter tillsammans 

med personalen huruvida ABW skulle fungera på iStone. Personalen informerades om en 

eventuell indelning av arbetsplatszoner på kontoret och tanken att skapa ett kontor som är mer 

flexibelt än bara "desk-sharing". Personalen var dock inte särskilt intresserade av detta och 

Nils berättar att reaktionerna mot konceptet var väldigt negativa. 

 

Nils förklarar att personalen på ett konsultbolag generellt sett har större makt än personalen på 

ett mer traditionellt företag. Ett konsultbolag är väldigt beroende av sin personal och Nils 

förklarar att konsulterna hos iStone besitter kompetenser som gör dem väldigt attraktiva hos 

andra arbetsgivare. Personalen är även medveten om detta och har därför väldigt lätt att sätta 

press på arbetsgivaren. De negativa reaktionerna hos personalen gentemot ABW fick till följd 

att en implementering aldrig blev aktuell på det nya kontoret. 

 

Nils tror att den största anledningen till personalens negativa reaktioner gentemot ABW är 

deras stora strävan att sitta tillsammans i sina enheter. Personalen menade att de sällan träffas 

tillsammans och det är därför av yttersta vikt att de får sitta tillsammans när de kommer in till 

kontoret. Nils försökte dock förmedla de positiva fördelarna med ABW, framförallt 

möjligheten till tvärgående samarbete och interaktion enheterna emellan. Personalen stod 

dock fast vid ståndpunkten att de måste sitta tillsammans och ledningen tillmötesgick 

personalen och valde som sagt att inte driva igenom ett beslut om ABW. Att sedan försöka 

införa ABW inom varje enhet skulle inte fungera då antalet anställda inom respektive enhet är 

för få. 
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4.3.4. Resultat och användarperspektiv 

Som kontoret är utformat idag så finns det trots allt en viss zonindelning med en loungearea, 

telefonrum och tekniskt utrustade mötesrum. Det är dock i princip normala arbetsplatser, då 

det var så personalen ville ha det. Nils påpekar dock att det finns planer på att komprimera 

antalet platser ytterligare. 

 

Nils var delvis förberedd på de starka negativa reaktionerna han möttes av från personalen vid 

diskussionerna om ABW. Han var själv skeptisk till konceptet när det infördes på hans 

tidigare arbetsplats. Hans inställning till konceptet förändrades dock relativt omgående efter 

införandet och han såg istället fördelarna med ABW. Med tanke på hans egen reaktion 

gentemot ett införande av ABW förstod Nils att han skulle mötas av negativa reaktioner även 

hos iStone. Nils ansåg dock att det var värt att undersöka konceptet ABW och försöka sälja in 

det hos personalen. Vidare menar Nils att om man skall lyckas med ett införande måste man 

ha en mycket starkare approach från början. Ett beslut om att inför ABW måste tas innan man 

beslutar sig för vilka lokaler man har för avsikt att flytta till. När Nils jämför med sin tidigare 

arbetsplats där införandet av ABW lyckades så var ledningen där starkt drivande och tog 

beslutet utan att involvera personalen i beslutsprocessen. I implementeringsprocessen däremot 

så fick personalen vara delaktiga och tycka till på vilket sätt det aktivitetsbaserade kontoret 

skulle utformas. 

 

Nils påpekar att företagande inte är någon demokratisk process. Han understryker också att 

han inte tror att man lyckas med ABW om man har som enda mål att gå ner i yta och spara 

pengar. Hos iStone misslyckades man med att motivera syftet med ABW. Förslaget 

uppfattades av personalen som en täckmantel för att egentligen spara pengar genom att 

minska kontorsytan. Han tror inte heller att ett införande av ABW skulle förändra företagets 

förmåga att attrahera unga talanger. Nils menar att det snarare skulle kunna bli svårare att 

attrahera seniora konsulter som tidigare suttit i ett eget cellkontor. 

 

En av de stora nackdelarna med ABW tror Nils är personalens trygghet att hitta en plats. Han 

menar att om fokus på att dra ner på antalet platser blir för stort kan det påverka personalens 

trygghet, vilket kan få till följd att personalen väljer att inte komma in till kontoret i samma 

utsträckning. Ytterligare utmaningar med ABW tror Nils är den ökade disciplinen kring 

arkivering och pappershantering som krävs för att få konceptet att fungera. Å andra sidan tror 

han att det är en fördel om man får det att fungera.  

 

Nils avslutar intervjun med att återberätta en anekdot kring öppna kontorslandskap. Han 

berättar att en kund till iStone läst en artikel om att öppna kontorslandskap sänker 

produktiviteten hos de anställda. Med den artikeln som stöd menade kunden att iStone, som 

sitter i öppet landskap, skulle sänka sin timkostnadsdebitering. 

 

iStones kontor på Drottninggatan har idag cirka 120 arbetsplatser och Nils förklarar att flera 

av platserna står outnyttjade. Han tror dock inte att iStone kommer diskutera en 

implementering av ABW inom den närmsta framtiden. Om en implementering skulle bli 

aktuell skulle det vara vid en framtida kontorsflytt eller om företaget måste minska sin 

kontorsyta till följd av att företaget går dåligt. Då antalet arbetsplatser idag är anpassade för 

att framöver anställa fler medarbetare finns det heller inte några incitament att vara yteffektiva 

för tillfället. Slutligen menar Nils att företagets struktur med 17 olika bolag skapar vissa 

svårigheter vid förändringar av den här typen. 
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4.3.5. Sammanställning 

Beslutsprocess  Skapa en flexiblare arbetsplats som är mer lämpad för 

deras konsultverksamhet. 

 Tveksam inställning gentemot ABW hos 

företagsledningen. 

Implementeringsprocess  Knappt om tid att implementera ABW och en dåligt 

anpassad lokal. 

 Otillräcklig kunskap inom ABW för att lyckas 

genomföra en implementering. 

Resultat och användarperspektiv  Implementerade aldrig ABW då personalen var 

alldeles för kritiskt inställda gentemot konceptet. 

 Kontoret är idag ett öppet kontorslandskap med fasta 

platser, trots att personalen spenderar mycket tid hos 

sina respektive kunder. 

4.4.  Case - AstraZeneca 

4.4.1. Förutsättningar för ABW 

AstraZeneca skiljer sig från de andra intervjuade företagen dels genom dess storlek och dels 

genom att vi inte granskade en specifik flytt utan snarare deras övergripande strategi vid 

införandet av ABW på deras kontor och laboratorium runt om i världen. Förutsättningen för 

att AstraZeneca skall införa ABW på ett kontor är att det skall föreligga ett lönsamt "business 

case" i grunden. Ett införande av ABW på ett kontor skulle exempelvis kunna föranledas av 

en omorganisation eller att hyreskontrakt löper ut och man måste omlokalisera. 

