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Sammanfattning 
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Den här intervjustudien undersöker vad som kan hända på en arbetsplats när man inför ett 

aktivitetsbaserat kontor och vad det kan få för konsekvenser hos medarbetare. Som ett sätt att 

göra detta studeras en avdelning på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, med syfte att 

förstå hur människorna inne på kontoret upplever kontorsmiljön och hur de arbetar och rör sig 

inne i kontoret. Det teoretiska ramverket utgörs av tidigare studier inom aktivitetsbaserade 

kontor, som ett sätt att kunna jämföra och diskutera med. Samt kulturforskning och social 

identitetsteori som ett mer analytiskt ramverk att utgå ifrån. Intervjuerna i studien är av en 

öppen karaktär där målet har varit att studien ska uppmärksamma det som respondenterna 

själva tar upp och utifrån det formas således studiens karaktär. Även en kompletterande 

intervju har utförts för att kunna jämföra respondenternas åsikter med vad tanken från början 

var med kontorsförändringen.  

Resultatet visar att respondenterna i stor mån vill sitta på en arbetsplats i anslutning till sina 

kollegor inom det team de arbetar, i istället för att utnyttja det aktivitetsbaserade kontoret till 

fullo. Ett av det aktivitetsbaserade kontorets mest centrala förhållningssätt är att det inte är 

tillåtet att ha kvar sin arbetsplats om man är iväg mer än en timme från den. Det här efterföljs 

sällan och de anställda har istället skapat en egen regel om att det är tillåtet att ha kvar sin 

plats. Målet med att införa aktivitetsbaserat arbetssätt är att öka interaktioner mellan 

avdelningar och främja spontana möten och nya konstellationer. Vår studie visar att de 

anställda, till stor del, inte interagerar med personer från andra avdelningar och utbyter 

kunskap emellan. Vi argumenterar för att den fysiska utformningen av kontoret inte verkar 

räcka som verktyg för att skapa eller främja en ny kultur i fallet med de specifika 

interaktionsmönster som önskas ur arbetssättet. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserade kontor, aktivitetsbaserat arbetssätt, 

ABW-kontor, kontorsutformning, interaktionsmönster 
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Förord  

 

Vi vill först och främst tacka Swedbank och framförallt de nio anställda på 

kommunikationsavdelningen som med stort engagemang deltog i våra intervjuer. Vi vill även 

tacka våra opponenter för värdefull feedback under processens gång. Slutligen vill vi rikta ett 

varmt tack till vår handledare Karin Winroth som funnits där som inspirationskälla och 

bidragit med konstruktiva synpunkter under processens gång. 

  

Malin Carlsson  

Victoria Österman Åkerlind  

2021-01-07 
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1. Inledning  

På samma sätt som det går trender i mode och design så har trender för utformning av kontor 

präglat näringslivet under en lång tid. Kontors-arbetsplatsens utformning och miljö är under 

ständig omprövning (Toivanen, 2015). Historiskt sett kan man under de senaste 100 åren 

urskilja svängningar i hur arbete organiseras och hur de förändringarna i sin tur ger upphov 

till olika kontorstyper (ibid). Enorma kontorsrum med ständigt övervakade arbetare avlöstes 

under mellankrigstiden av kontorsmiljöer med enskilda rum där integritet och hälsa blev mer 

centralt. Trenden skiftade sedan återigen och kontorslandskap med strävan efter effektivitet 

och rationalisering blev populärt. Under 70 och 80-talet försökte man finna alternativa 

kontorslösningar som skulle ta hänsyn till medarbetarens individualitet (ibid). 

  

Idag är inte längre kontorsarbetet en plats vi måste gå till eller tider vi behöver passa utan i 

många organisationer är arbete istället aktiviteter vi behöver utföra. Det kan beskrivas som ett 

pågående paradigmskifte i kontorsarbete och en del i förändringen mot ett mer digitalt 

arbetsliv (Falkman & Stenström, 2017). Då dagens tjänstemän i hög grad inte längre är 

beroende av att sitta vid sitt skrivbord finns möjligheter idag till att utforma kontor som ser 

annorlunda ut mot det klassiska kontoret där varje medarbetare har sitt eget rum och plats. 