 

Införandet av ABW har skett successivt på AstraZenecas kontor världen över och så även i 

Södertälje. Det började i och med flytten av företagets huvudkontor i Mayfair i centrala 

London. Man flyttade då från ett äldre viktorianskt hus med cellkontor i ett av världens 

dyraste områden till en modern fastighet utanför universitetsstaden Cambridge norr om 

London. I samband med denna flytt började företaget skapa sin egen arbetsplatsstandard och 

strategi inspirerad av konceptet ABW. AstraZeneca kallar konceptet för iWork. Konceptet 

iWork fungerar som en guide med förslag och riktlinjer kring hur företagets aktivitetsbaserade 

kontor ska implementeras och utformas. iWork har sedan dess implementerats på flera kontor 

världen över med blandad framgång. 

 

Hos AstraZeneca finns det en global grupp bestående av 10-12 personer som är ansvariga för 

företagets fastighetsrelaterade frågor. Niklas Borg, Director Global Real Estate EMEA
4
, ingår 

i den här globala gruppen och har intervjuats för att redogöra hur AstraZeneca jobbar med 

ABW.  

 

AstraZeneca har även ett globalt samarbete med fastighetsrådgivaren JLL som stödjer 

företaget i sitt arbete med fastighetsrelaterade frågor, exempelvis implementering av ABW. 

Mycket av samarbetet med JLL bygger på att representanter för JLL finns stationerade 

                                                 
4

 EMEA är en engelsk förkortning för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika. 
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världen över och AstraZeneca behöver då inte flyga in egen personal i samma utsträckning 

vid exempelvis en implementering av aktivitetsbaserade kontor eller vid omförhandlingar av 

hyreskontrakt etc. 

 

AstraZeneca är en stor fastighetsägare eftersom de i stor utsträckning äger sina fastigheter på 

de större anläggningarna för forskning och produktion. Lokala sälj- och marknadskontor med 

större geografisk spridning hyrs dock vanligtvis från externa fastighetsägare. 

4.4.2. Beslutsprocess 

Niklas berättar att det vid beslut om införande av ABW på ett kontor måste finnas ett specifikt 

affärsmål med genomförandet, ett "business case". Det finns alltså inte en global agenda att 

införa ABW på alla kontor utan det genomförs först i samband med exempelvis en 

omorganisation eller en ombyggnation av befintliga fastigheter. Niklas sammanfattar 

AstraZenecas incitament för ett införande av ABW med att man vill åstadkomma 

engagemang, produktivitet, kreativitet, kunskapsöverföring och samarbete. 

 

Niklas sticker inte under stolen med att det självklart finns ekonomisk vinning i att 

implementera ABW och på så sätt skapa mer yteffektiva kontor. Han understryker dock att de 

andra incitamenten väger tyngre. Vidare påpekar också Niklas att ett resultat av yteffektivare 

kontor genererar en mindre miljöpåverkan.  

 

Ytterligare argument för en implementering av yteffektiva och flexibla aktivitetsbaserade 

kontor är de byggnadstekniska fördelarna som genereras. Niklas menar att öppna flexibla 

kontor är lättare att bygga om och i förlängningen skapar lokaler som i framtiden inte kostar 

lika mycket att förändra. 

4.4.3. Implementeringsprocess 

I implementeringsprocessen för ABW hos AstraZeneca använder man sig av den eget 

framtagna arbetsplatsstandarden iWork som mall. iWork tillhandahåller riktlinjer för vilka 

typer av arbetsplatszoner som skall eller kan finnas och deras syfte. Några exempel på 

arbetsplatszoner i iWork är tysta ytor, rum för informella och formella möten, matsal och 

projektzoner. Niklas berättar att man lägger mycket fokus på att skapa naturliga mötesplatser 

och flöden på de aktivitetsbaserade kontoren för att skapa möjligheter till interaktion mellan 

de anställda på kontoret. 

 

Andra exempel på information som tillhandahålls i dokumentet för iWork är en 

rekommendation att de öppna kontorsytorna ligger längsmed ytterväggar med fönster och de 

få cellkontor som behålls och samtliga mötesrum och andra stängda ytor förläggs i mitten av 

lokalen. Dokumentet för iWork innehåller också riktlinjer kring kontorets design för att skapa 

en design som genomsyrar hela koncernen världen över. Ambitionen är att man ska känna 

igen sig när man befinner sig på ett kontor hos AstraZeneca oavsett var i världen man 

befinner sig.  

 

Efter beslutet har tagits om ett införande av ABW menar Niklas att informationen och 

kommunikationen gentemot de anställda är väldigt viktig. Samtidigt skiljer det sig i hur stort 

projektet är. I arbetet med att förbereda personalen är det praxis inom koncernen att 

genomföra workshops och skapa projektgrupper där personalen får vara delaktiga i 

utformningen av det nya kontoret. 

  

Att förbereda personalen inför en implementering av ABW tycker Niklas verkligen är en 

nyckelfaktor. Han nämner bland annat begreppet "Change Management" som en viktig 
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grundsten i detta arbete. "Change Management" är ett samlingsbegrepp för att på ett 

strukturerat tillvägagångssätt uppnå förändring hos individer, team och organisationer. Vidare 

förklarar Niklas att det finns vissa brister inom koncernen att dra nytta av lärdomarna från 

tidigare projekt där man implementerat ABW. Han skulle gärna se en utveckling av 

dokumentet för iWork där en verktygslåda för "Change Management" inkluderas. 

 

Det faktum att företaget själva äger stora delar av sina lokaler innebär att man blir mindre 

flexibel i val av lokal, det finns oftast inte möjlighet att flytta till en helt ny lokal anpassad för 

ABW vid implementeringen. Det handlar då om att på bästa sätt försöka anpassa de befintliga 

lokalerna för ett aktivitetsbaserat kontor. 

 

Niklas berättar att ofta krävs det att man tänker ABW i hela fastigheten eller i området snarare 

än bara i den enskilda lokalen för att man skall få helheten att fungera. Niklas berättar om ett 

exempel på detta  när man implementerade ABW i en stor kontorsbyggnad i Mölndal. Den 

lokalen bestod av åtta våningar som var för sig inte lämpade sig särskilt bra för ABW. Men 

genom att sammanlänka de åtta olika våningarna och skapa flöden så att människor från de 

olika våningarna möts i så kallade gemensamhetsytor och gemensamhetszoner lyckades man 

trots allt få till ett bra resultat. Niklas förklarar vidare att man inte heller alltid måste gå hela 

vägen till ett aktivitetsbaserat kontor för att åstadkomma många av de positiva förändringarna 

man söker med ABW. Ett exempel på detta är företagets kontor i Snäckviken i Södertälje där 

man gjorde om kontoret från ett traditionellt cellkontor med korridorer till ett kontor 

föreberett för ABW, men där man just nu har fasta arbetsplatser. Anledningen till att man inte 

implementerade ABW fullt ut var att man inte riktigt fick med sig ledningen på det aktuella 

kontoret och då blir det en avvägning av för- och nackdelar. Med det nya kontoret lyckades 

man dock skapa arbetsplatser för 80 personer där det tidigare enbart fanns kapacitet för 32 

personer. Kontoret byggdes även om på så sätt att man i framtiden har möjlighet att införa 

ABW fullt ut enbart genom att byta ut möbler och förflytta förvaringen centralt. Niklas ser 

detta som en av fördelarna med konceptet att det blir så flexibelt att göra förändringar på 

kontoret. 

 

Avslutningsvis berättar Niklas om olika kulturella skillnader när det kommer till att skapa nya 

kontor på ett globalt företag. Inställningen till ABW skiljer sig världen över och studerar man 

en rapport där antalet förväntade kvm per anställd har sammanställts blir dessa skillnader 

tydliga. I Japan förväntar sig de anställda 7 kvm per anställd, i Grekland 9 kvm, i Manchester 

14 kvm och i Sverige drygt 17 kvm. I vissa länder är även det egna cellkontoret förknippat 

med sin position på företaget och därav en viktig statussymbol. 

4.4.4. Resultat och användarperspektiv 

På det aktivitetsbaserade kontoret i Snäckviken i Södertälje genomförde Astra Zeneca en 

medarbetarundersökning efter tre månader. Sammanfattningsvis var det tre områden som hade 

påverkats negativt;  

 
1. Arbetsplatsens förmåga att erbjuda koncentrationsarbete 

2. Möjlighet till formella möten 

3. Välutrustad teknik 

När det kommer till tekniken så fungerade den inte riktigt i början på grund av 

säkerhetsmässiga skäl, men den har blivit bättre nu. Något som ökat dramatiskt var att 

arbetsplatsen nu uppmuntrar till interaktion med dina kollegor. Niklas påpekar att man 

antagligen var lite snabbt ute med medarbetarundersökningen då de anställda inte hunnit 
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anpassa sig än och det fanns en del barnsjukdomar kvar. Niklas anser också att de flesta 

problemen som framkom under medarbetarundersökningen har löst sig eller blivit bättre med 

tiden. Den här typen av medarbetarundersökningar tycker också Niklas att AstraZeneca borde 

bli bättre att sammanställa globalt. Det skulle då bli lättare att dra lärdom av vilka problem 

som förväntas att uppstå.  

 

Arbetet med teknik och IT är ett område som AstraZeneca har utnyttjat i stor utsträckning på 

vissa av sina aktivitetsbaserade kontor. Ett exempel på detta är deras utnyttjande av 

Microsofts kommunikationsverktyg Lync. Då samtliga anställda på AstraZeneca har Lync 

integrerat i telefonerna har man skapat en plattform för att på ett enkelt sätt se var sina 

kollegor befinner sig någonstans på kontoret. Statistik på var de anställda befinner sig har 

också tagits fram för att kunna se vilka arbetsplatszoner som används mest och vilka 

arbetsplatszoner som inte används i lika stor utsträckning. Information som kan användas för 

att optimera kontoret ytterligare eller för att se vilka ytor som exempelvis behöver städas 

oftare och vilka ytor som behövs städas mer sällan. Vidare tror Niklas att tekniken kommer att 

utveckla de aktivitetsbaserade kontoren ytterligare och efterlyser en mer intensiv diskussion 

kring den nya teknikens möjligheter. Även om ny teknik är dyr kommer den i framtiden att bli 

allt billigare. Det går även att lösa vissa problem med enklare åtgärder. Problemet med att 

hitta varandra kan till exempel lösas med en enkel magnettavla där man drar sitt namn till den 

plats man avser att sitta på. 

 

Det faktum att AstraZeneca är ett väldigt stort företag och har genomfört flera projekt med 

avsikt att skapa aktivitetsbaserade kontor framhäver Niklas som en fördel. Att kunna dra nytta 

av tidigare lärdomar vid framtida projekt är givetvis positivt. Niklas menar dock att 

AstraZeneca skulle kunna bli ännu bättre på att sammanställa dessa lärdomar. Personligen 

tycker Niklas att han jobbar mer effektivt i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö och lyfter 

framförallt fram den positiva överhörningen och gemenskapen som uppstår. Han har tidigare 

suttit i ett eget cellkontor och menar att han då lätt blev isolerad från resten av kontoret. 

 

De stora farhågor som Niklas ser med ett aktivitetsbaserat kontor handlar framförallt om 

risken för att bli för diktatorisk i genomförandet och användandet. Det är viktigt att vara 

lyhörd för speciella behov hos vissa medarbetare. Med detta sagt menar Niklas att vissa 

funktioner och arbetsuppgifter kan behöva en fast arbetsplats eller ett eget kontor 

inledningsvis för att anpassa sig till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. 

 

4.4.5. Sammanställning 

Beslutsprocess  Globalt beslut att implementera ABW om det 

föreligger ett business case.  Implementeringen 

genomförs med det eget framtagna verktyget iWork. 

 Skapa en ökad kreativitet, produktivitet, 

kunskapsöverföring och samarbete de anställda 

emellan. 

Implementeringsprocess  Fokus på att utforma aktivitetsbaserade kontor 

utifrån behoven hos varje specifikt kontor.  

 Fokus på att skapa gemensamhetsutrymmen där 

personalen från de olika avdelningarna kan mötas. 
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Resultat och användarperspektiv  Ökad interaktion mellan personalen efter 

implementeringen.  

 Genomför inte alltid ABW full ut om motståndets hos 

personalen är för stort. Lokalen byggs dock om på ett 

sätt så att ABW kan införas fullt ut i framtiden. 

 

4.5.  Case - Poolia 

4.5.1. Förutsättningar för flytten 

Anledningen till varför Poolia flyttade var till en början på grund av att de tidigare lokalerna 

vid Stadshagen i Stockholm skulle rivas och bli bostäder. Företaget ville flytta in till centrala 

Stockholm i lokaler där de kunde växa och då passade lokalerna på Kungsgatan bra. Poolia 

flyttade till de nuvarande lokalerna i april 2012 och storleksmässigt är lokalerna jämförbara 

med de tidigare lokaler. I kontoret vid Stadshagen gick det åt mycket yta till förvaring, som 

numera kan lagras digitalt. Situationen för Poolia har dock förändrats sen flytten in till stan 

och i stället för att expandera har personalen hos Poolia nästan halverats. Av de ursprungliga 

150 personerna som flyttade in i lokalerna återstår ungefär 75 personer. Detta har resulterat i 

att det finns väldigt gott om plats på kontoret. 

4.5.2. Beslutsprocess 

Karin Sundgren Nilheim, Facility Manager på Poolia, berättar att beslutet att sitta flexibelt 

bygger på att nästan hälften av deras verksamhet bygger kring en säljande funktion som 

innebär att personalen är ute hos kunder antingen för att sälja företagets tjänster eller som rena 

konsulter. Det som behövs på kontoret är möjlighet till en arbetsplats när personalen befinner 

sig inne på kontoret samt förvarning. En flytt in till centrala Stockholm innebar också en 

högre marknadshyra vilket skapade ett behov av att utforma ett yteffektivt kontor för att hålla 

nere kostnaderna. 