Utvecklingen och förändringen har blivit viktig för organisationers framgång där man nu vill 

främja flexibilitet och nya sätt att arbeta på (Skogland, 2017). Utöver det har externa faktorer 

som globalisering och ökad konkurrens bidragit till förändringen mot mer flexibla 

arbetsplatser (van der Voordt, 2004).  

  

Det sägs också att dagens arbetsuppgifter generellt är mer komplexa än tidigare och kräver 

kreativitet samt möjlighet att samarbeta över gränser. På köpet kan man minska på 

kontorsytan och på så vis förbättra arbetsmiljön, och kanske framförallt ekonomin (Falkman 

& Stenström, 2017). Detta är några av orsakerna till att många organisationer väljer att 

utforma kontoren utefter aktiviteter, ett så kallat aktivitetsbaserat kontor. Ett aktivitetsbaserat 

kontor kännetecknas av gemensamma ytor som organiseras i olika zoner där varje zon är 

riktad till den aktivitet som ska utföras (ibid).  
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Andra orsaker till att det har implementerats i hög grad de senaste åren är för att uppnå ökad 

produktivitet, flexibilitet och minskade fastighetskostnader/energiförbrukning hos 

organisationer (Babapour Chafi & Rolfö, 2019). De förväntas också generellt främja 

samarbete och kunskapsdelning som anses vara nyckelfaktorer i organisatorisk produktivitet i 

kunskapsarbete (Haapakangas, Hallman, Mathiassen & Jahncke, 2019). Sverige, ihop med 

Nederländerna och Australien blev de första att anamma idén om det aktivitetsbaserade 

kontoret. Det finns en hypotes om att det skulle kunna vara för att det passar in på vår relativt 

“icke-hierarkiska” och öppna arbetskultur (Falkman & Stenström, 2017). Idag ser vi denna 

typ av kontor runt om i näringslivet i Sverige, hos företag, myndigheter, institutioner och 

kommuner. Swedbank, arbetsförmedlingen, Malmö högskola och Nacka kommun är bara 

några av de som nu gått över till ett aktivitetsbaserat kontor. 

  

Samtidigt som införandet av aktivitetsbaserade kontor ökar kännetecknas forskningen i ämnet 

av en del blandade och motstridiga resultat. En del studier drar slutsatsen att den minskade 

möjligheten för att ha sin personliga plats kan leda till hot mot den anställdes identitet, 

minskad psykologisk integritet och allmänt missnöje (Skogland, 2017). Samtidigt är det 

anställda som upplever en ökad ansträngning och tidsförlust när det inrättas arbetsstationer. 

Det tar tid att hämta material från skåpen och de anställda stöter ofta på tekniska problem när 

de kommer till kontoret (Babapour, Karlsson & Osvalder, 2018). Tidningen Finansliv har 

gjort en studie på ämnet som visar att många som implementerat aktivitetsbaserade kontor är 

missnöjda och tycker att arbetsmiljön försämrats (Finansliv, 2017).  

1.1 Problemformulering 

Den forskning och den debatt som vi inledningsvis tagit del av visar att andelen företag som 

inför aktivitetsbaserade kontor ökar och det är således ett aktuellt ämne. Samtidigt kommer 

fler och fler studier som visar på riskerna, och att de inte passar alla arbetsplatser och 

människor. Med tanke på den oenighet och den inkonsekvens som finns kring 

aktivitetsbaserade kontor är det av intresse att få en förståelse för hur aktivitetsbaserade 

kontor faktiskt upplevs hos medarbetare.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad medarbetare har för upplevelser av att arbeta i ett 

aktivitetsbaserat kontor. För att närma oss förståelse för detta studeras en specifik avdelning 
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på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. Mer specifikt undersöks om kontorslandskapet 

utnyttjas i den mån det är tänkt, samt huruvida kulturen på kontoret påverkar medarbetarnas 

identitet. Studien kommer att utgå från nedanstående frågeställning: 

 

• Vad får arbetsmiljön i ett aktivitetsbaserat kontor och dess utformning av 

kontorslandskap för konsekvenser för de anställda?  