 

Förutom att sitta flexibelt ville man också att man skulle införa ”clean-desk” policy med 

motiveringen att man ville ha en trevligare och renare arbetsmiljö. Ytterligare fördelar som 

Poolia såg med en "clean-desk" policy var att höja säkerheten kring att dokument med 

personuppgifter inte hamnar i fel händer. Policyn låg även i linje med att man redan hade 

påbörjat en process att göra verksamheten mindre beroende av papper och mer digitaliserad. 

4.5.3. Implementeringsprocess 

Uppskattningsvis så tror Karin att hon fick reda på ledningens beslut om flytten till de nya 

lokalerna ett år innan den faktiska flytten. Poolia tog hjälp av ett arkitekt- och designföretag 

som bestämde och ritade hur kontoret skulle utformas. Samma konsult tog dessutom hand om 

hela flytten från det gamla kontoret till det nya. De nya lokalerna ligger i en äldre fastighet så 

det fanns naturliga områden som var avskilda som fungerar som tysta zoner. Utöver det 

berättar Karin att man hade tänkt sig ha olika typer av arbetsplatser och inte bara mötesrum 

och öppna landskap, utan man planerade även in så kallade ”touchdown-platser”. Platser där 

man kan sätta sig om man bara snabbt måste skicka ett mail eller dylikt. 

 

Processen startades genom att man tillsammans med konsulten skapade en projektgrupp med 

en projektledare från Poolia som var i samråd med ledningen hos Poolia och tog fram och 

beslutade om vilken typ av inredning och möbler som skulle finnas. Karin berättar att de 

anställda inte fick vara med i utformningen av det nya kontoret. Respektive gruppchef för de 
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olika avdelningarna fick dock vara med och tycka till om hur gruppen skulle sitta i 

förhållande till varandra och till de andra avdelningar. Efter att utformningen av kontoret var 

klar presenterades förslaget för de anställda och de fick komma med synpunkter på mindre 

detaljer. Exempelvis inkom det synpunkter kring hantering av bakterier när man delar 

tangentbord med någon annan. För att hantera alla de känslor och tankar som personalen 

uttryckte genomförde man ett antal workshops för att förbereda de anställda på omställningen. 

Frågor kring hur förvaringen skulle fungera och huruvida de anställda är tvungna att bära runt 

på sitt eget tangentbord bemöttes under dessa workshops. Karin berättar att de flesta 

synpunkter handlade om en oro kring små detaljer som behövde redas ut. 

 

På frågan om attityden förändrades hos personalen efter att man hade försökt reda ut deras 

frågor förklarar Karin att de flesta av dessa små frågor och orosmoment har lösts av sig själv 

med tiden. Så fort folk började arbeta igen hade de inte riktigt tid med att irritera sig på små 

detaljer längre. En del av oron var även relaterad till själva flytten och hade inte särskilt 

mycket med det nya kontorskonceptet att göra. Karin understryker dock vikten av att bemöta 

den oro som de anställda har vid den här typen av förändringar och menar att det är viktigt att 

ta sig tid att adressera de anställdas frågor och orosmoment. 

4.5.4. Resultat och användarperspektiv 

Kontorsflytten i sig gick bra enligt Karin och tekniken och IT-systemen fungerade från dag 

ett. Trots detta fanns det en hel del missnöje och negativa åsikter kring konceptet. Petra 

Fryxell, rekryteringskonsult på Poolia, berättar hur man inom personalen inte såg fram emot 

att lämna sina fasta platser vid flytten till det nya kontoret. Petra förklarar det som en trygghet 

att veta att man har sin egen plats och att det tar mycket energi att hela tiden behöva hitta en 

plats för dagen och plocka fram sitt material. 

 

Karin tror inte att man från ledningens sida lyckades förmedla till personalen de fördelar ett 

aktivitetsbaserat kontor skulle få för företaget. Petra håller med Karin och menar att det inte 

kändes som att cheferna själva trodde på det här eller visste vad det innebar och därför hade 

svårt att sälja in det till den övriga personalen. Petra tycker att man som anställd inför flytten 

fick känslan av att ABW var något som arkitektfirman försökte sälja in snarare än nått 

företagsledningen hade bestämt sig för. Petra berättar också att ledningen inte riktigt 

anpassade kontoret utefter hur de anställda faktiskt jobbar. Exempelvis så jobbar inte 

rekryteringskonsulterna på Poolia särskilt mycket i grupp och Petra menar att kontoret 

anpassades mer utefter de andra avdelningarnas behov där arbete i grupp är mycket vanligare. 

Petra tycker att man borde ha tillfrågat personalen hur de skulle vilja utforma kontoret och på 

ett bättre sätt fånga upp deras tankar och idéer. 

  

En stor påverkan på resultatet av det nya kontoret är enligt Karin att Poolia sedan flytten till 

de nya lokalerna har halverat personalstyrkan. En förändring som inneburit att motiven att 

sitta flexibelt inte finns på samma sätt längre då antalet arbetsplatser är så många fler än 

antalet anställda. Ytterligare en förändring som genomfördes i organisationen strax efter 

flytten resulterade i att på en av avdelningarna hos Poolia började man jobba i team om fyra 

personer. Dessa team hade av naturliga skäl för avsikt att sitta tillsammans, vilket innebar att 

den avdelningen fick fasta platser. Även företagets ledningen valde att sitta kvar på fasta 

platser och hade även egna cellkontor i den nya flexibla kontorslayouten. 

 

Resultatet av Poolias försök att sitta flexibelt och jobba mer aktivitetsbaserat blev till slut inte 

hållbart och efter en tid på det nya kontoret valde man att återgå till fasta platser. Kontoret 

påminner idag om ett vanligt mer traditionellt öppet landskap med cellkontor för 
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ledningsgruppen. Petra tror att den här utvecklingen beror på att ledningen aldrig lyckades 

motivera personalen till varför man skulle införa flexibla arbetsplatser och vilka fördelarna 

kring ett mer aktivitetsbaserat koncept är. Hon förklarar att vissa i personalen inledningsvis 

letade upp undangömda platser som de gjorde till sina egna för att slippa plocka undan sina 

personliga tillhörigheter och för att slippa behöva byta plats varje dag. Det faktum att vissa 

avdelningar fick behålla sina fasta platser skapade också en frustration hos den övriga 

personalen som inte fick egna arbetsplatser. 

 

Idag är i princip hela Poolias ledningsgrupp utbytt och den nya ledningen har inte haft tid att 

behandla frågan kring ABW. Karin berättar att fokus i lokalfrågan i dagsläget ligger på att 

försöka minska kontorets yta då det är för stort och inte på att försöka återinföra flexibla 

arbetsplatser. Det skulle kunna bli aktuellt igen men i så fall först om några år. Karin tror att 

den stora anledningen till att tanken med flexibla arbetsplatser misslyckades framförallt beror 

på det faktum att personalstyrkan halverades och motiven att sitta flexibelt då försvann. Hon 

menar också att motståndet hos personalen delvis går att härleda till ålder och hur länge man 

jobbat på Poolia. Hos den yngre generation på Poolia var motståndet inte lika stort. 