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka hur anställda på arbetsplatsen upplever det 

aktivitetsbaserade kontoret och det arbetssätt det medför. Som ett komplement genomförs en 

intervju med en person som var delaktig i förändringsprocessen, men trots det så är det de 

anställdas nuvarande upplevelser av arbetssättet som kommer ge svar på frågeställningen. Det 

faktum att allt fler organisationer inför aktivitetsbaserade kontor trots den oenighet som råder, 

gör att studien även hade blivit intressant att utföra enbart på ledningen/chefer. Det hade 

kunnat ge en djupare förståelse för motivet bakom förändringen men är således inte det 

centrala i denna studie.  
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2. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån: Social 

identitetsteori, kultur, studier kring kontors-utformningar genom tiderna samt tidigare 

forskning inom aktivitetsbaserade kontor. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för 

begreppen fysisk arbetsmiljö och rutiner. Till en början redogörs kort för betydelsen av de 

centrala begrepp som återkommer under studiens gång.  

2.1 Centrala begrepp  

Activity-based flexible offices (A-FOs) är den kontorsmiljö där arbetsplatserna matchar kraven 

för olika typer av arbetsaktiviteter. Det finns inga tilldelade arbetsplatser utan kontoret består 

av en kombination av öppna, halvöppna och slutna aktivitetsbaserade arbetsplatser som de 

anställda växlar mellan (Wohlers & Hertel, 2017). Kontoret är i de flesta fall dimensionerat 

för att mindre än 70% av arbetskraften ska vara närvarande samtidigt, baserat på förväntad 

sjukdom, arbete utanför kontoret etc. På dessa kontor finns inget utrymme för att personifiera 

arbetsstationen. Det bygger på att det finns en god informationsteknik då anställda ska kunna 

vara flexibla och välja arbetsstation fritt (Danielsson & Bodin, 2008). 

  

Activity-based working (ABW) eller på svenska, aktivitetsbaserat arbetssätt är själva 

arbetssättet som utvecklas ur ett A-FO och de två begreppen hänger starkt ihop. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt anses skapa en organisatorisk flexibilitet, underlätta för en mer 

hållbar arbetsmiljö samt öka anställdas arbetsnöjdhet (Skogland, 2017). 

  

Den tidigare forskningen blandar de olika begreppen men för att göra uppsatsen enklare att 

läsa används de svenska uttrycken, aktivitetsbaserat arbetssätt och aktivitetsbaserade kontor 

alternativt ABW-kontor. Dessa uttryck återfinns i de svenska rapporter som tagits del av och 

är alltså de begreppen som uppsatsen begränsar sig till. 

2.2 Kultur 

Kultur som begrepp är omfattande men kan beskrivas som gemensamma innebörder och 

symboler men som inte alltid är helt enkla att upptäcka och förstå eftersom de oftast redan 
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“finns där” (Alvesson, 2002). Centralt för sammanhanget är att kultur innefattar interaktioner, 

normer, värderingar och symbolik (ibid) som kan skapas på en arbetsplats. Vidare är det 

intressant hur utformningen av ett kontor kan påverka företagskulturen på olika sätt. Inom 

kulturforskningen brukar man prata om kulturella uttryck som innehåller ritualer, riter, 

ceremonier, myter och artefakter. De handlar om hur människor agerar och vad vi gör 

tillsammans. Vidare kan de beskriva de sociala situationer som markerar det kulturella 

innehållet och vardagliga beteendet i en organisation (ibid). 

 

Den fysiska miljön är en symbol som speglar kulturen eftersom utseendet och känslan på ett 

kontor återspeglar företaget (Smollan & Morrison, 2019). När det gäller arbetsytor blir 

byggnaden och dess materielinnehåll artefakter i organisationskulturen som kan återspegla 

värden och antaganden hos personalen. Artefakter är synliga organisatoriska strukturer och 

processer (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styrhe, 2015) och är ett resultat av kulturen. Det 

kan vara språkliga uttryck i tal och skrift, kläder, bilder osv. Talet kan binda samman kultur 

och organisatoriska symboler, som en beskrivning av vilken innebörd som ska tillskrivas en 

händelse (ibid). Artefakter kan också vara fysiska omgivningar, såsom arkitektur och 

rumsstorlek då den fysiska utformningen av ett företag kommunicerar något om företagets 

kultur till sina medlemmar (ibid).  