Avslutningsvis förklarar Karin att lokalens byggnadstekniska utformning är viktigt vid ett 

införande av ABW. Poolias val av lokal, en äldre byggnad, lämpar sig inte helt perfekt för 

ABW. Antalet bärande väggar är många, vilket skapar korridorer och mindre utrymmen som 

inte blir en lika självklar del av ett aktivitetsbaserat kontor. 

4.5.5. Sammanställning 

Beslutsprocess  Skapa bättre möjligheter för tvärgående samarbete 

och interaktion mellan de olika avdelningarna. 

 Ett huvudkontor som kan fungera som en mötesplats 

för besökande personal från övriga kontor i Sverige. 

Implementeringsprocess  Personalen involverades inte i någon större 

utsträckning i implementeringsprocessen. 

 Företagsledningen valde att sitta kvar i egna 

cellkontor även på det nya kontoret. 

Resultat och användarperspektiv  Stora förändringar i organisation efter flytten till det 

nya kontoret, bl.a. halverades personalstyrkan och 

stora delar av företagsledningen byttes ut. 

 Har idag återinfört fasta platser och kontoret är inte 

längre aktivitetsbaserat. 
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5. Analys 
 

Analysen är en sammanfattning av resultaten från den empiriska studien och innehåller en 

diskussion kring likheter och olikheter hos de olika företagen. Analysen är även den 

uppbyggd på samma sätt som teoriavsnittet och den empiriska studien, med underrubrikerna; 

beslutsprocess, implementeringsprocess samt resultat och användarperspektiv. 

5.1. Beslutsprocess 
Det första viktiga steget i beslutsprocessen handlar om att ledningen måste tillskansa sig 

information kring vad ABW är och vad det innebär. Det måste finnas en tydlig strategi kring 

vilka mål företaget har med en implementering av ABW och den typen av mål måste bygga 

på information och vetskap kring konceptet. Analyserar man de införandet av ABW hos de 

fem företag som vi studerat märks det att hos JLL, AstraZeneca och Försäkringskassan har det 

funnits en stor kunskap i ledningen kring konceptet ABW. Ledningen hos dessa tre företag 

har i och med sin kunskap kunnat motivera för personalen varför man väljer att införa ABW. 

Vi tror att det är viktigt att motiven kring en implementering är relevanta för att i ett tidigt 

skede få med sig personalen.  

 

Hos iStone fanns det inte någon kunskap i ledningen kring vad ABW är för någonting. På 

grund av den okunskapen blev det väldigt svårt att motivera personalen till varför ett 

aktivitetsbaserat kontor skulle passa dem. Personalen hos iStone uppfattade ABW som en 

täckmantel för att minska kontorsytorna och hyreskostnaderna och opponerade sig därför 

direkt mot konceptet. Vi tror att situationen hos iStone är väldigt vanlig och för att lyckas med 

en implementering av ABW är det viktigt att understryka att konceptet är så mycket mer än 

yteffektivt. Vidare tror vi dock inte att ledningsgruppen ska försöka dölja det faktum att ett 

aktivitetsbaserat kontor är mer yteffektivt och i förlängningen leder till lägre hyreskostnader. 

Försäkringskassan var väldigt tydliga med att förklara för personalen att det nya 

aktivitetsbaserade kontoret är mycket billigare och att det var ett av motiven för beslutet. 

Denna transparens uppskattade personalen och det blir då lättare att få gehör för de övriga 

incitamenten till beslutet. Gemensamt för alla företagen vi analyserat är att yteffektiviteten 

varit en faktor till beslutet om att implementera ABW. Samtidigt menar alla företagen att de 

ekonomiska fördelarna inte varit det avgörande motivet. Vi tror att om avsikten enbart handlar 

om att skapa ett yteffektivt kontor så kan man uppnå den effekten på många andra sätt. 

 

Analyseras de byggnadstekniska förutsättningarna hos de fem case vi studerat skiljer sig 

företagen åt. För att skapa ett aktivitetsbaserat kontor måste lokalerna vara flexibla på så sätt 

att det går att skapa många öppna ytor. I iStones fall blir det väldigt tydligt att deras lokaler 

var väldigt byggnadstekniskt begränsade. Deras kontor låg i en sekelskiftsbyggnad med 

många fasta väggar och fasta installationer som det inte fanns någon möjlighet att flytta. Med 

detta sagt är det därför viktigt att hitta lokaler som anpassar sig för ett aktivitetsbaserat kontor. 

I en vidare analys av lokalernas utformning och huruvida de är lämpliga för ABW menar vi 

att ett beslut om ABW bör ske innan eller samtidigt som beslutet om vilken lokal företaget 

flyttar till. Hos samtliga företag som vi studerade gjordes inte detta, beslutet om ny lokal togs 

innan beslutet om ABW. I fallet med JLL och Försäkringskassan spelade detta ingen roll då 

de nya lokalerna var lämpliga för en implementering av ABW. Det var dock inte fallet hos 

iStone och Poolia, vilket vi tror är en av anledningarna till att de misslyckades. 

 

De viktigaste motiven som legat bakom ett beslut om att införa ABW hos de företag vi har 

studerat har framförallt varit att öka interaktionen, kunskapsutbytet och samarbetet mellan de 

olika avdelningarna inom företagen. En strävan att jämna ut hierarkin på kontoret har också 
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varit ett gemensamt motiv för flera av företagen som infört ABW. Hos både JLL och 

Försäkringskassan var man tydliga med att alla kommer att sitta aktivitetsbaserat oavsett 

position på företaget. Vi tror att det blir mycket lättare att övertyga personalen att sitta 

flexibelt och överge sina fasta platser om även ledningen gör det. Hos Poolia valde däremot 

ledningen att fortsatt sitta kvar i cellkontor samtidigt som övriga medarbetare övergick till 

flexibla arbetsplatser. Detta beslut är något som vi tror försvårade Poolias process med att få 

personalen att acceptera konceptet ABW, vilket i förlängningen gjorde att man gick tillbaka 

till fasta platser. 

 

5.2.  Implementeringsprocess 
Vi tror att en naturlig start på implementeringsprocessen är att en projektgrupp eller 

projektledare utses, det är en fördel om det finns representanter från olika delar av företaget i 

själva projektgruppen eller via olika referensgrupper. Den utsedda gruppen bör kontrollera att 

man har rätt kunskap för att genomföra processen, och oavsett om man anser sig vara kapabla 

att själva driva processen är det god idé att ta hjälp av externa konsulter inom området. Ett 

exempel på detta är JLL som själva är konsulter och kunniga inom området men även de 

plockade in extern expertis vid deras implementering av ABW.  

 

Hos JLL tog man först in en extern konsult med vilken man kunde bolla idéer samt skapa sig 

en bild av vad konceptet innebar. I ett senare skede tog man sedan hjälp av en 

inredningsarkitekt för att skapa rätt design och för att hitta rätt möbler som passar in i en 

aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Att använda sig av externa konsulter får även stöd i 

litteraturstudien där detta rekommenderas. Att använda sig av tekniska konsluter tillsammans 

med design- och inredningskonsulter tror vi är bra för att fånga upp helhetskonceptet.  

 

Tidigt i processen bör informationsarbetet gentemot de anställda påbörjas. I ett första skede 

gäller det att informera de anställda om vad konceptet ABW innebär, hur det fungerar och vad 

det faktiskt kommer innebära för företagets verksamhet. Här menar vi att det är av största vikt 

att ledningen och projektgruppen själva tror på konceptet och på de motiv företagsledningen 

har för att genomföra ABW. Ledningen och projektgruppen kommer behöva förmedla varför 

företaget gör implementeringen av ABW och vilka fördelar detta har för företaget.  

 

Därefter påbörjas den största utmaningen som vi ser med en implementering av ABW. Det är 

att förbereda personalen för omställningen att reda ut frågetecken, stilla oron, och ta sig tid att 

svara på alla frågor. Det finns ett generellt motstånd mot förändring och det ligger i 

människans natur att vara orolig för okända saker eller förändringar. 

Kristina Bruno, projektledaren för ABW på Försäkringskassan, berättade att en av de 

viktigaste uppgifterna i processen för hennes del var att i flera månaders tid möta personalens 

frågor och oro via de olika kommunikationskanaler som man hade. Även Karin Sundgren 

Nilheim från Poolia berättar att det var viktigt att bemöta och ge plats för diskussion angående 

personalens oro och tankar. Vi menar att informationsarbetet är något som ska pågå under 

hela processen och både intervjuerna och litteraturstudien pekar på att detta är något som 

lönar sig i slutändan. 

 

Parallellt med informationsarbetet påbörjas utformningen av lokalerna och då är det viktigt att 

det utfös ett ”program-of-requirements” och projektgruppen faktiskt tar reda på vilket behov 

det nya kontoret skall uppfylla. Nyckeln till framgång tror vi ligger i att låta personalen vara 

delaktig i den processen. Personalen som utför företagets arbetsuppgifter torde veta vilka 

behov som finns för att på bästa sätt kunna utföra dessa. Att låta personalen vara delaktig i 
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utformningen tror vi dessutom skapar en känsla hos personalen att det nya kontoret är något 

som företaget skapar tillsammans, med syftet att öka effektiviteten i arbetet och inte enbart för 

att spara pengar. Vi tycker att både JLL och Försäkringskassan har gjort detta bättre än iStone 

och Poolia vilket även resulterat i ett bättre kontor. Samtidigt ska man inte underskatta den 

ekonomiska vinningen i ABW och det är inget vi tror att man ska sticka under stolen med. 

Om medarbetarna inte informeras om att den ekonomiska vinningen, som ett resultat av ett 

mer ytteffektivt kontor,  är vi övertygade om att personalen kommer att genomskåda detta.  

 

Hos Poolia kände personalen tydligt att man inte fick vara med i utformningen av kontoret 

och personalen hade mycket tankar och idéer med förslag på sådant som borde gjorts 

annorlunda för att passa deras arbete bättre. Vi tror att om personalen på Poolia fått vara mer 

delaktiga i implementeringsprocessen så hade inte missnöjet varit lika stort. Vi tror att den tid 

man ägnar på att lyssna in personalen i ett tidigt skede kommer löna sig i det långa loppet. Att 

ägna personalen tid och involvera dem i processen och göra flytten personlig torde minska 

missnöje vilket är en uppfattning som delas av Marie Cronström från JLL. 

 

Vidare tror vi också att man inledningsvis inte ska vara alltför diktatorisk i anpassningen till 

en aktivitetsbaserade arbetsmiljö. Vissa arbetsuppgifter kan kräva en fast plats till att börja 

med då processen att anpassa sig till den nya arbetsmiljön tar längre tid. Ett exempel på detta 

återfanns hos JLL där det infördes långarbetstidsplatser för vissa i personalen vars arbete var 

väldigt pappersintensivt och anpassningen till att jobba digitalt och flexibelt skulle ta längre 

tid. Andra exempel på detta är hos AstraZeneca där vissa kontor byggdes om för att i 

framtiden enkelt kunna anpassas till aktivitetsbaserade men där man inledningsvis behöll fasta 

platser.  

 

En annan viktig utmaning i implementeringsprocessen tror vi ligger i att skapa en förståelse 

för att det inte finns någon färdig mall för hur man skapar ett aktivitetsbaserat kontor. 

Nyckeln med konceptet är att skapa ett individuellt anpassat kontor för respektive företag och 

att det finns en insikt i att det inte är ett ”one-size-fits-all” koncept som kan kopieras från ett 

företag till ett annat. Vi tror inte att det kan gå fel om implementeringen av ABW genomförs 

med rätt motiv och utformningen baserares utifrån de behov som finns och utifrån de 

aktiviteter som faktiskt utförs på arbetsplatsen. 

 

5.3. Resultat och användarperspektiv 
När vi utvärderar resultatet hos de företag som lyckades med att implementera ABW är det 

framförallt möjligheten till ett bättre tvärgående samarbete mellan de olika avdelningar som 

lyfts fram som den enskilt största positiva effekten. Vidare uppskattas också möjligheten till 

att kunna utnyttja de olika arbetsplatszonerna och på ett bättre sätt hitta en arbetsplats som är 

avsedd för det arbete personalen har för avsikt att utföra. Bland de olika arbetsplatszonerna är 

det framförallt den tysta zonen som personalen uppskattar. Vi tror att det aktivitetsbaserade 

kontoret har en väldigt stor fördel på den punkten gentemot det traditionella öppna 

landskapet. Möjligheten att utföra arbetsuppgifter som kräver hög koncentration är väldigt 

svårt att genomföra i ett öppet landskap, framförallt om de anställda tidigare suttit i ett eget 

cellkontor. 

 

Den stora nackdelen som lyfts fram med det aktivitetsbaserade kontoret ur ett 

användarperspektiv är den försämrade interaktionen och samhörigheten med de närmaste 

kollegorna. Vi tror därför att det är viktigt att försöka hitta nya sätt för att bibehålla 

samhörigheten med de närmaste kollegorna. Samtidigt behöver inte en aktivitetsbaserad 
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arbetsmiljö direkt resultera i en sämre kontakt med de närmsta kollegorna. Möjligheterna att 

sitta tillsammans finns fortfarande även fast det inte blir på samma dagliga basis som tidigare.  

 

Vidare råder det även konsensus bland projektledarna för implementeringen av ABW hos de 

olika företagen att konceptet måstefå en chans. Det kommer att ta tid för vissa medarbetare att 

anpassa sig till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Konceptet ABW är samtidigt väldigt nytt och 

det finns inte många exempel att dra lärdom av. Vi tror därför att det är viktigt att vara lyhörd 

och förändra delar av kontorets utformning om det exempelvis skulle visa sig att någon 

arbetsplatszon inte är tillräckligt stor eller om någon arbetsplatszon inte används. Ständiga 

förbättringar är viktigt och med tanke på det aktivitetsbaserade kontorets flexibla utformning 

krävs det inte särskilt stora byggnadstekniska ingrepp för att förändra layouten. 