  

En del organisationer ändrar medvetet sin kontorsdesign för att uppmuntra till en ny kultur 

(Smollan & Morrison, 2019). Den fysiska utformningen av en arbetsplats kan således vara ett 

kraftfullt verktyg för att stödja sin strategi inom företaget och förbättra prestanda inom 

organisationen (Martens, 2011). Den kan bidra till att både stödja och/eller ändra 

organisationskulturen, förbättra medarbetarnöjdhet, behålla personal, stödja flexibilitet osv 

(Martens, 2011). Själva effekterna som kommer ur en viss fysisk arbetsplats beror ofta på 

organisationens utgångspunkt, sammanhang och kultur. Ett exempel är att de som flyttat från 

en sluten kontorsmiljö till en mer öppen planlösning tenderar att uppleva en mindre formell 

och mer innovativ organisationskultur än innan (Zerella, Von Treuer & Albrechut, 2017). De 

företag som har anställda i en öppen planlösning, utan något som skiljer deras arbetsstationer 

åt, har visat på utökat arbete mellan olika avdelningar samt en kollektiv inlärningskultur 

(ibid). 

  

Viktigt att betona är att de sociala processer som omger företagets materialitet är av central 

betydelse för att kunna begripas. Tolkningen och medvetandet av budskapet som “sitter i 
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väggarna” behöver förmedlas och förankras hos det kollektiv som verkar inom det (Alvesson, 

2002). Det behöver inte alls vara självklart att en person utifrån som skådar byggnaden förstår 

den flexibilitet och kreativitet som den är menad att förmedla. Därför behöver personalen inne 

i byggnaden förstå och tolka den på detta sätt och att företagets praxis överensstämmer med 

budskapet (ibid). 

  

Ledning av kunskapsföretag är en studie genomförd av Alvesson (2002) som ur ett 

kulturperspektiv studerar Tech-företaget Enator. Nedan presenteras studien i korthet vilken 

ämnar ge perspektiv på utformningen av Swedbanks huvudkontor. Alvesson (2002) beskriver 

Enators företagshus som den mest iögonfallande symbolen för företaget. Han menar att 

utformningen av kontoret är väl genomtänkt och man har försökt bygga in så mycket som 

möjligt av företagets filosofi i huset där grundidén är att kreativitet föds ur det oväntade. Alla 

husets våningar är strukturerade utan räta vinklar och korridorer vilket gör att personalen 

behöver ta omvägar för att ta sig fram. Alvesson (2002) beskriver att när personal på väg från 

punkt A till B måste gå omvägar löper dem större chans att stöta ihop med någon vilket vidare 

uppmuntrar till situationer och möten utanför dagordningen. Hela landskapet präglas av 

glasväggar samt avsaknad av skyltar vilket är tänkt att symbolisera öppenhet, informalitet, 

direktkontakt samt fria, personliga kommunikations och interaktionsmönster (ibid). Han 

menar att ett annat exempel på hur man strävat efter öppenhet är de små, triangelformade 

borden där personalen kan sitta med varsin kaffekopp och fortfarande se den andres kropp 

helt och fullt. Tanken är att man då kan uppträda mer personligt och få bättre kontakt. 

Kulturen, alltså de gemensamma innebörder och symboler samt interaktioner mellan 

människor vill man alltså påverka med hjälp av arkitekturen i byggnaden (ibid). 

2.3 Social identitetsteori  

Kontorets fysiska utformning har alltså visat sig ha betydelse för den kultur som formas 

innanför väggarna på en arbetsplats och kan forma attityder, beteenden och 

interaktionsmönster. För att kunna få en förståelse för vad kontorets utformning kan få för 

konsekvenser på enskilda personer och grupper i en organisation har social identitetsteori, 

som i litteraturen benämns med förkortningen SIT, lagts till i det teoretiska ramverket. Kultur 

och identitet samspelar nämligen till stor del.  
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Social identitetsteori beskriver att de grupper vi är med i är en del av vår identitet och vår 

självkänsla och ämnar förstå den personliga och sociala identiteten, samt relationer mellan 

grupper (Tajfel, 1982). Grundidén är att en individ skapar en unik personlig identitet, 

samtidigt som denna person utvecklar en social identitet i relation till de grupper som han 

eller hon tillhör (ibid). Det är således en teori som kan förklaras som en sammanvägning av 

psykologins individuella värden och beteenden och sociologins perspektiv för 

gruppbeteenden, eftersom den förhåller sig till båda perspektiven (ibid). 