 

Vi tror också att ständiga förbättringar är viktigt ur den tekniska aspekten. IT och teknik är ett 

område som ständigt utvecklas och med ny teknik tror vi att det går att utveckla det 

aktivitetsbaserade kontoret. Niklas Borg på AstraZeneca berättade om flera tekniska lösningar 

som företaget provat på olika anläggningar världen över för att göra arbetsplatserna ännu mer 

flexibla och innovativa. Ny teknik är dock dyr men med tanke på den snabba utvecklingen 

tror vi precis som Niklas att den kommer att bli billigare i framtiden.  

 

Vidare tror vi att inställningen gentemot att arbeta i en flexibel aktivitetsbaserad miljö, som 

delvis bygger på modern teknik, är positivare hos den yngre generationen. Både hos 

Försäkringskassan och hos Poolia fanns det indikationer på att den yngre generationen var 

mer positivt inställd till ABW. Hos JLL gick det å andra sidan inte att urskilja några 

generationsmönster i attityden gentemot ABW vilket var en överraskning för oss. Med tanke 

på detta är det därför viktigt att ha i åtanke att personligheten även är en viktigt faktor när det 

kommer till inställningen gentemot förändringar av den här typen. 

 

Resultatet av implementering hos de olika företagen skiljer sig åt på olika sätt. Både Poolia 

och iStone misslyckades med en implementering av ABW. JLL, Försäkringskassan och 

AstraZeneca har lyckats med att implementera ABW och vi upplever även att konceptet 

fungerar bra hos dessa tre företag. Samtidigt är det svårt att mäta huruvida ABW har lett till 

en ökad produktivitet och tiden från att dessa företag började arbeta aktivitetsbaserat tills nu 

är troligtvis för kort för att avgöra om det har blivit bra eller inte. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna av detta examensarbete samt en 

diskussion kring huruvida syftet och frågeställningen har besvarats. Utöver slutsatserna 

presenteras och motiveras även ett antal förslag på framtida forskning inom området för 

aktivitetsbaserade arbetsplatser.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka de stora utmaningarna är vid övergången från ett 

traditionellt kontor till ett aktivitetsbaserat kontor. Uppsatsen har med hjälp av 

litteraturstudien och den empiriska studien kunnat presentera en rad områden och punkter som 

kan anses vara kritiska för ett lyckat införande av ABW. Även om analysen är baserad på ett 

fåtal företag och deras införande av ABW torde mycket av analysen vara generisk och 

intressant för företag som är på väg att implementera ABW oavsett bransch och storlek på 

företaget. 

 

Samtliga slutsatser i uppsatsen återfinns i analysen. Nedan sammanfattas några av de 

viktigaste slutsatserna. 

 

En sund inställning: För att en implementering av ABW skall få en positiv effekt tror vi att 

implementeringen skall ha genomförts med rätt motiv. Med det menar vi att huvudsyftet med 

implementeringen skall vara att effektivisera företagets humankapital, det vill säga de 

anställda, snarare än att sänka företagets lokalkostnader. Vi anser att man åstadkommer en 

lokalkostnadsbesparing även om fokus ligger på humankapitalet vid implementeringen av 

ABW. Men ett fokus på lokalbesparing behöver inte alltid ge en effektivisering av 

humankapitalet. Att se ABW som ett möbelprojekt som kan minska företagets lokalkostnader 

är dömt att misslyckas och kan få kostsamma konsekvenser. 

 

Aktivitetsbaserat: Utformningen av ett aktivitetsbaserat kontor skall precis som namnet 

indikerar vara utformat efter de aktiviteter som skall utföras av de anställda på kontoret. 

Därför måste utformningen baseras på de som faktiskt utför aktiviteterna, det vill säga 

företagets anställda. Ett aktivitetsbaserat kontor är ingen ”one-size-fits-all”, det går med andra 

ord inte att kopiera ett annat företags utformning av ABW och tro att det skall fungera på 

samma sätt. 

 

Absolutism: Konceptet ABW är för oss inte absolutism. Med det menar vi att det skall vara 

behovet som styr utformningen. Finns det behov för fasta platser för vissa grupper så bör det 

nya kontoret tillåta dessa grupper att även i en aktivitetsbaserad miljö få fasta platser. ABW 

handlar inte om att förbjuda vissa typer av arbetsplatser snarare erbjuda olika typer av 

arbetsplatser. Det måste dock vara verksamhetens behov som styr och inte viljan hos den 

enskilde eller hierarkin som styr utformningen eller valet av arbetsplatser. 

 

Förändring: Företag bör vara medvetna om och inte underskatta det faktum att införandet av 

ABW är en mycket stor förändring på en arbetsplats. Förändring är något som alltid möter 

motstånd, och förändringar på jobbet skapar generellt sett alltid oro och turbulens.  

 

Kunskap: En lyckad implementering av ABW kräver kunskap och erfarenhet. Ett större 

företag har förmånen att dra lärdom av implementeringen av ABW på ett kontor när man inför 

det på nästa och kan på så sätt skapa erfarenhet och kunskap in house. 

För ett mindre företag är kunskap och erfarenhet svårare att skaffa sig och något man bör 

lägga ner mycket tid på eller ta hjälp av konsulter.  
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Kommunikation: Ledningen måste själva vara övertygade om incitamenten av att införa 

ABW. För att sedan få med sig personalen måste dessa incitament kommuniceras ut till 

personalen. Vi tror inte att man ska sticka under stolen med att en övergång till ABW delvis 

kommer generera en ekonomisk vinning. Det gäller dock att övertyga personalen om att den 

främsta anledningen är för att effektivisera humankapitalet. Återigen är det viktigt att det 

finns faktiska incitament som ligger till grund för införandet.  

 

Kontinuitet: Ett införande av ABW är inte en engångsimplementering. Tanken är att ett 

aktivitetsbaserat kontor skall tillgodose, på ett så effektivt sätt som möjligt, de aktiviteter som 

utförs på kontoret. Skulle dessa aktiviteter förändras är det viktigt att även utformningen på 

kontoret förändras så de nya behoven tillgodoses. Ett aktivitetsbaserat kontor är till sin natur 

flexibelt och skall vara utformat på så sätt att man lätt skall kunna anpassa kontoret efter nya 

behov. Det kan handla om att byta möbler, flytta väggar, förminska arbetsplatszoner som inte 

används eller förstora arbetsplatszoner som används mycket. Det är även viktigt att informera 

nyanställda om konceptet ABW och att de förstår vad det innebär att jobba i en 

aktivitetsbaserad miljö.  

 

Synergi: En viktigt utmaning i utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret ligger i att den 

ökade interaktionen och det ökade informationsutbytet tvärgående inte får ske på bekostnad 

av en sämre samhörighet med de medarbetare man jobbar närmast. Möjligheten att jobba i ett 

nära samarbete med sina närmaste medarbetare i samma team måste finnas även i det 

aktivitetsbaserade kontoret.  