  

Den personliga identiteten handlar om en individs idiosynkratiska attribut så som; fysiska 

attribut, förmågor, psykologiska egenskaper, intressen, osv. (Alvesson & Björkman, 1992). 

Den sociala identiteten förklarar hur vi förhåller oss till olika grupper, alltså perceptionen av 

sig själv som tillhörande till en viss grupp. Social identitet handlar således om identifieringen 

med en viss grupp (ibid). En person är en del av flera grupper samtidigt, så som kön, ålder 

och etnicitet, men för många är identiteten som formas i en organisation en av de viktigaste (i 

en arbetsgrupp, team eller en organisation som helhet) (Van Dick, 2001).  

  

Social identitetsteori förstås ur tre perspektiv, social kategorisering, social identifikation samt 

social jämförelse. Social kategorisering beskriver hur människor tenderar att klassificera sig 

själv och andra i olika sociala kategorier som exempelvis religiös åskådning, ålder och kön 

(Ashforth & Mael, 1989). Vidare behandlar social identitetsteori även hur individen låter sig 

definiera sig själv i den sociala miljön, så kallad social identifikation, ur vilken process som 

den sociala identiteten formas.  

  

Den sociala identiteten kan beskrivas som en persons självkoncept som i sig härrör från den 

kunskap som finns om medlemskapet i den sociala grupp man tillhör. Det finns tre 

komponenter som leder till identifiering av en grupp (Tajfel, 1978, se Van Dick, 2001):  

1. En kognitiv komponent vilket är själva kännedomen av ett visst medlemskap. Det är 

en “självklassificering” till en viss grupp som individen accepterar utan att det 

nödvändigtvis säger någonting om individens självbild.  

2. En affektiv komponent, vilket beskriver den emotionella kopplingen till 

medlemskapet.  

3. En utvärderande komponent, vilket är det värde som andra tillskriver gruppen.  
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Vidare förklarar social identitetsteori att gruppmedlemmar har en tendens att favorisera den 

egna gruppen, den så kallade in-gruppen. Om gruppen är distinkt och har tydliga 

underliggande värden, ses som prestigefull och skiljer sig mot utomstående grupper (som 

dessutom är framstående) tenderar det att öka medlemmarnas identifiering med den egna 

gruppen (Ashforth och Mael, 1989). In-grupp är alltså medlemmar inom den sociala gruppen 

och ut-grupp är människor eller grupper utanför den sociala gruppen.   

  

Enligt Ashforth och Mael (1989) kan SIT appliceras på relationer mellan grupper. De 

argumenterar för att sociala identiteter underhålls av att gruppmedlemmar jämför sin grupp 

med andra grupper och att man försöker stärka sin egen grupp gentemot andras. Medlemmar 

tenderar att selektivt välja att se skillnader mot andra grupper istället för likheter samt sträva 

efter att framställa den egna in-gruppen i bättre ljus (ibid).  Då grupper utvärderar sin egen 

grupp som positiv genom att jämföra sig med andra grupper leder det till att de försöker skilja 

sig mot varandra. För att kunna göra detta måste personen ha internaliserat sin 

grupptillhörighet som en del av sig själv. Det räcker inte med att andra utifrån ser på vissa 

människor och anser att det är en grupp, personerna i gruppen måste själva definiera sig med 

den (ibid). Utöver det måste den gruppen som man jämför med ha relevanta relations attribut, 

alltså att det finns relevans att jämföra dem (Ashforth och Mael, 1989). 

  

Hur väl en organisationsgrupp eller delar av den (arbetsgrupper, team, organisation som 

helhet) ses som positiv, beskrivs alltså i jämförelse med andra grupper, men också av den 

personliga ansträngningen hos medlemmarna. Således måste medlemmarna i gruppen själva 

hjälpa till att skapa den positiva bilden genom att exempelvis visa engagemang för sin grupp 

(Van Dick, 2001).  

  

Ashforth och Mael (1989) var bland de första att tillämpa social identitetsteori på just 

organisationer. Ur forskning från gruppidentifikation beskriver Ashforth och Mael (1989) fyra 

principer som är relevanta för diskussionen om individers sociala identifikation. Deras 

förklaring på den första principen är att en gruppmedlem nödvändigtvis inte behöver dela 

gruppens gemensamma mål, istället bör det råda en uppfattning om att ens öde är 

sammanflätat med gruppens öde. Första principen leder in på den andra som beskriver en 

sammanlänkning mellan individens personliga och gruppens gemensamma framgångar och 

misslyckanden. Ofta upprätthålls också den sociala identifieringen/gruppidentifieringen i 

situationer som medför förluster eller lidande. Den tredje principen beskriver att social 
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identifikation ska skiljas åt från internalisering. Den fjärde principen förklarar att 

identifikation med en grupp liknar identifikation med en person som exempelvis en förälder 

eller en sporthjälte. Det går även att likställa social identifikation med ett ömsesidigt 

förhållande mellan exempelvis man och hustru eller läkare och patient. Således beskriver den 

sista principen ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan gruppen och individen där de 

definierar varandra (Ashforth & Mael, 1989).  

  

Värt att nämnas i sammanhanget är att det finns en rad traditionella faktorer som underlättar 

gruppbildning och gemenskap inom gruppen. Exempel på sådana faktorer är delade 

personliga värderingar, gemensamma mål och intressen samt andra likheter medlemmar 

emellan. Däremot är dem, enligt SIT inte absolut nödvändiga för att en medlem ska 

identifiera sig med sin grupp (Ashforth och Mael, 1989).  

2.4 Kontoret genom tiderna 

Förhållandena mellan kontorsarbete och arbete i produktionssektorn har alltid sett olika ut i 

studier som innefattar kontorsmiljöer och arbetstillfredsställelse (Danielsson, 2005). 

Skillnaderna har tagit olika uttryck genom tiden i termer av social status, lön, 

karriärmöjligheter samt den fysiska arbetsmiljön. Traditionellt sett har administrativt arbete 

varit nära kopplat till de mäktiga och inflytelserika i samhället och således har kontorister 

varit förenliga med en högre ställning i samhället (ibid). I början av den industriella 

revolutionen arbetade de få kontorister som fanns i absolut närhet till ledningen vilken 

manifesterades i den vackra arkitektoniska designen av kontor som ofta var väl utsmyckade. 

Vid tiden för första världskriget blev kontorsarbetet mer rationaliserat och “proletärt” i sin 

karaktär och kraven på nyanställda minskade samtidigt som antalet ogifta kvinnor i 

arbetskraften ökade. Kontorsarbetet blev mindre kvalificerat och mer kontrollerat för att 

effektivisera (ibid).  

  

Sveriges uppbyggnad av kontor  

 

I Sverige under början av 1900-talet var den privata affärsmarknaden föregångare inom 

kontorsbyggnad, mer specifikt inom bank och försäkring. På grund av den stora expansionen 

inom denna sektor blev det nödvändigt med byggnader enbart avsedda för kontorsarbete 

(Danielsson, 2005). Idén om att kunna hyra kontorslokaler drog igång under början av 1900-

talet och man började se fler och fler kontorsbyggnader där storleken på kontorsytan kunde 
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ändras utifrån hyresgästens önskemål. Man kunde också se fler luftiga kontor med öppna 

golvytor som var anpassade efter ett rationaliserat och rutinbaserat kontorsarbete (ibid). 

  

 

Cellkontorens upp och nedgång  

 

Parallellt med framväxten av den flexibla öppna kontorsytan växte också en kritik fram av de 

som ansåg att arbetsmiljön inte var lämplig för de anställda och på 30-talet fick idén om 

enskilda cellkontor sitt genombrott (Danielsson, 2005). Cellkontor innebär privata enkelrum 

med slutna väggar, som stödjer arbete som kräver koncentration och distraktionsfritt arbete. 