 

Avslutningsvis så tror vi att det finns en framtid för det aktivitetsbaserade kontoret och att 

konceptet kommer att växa. Efterfrågan på yteffektiva kontor tror vi kommer att öka och vi 

anser att det aktivitetsbaserade kontoret skapar en arbetsmiljö som på ett bättre sätt tillgodoser 

medarbetarnas behov jämfört med ett öppet landskap med fasta arbetsplatser. Framtidens 

utveckling inom området för teknik och IT är lätt att implementera i en aktivitetsbaserad miljö 

och kommer att utveckla konceptet ytterligare. Detta i kombination med att en yngre 

generation som är uppväxta i informationssamhället äntrar arbetsmarknaden tror vi skapar 

goda förutsättningar för konceptet ABW i framtiden. 

 

6.1. Förslag till framtida forskning 
Behovet av framtida forskning inom området är fortsatt stort och för att förbättra kunskapen 

kring konceptet ABW presenteras nedan två förslag. 

 
1. Ur ett fastighetsägarperspektiv undersöka om införandet av ABW kan innebära en 

värdestegring i fastigheten eller fastighetsportföljen, där mindre yta per hyresgäst kan 

potentiellt innebära fler hyresgäster och ett högre kvm pris. Samt att framtida hyresgäster i 

större utsträckning efterfrågar lokaler som är lämpliga för ABW. 

 

2. Att undersöka möjligheten att skapa mätbarhet inom området ABW, att skapa nyckeltal för 

att mäta effekten av ett införande av ABW. Framförallt mätbarhet av mjuka nyckelvärden 

efterfrågas av fastighetsbranschen. Det är väldigt komplext att mäta effekten av huruvida 

ABW har skapat en ökad produktivitet hos företaget. 
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Bilaga 1 - Intervjumall, ledningsgrupp 
 

Intervjun kommer att inledas med en kort beskrivning av oss själva, frågeställningen, 

tillvägagångssätt, metod etc. 

 

Datum för intervju:  

Företag:  

Namn:  

Titel/arbetsuppgifter:  

 

 Kort presentation av oss själva, frågeställningen, tillvägagångssätt, metod osv. 

 Få godkänt kring citering och inspelning 

 Stämma av fakta kring företaget 

 
1. Vad är aktivitetsbaserad arbetsplats för er? 

2. Varför införde ni aktivitetsbaserad arbetsplats? 

a. Hur satt ni förut? 

b. Vilka behov uppfyllde inte det gamla kontoret? 

c. Avgörande faktorer till implementeringen av ABW? 

d. Hur växte beslutet fram? 

e. Togs konsulter in externt (konsultbolag) eller sköttes det internt? 

3. Hur utsågs projektledare/projektgrupp? 

4. Hur involverade har ledning varit under implementeringsprocessen? 

5. Vilka var på förhand de förväntade största utmaningarna? 

a. Vilka stora fördelar såg ni med konceptet på förhand? 

b. Vilka stora nackdelar såg ni med konceptet på förhand? 

6. På vilket sätt har ledarskapet förändrats i samband med implementering? 

7. Hur nöjda är ni med resultatet? 
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Bilaga 2 - Intervjumall, projektledare 
 

Intervjun kommer att inledas med en kort beskrivning av oss själva, frågeställningen, 

tillvägagångssätt, metod etc. 

 

Datum för intervju:  

Företag:  

Namn:  

Titel/arbetsuppgifter:  

 

 Kort presentation av oss själva, frågeställningen, tillvägagångssätt, metod osv. 

 Få godkänt kring citering och inspelning 

 Stämma av fakta kring företaget 

 
1. Vilken roll har ni på företaget? 

2. Vad innebär aktivitetsbaserad arbetsplats för er? 

a. De största fördelarna? 

b. De största nackdelarna? 

3. Hur har processen sett ut från det att beslutet togs? 

a. Specifikt uppdrag från ledningen, tidsram? 

b. Samarbete med externa konsulter? 

c. Har någon form av POR (programs of request) utförts? 

d. Hur de anställda varit involverade i processen? 

e. Var ni medvetna om lokalens byggnadstekniska förutsättningar? 

4. Hur förberedde ni de anställda på förändringen? 

a. Information om varför, hur, mål, kontorsetikett? 

5. Hur har ni hanterat eventuellt missnöje och problem? 

6. Vilka har varit de största utmaningarna under processens gång? 

a. Trodde ni att dessa utmaningarna på förhand var de största? 

7. På vilket sätt har den nya tekniken varit en av anledningarna till att denna implementering 

var möjlig? 

a. Kommer ny teknik utveckla sättet att arbeta ytterligare? 

8. Har ni förändrat något efter implementeringen och hur ser ni på ständiga förbättringar? 

a. På vilket sätt tror ni att layouten kommer att förändras inom den närmsta 

framtiden? 

b. Finns det vissa utrymmen som inte används eller används felaktigt?  

9. Hur har ni mätt resultatet av implementeringen? 

10. På vilket sätt har ni kunnat gjort någonting annorlunda? 

11. Vad tror ni generellt sett att andra företag oftast misslyckas med vid en implementering av 

aktivitetsbaserad arbetsplats? 
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Bilaga 3 - Intervjumall, medarbetare 
 

Intervjun kommer att inledas med en kort beskrivning av oss själva, frågeställningen, 

tillvägagångssätt, metod etc. 

 

Datum för intervju:  

Företag:  

Namn:  

Titel/arbetsuppgifter:  

 

 Kort presentation av oss själva, frågeställningen, tillvägagångssätt, metod osv. 

 Få godkänt kring citering och inspelning 

 Stämma av fakta kring företaget 

 
1. Vad har ni för tjänst? 

2. Hur länge har ni jobbat här? 

3. Hur såg ert förra kontor ut? 

4. Vad är aktivitetsbaserad arbetsplats för er? 

5. Vilka var era förväntningar på det nya kontoret? 

a. Positiva/negativa? 

b. Tongångar hos kollegor? 

6. Hur har ni upplevt processen av införandet före/under/efter.  

7. På vilket sätt har ni varit delaktiga i processen? 

8. Hur informationen kring implementering stämt överrens med hur det blivit? 

9. Är det lätt att hitta en arbetsplats som passar tänkt aktivitet? 

10. På vilket sätt tror du att du jobbar effektivare i den här miljön? 

11. Vilka är den största skillnaden jämfört med tidigare? 

a. Vad fungerar bättre jämfört med tidigare? 

b. Vad fungerar sämre jämfört med tidigare? 

12. På vilket sätt har informations- och kunskapsutbytet ökat med dina kollegor? 

13. Efterlevs kontorsetiketten och används arbetsplatszonerna på rätt sätt? 

14. Hur många arbetsplatszoner använder ni dagligen? 

15. Hur stor andel av din arbetstid spenderar du på kontoret? 

 