De flesta bekvämligheter som kan tänkas behövas finns inne i rummet (Danielsson & 

Bodin, 2008). Planlösningen har ofta rum längst fasaden på byggnaden där varje rum har ett 

fönster och långa korridorer förbinder små kontor med varandra (Danielsson & Bodin, 2008). 

Efter andra världskriget blev kontorsarbete synonymt med arbete i enskilda rum (Danielsson, 

2005). 

  

I mitten på 60-talet introducerades de kontroversiella öppna kontorslandskapen som något 

nytt och annorlunda. Danielsson & Bodin (2008) beskriver det öppna kontorslandskapet som 

ett stort rum som ofta är ordnade i grupper där skärmar sätts upp mellan de olika 

arbetsplatserna för att minska buller och ge en viss integritet för medarbetaren. Syftet med 

planlösningen är att det är flexibelt för organisationsförändringar vilket kan genomföras utan 

några större förändringar i kontorets utformning. De anställda arbetar framförallt individuellt, 

rutinbaserat och med låg nivå av interaktion (ibid). Under 60-talet ville man alltså i stor grad 

ersätta cellkontoren där målet var att minska kostnaderna för kontorsyta. Även om intresset 

var stort för de öppna kontorslandskapen blev de ifrågasatta på grund av ljudvolym och 

medföljande koncentrationssvårigheter. På 70 och 80-talet blev återigen cellkontoret Sveriges 

mest populära kontor och skulle så komma att vara under en lång tid (Danielsson, 2005). 

 

Nya tider - nya kontor   

  

Med inträdet av nya teknologiska möjligheter under 1980-talet började det ske en förskjutning 

från pappersanvändning till informationsutbyte. På 1990-talet resulterade den utvecklingen till 

en ny typ av kontor som inte var lika beroende av tid och rum, det så kallade flexkontoret. Där 

förväntades arbetet skötas från en dator som var tillgänglig på alla arbetsstationer och den 



 

 

15 

anställde fick således ingen egen arbetsstation och förväntades också arbeta utanför kontoret 

till viss utsträckning (Danielsson, 2005).  

  

Som trenden verkar vara har det återigen blossat upp en ny form av kontorslösning, det 

aktivitetsbaserade kontoret som bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är alltså ett av 

de senaste fenomenen på området och har idag fått stor spridning världen över (Parker, 2016). 

Aktivitetsbaserat arbetssätt beskrivs, som tidigare nämnt, som en arbetsplatsstrategi där arbete 

betraktas som något en arbetare gör och inte en plats där hen utför sitt arbete. I praktiken 

bygger det på att den anställde hittar en plats som för dagen passar dennes arbetsuppgifter 

(Candido m.fl., 2019). Aktivitetsbaserade kontor är en arbetsplats som delas in i olika delar, 

var och en inriktad på olika typer av aktiviteter och där man således även anammar ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt (van der Voordt, 2004). Kontoret kräver ett välutvecklat digitalt 

system samt avancerad informations och kommunikationsteknik då de anställda saknar egna 

platser där de kan förvara och spara sina tillhörigheter. De aktivitetsbaserade kontoren anses 

leda till lägre kostnader tillsammans med högre produktivitet, medarbetarnöjdhet och 

flexibilitet samt tros skapa en bild av att vara en modern organisation (ibid).  

2.5 Tidigare forskning  

Införande av aktivitetsbaserade kontor - möjligheter och risker  

 

Inställningen till aktivitetsbaserade kontor kan skilja sig mellan olika personer. I de fall då de 

anställda får vara med i planeringsprocessen så har man kunnat tyda en mer positiv acceptans 

inför det nya, aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet (Babapour Chafi & Rolfö, 2019). På 

de kontor där medarbetarna inte är delaktiga i processen utan endast får information om hur 

systemet ska fungera försöker en del hitta tvetydigheter och bryter mot reglerna allt oftare. 

Som ett exempel har man observerat anställda som använder sin favorit-arbetsplats flera dagar 

i rad, eftersom det inte finns någon regel som förbjuder just detta (Babapour Chafi & Rolfö, 

2019). Som ett resultat uppstår outsagda (implicita) regler som kanske inte rimmar med 

varandra. I frånvaron av konkreta, exakta och förståeliga regler så skapar alltså de anställda 

sina egna regler över tid (ibid).  

  

Effekterna av att införa aktivitetsbaserade kontor kan utvecklas över tid. Precis i början 

upptäcks ofta högre tillfredsställelse bland medarbetarna samt ökad interaktion mellan team, 

något som man däremot kunnat se minskar vartefter tiden går (Gerdenitsch m.fl., 2018). Det 
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kan bero på en så kallad “nyhets-effekt” där medarbetare upplever ett nytt arbetssätt som 

spännande vilket sedan avtar med tiden (ibid). Således är det centralt för företag att göra en 

analys av vilka behov som medarbetarna har för att möjliggöra och upprätthålla de 

fördelaktiga effekterna av en ny kontorsdesign (ibid). 

  

Den fysiska arbetsmiljön på aktivitetsbaserade kontor  

 

Medarbetare i ABW-kontor har som tidigare beskrivet inga egna stolar eller bord vilket 

kräver att man oftare får justera dessa när man kommer till en plats, vilket visat sig kan leda 

till missnöje (Candido m.fl., 2019). Däremot verkar den övergripande kvaliteten och utbudet 

av tillgängliga möbler kunna påverka huruvida medarbetare upplever avsaknaden av egna 

möbler som ett problem eller inte (ibid). Bristen på anpassningsmöjligheter verkar således 

kunna kompenseras av den flexibilitet som kännetecknar aktivitetsbaserade kontor där 

anställda kan välja zoner utifrån preferenser (ibid). 

  

Det finns underlag för att kunna påstå att medarbetare på aktivitetsbaserade kontor i hög grad 

är nöjda med den fysiska arbetsmiljön såsom byggnadsestetiken, arkitekturen, 

funktionaliteten och komforten (Candido m.fl., 2019; de Been, Beijer & Hollander, 2015). 

Däremot verkar det vara så att arbetsytan på ABW-kontor inte utnyttjas till fullo där många 

medarbetare endast nyttjar ett fåtal olika arbetsstationer eller sällan byter över huvud taget 

(Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). Emellertid rapporterar anställda på ABW-

kontor att det kan vara ett problem att hitta en bra plats vilket kan skapa en del stress (De 

Been m.fl., 2015). 

  

Även om tanken med ABW-kontor är att anställda ska välja plats utifrån vilken aktivitet som 

ska utföras kan man se att människor i praktiken tenderar att istället välja arbetsyta efter 

behovet att vara nära sina kollegor (Chiara m.fl., 2020). Man har även sett grupper av 

anställda som installerar sig på samma plats flera dagar i rad alternativt reserverar platser till 

andra (ibid). Sådana beteenden strider mot huvudregeln för aktivitetsbaserade arbetsplatser 

eftersom grundidén är att arbetsplatser inte ska tilldelas (ibid). 

  

Kommunikation och interaktion på aktivitetsbaserade kontor  

  

Det finns studier som visar att aktivitetsbaserade kontor uppmuntrar till en bättre 

kommunikation mellan kollegor (Blok, Groenesteijn, Schelvis & Vink, 2012). Man har även 
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sett att medarbetare på ABW-kontor upplever en större bredd över vilka de interagerar med 

samt kunnat identifiera en ökad kunskapsdelning mellan anställda (De Been m.fl., 2015). 

Även Candido m.fl (2019) bekräftar att medarbetarna är mer tillfredsställda med samarbetet 

och interaktionen kollegor emellan sedan flytt från enskilt kontor till aktivitetsbaserat.  

  

Samtidigt som det aktivitetsbaserade arbetssättet överlag verkar ge en ökning av tillfällen för 

kommunikation rapporterar medarbetare en minskning av kommunikationen med de allra 

närmsta kollegorna (De Been m.fl., 2015). Det kan förklaras med att platserna vid det egna 

teamet kan vara ockuperade av andra vilket således inte ger någon garanti i att få sitta vid de 

närmsta kollegorna (ibid). Vidare har man kunnat se att medlemmar inom samma arbetsgrupp 

tenderar att spridas ut över kontorsbyggnaden (Wohlers och Hertel, 2016). Studier har även 

kunnat belysa svårigheter för medarbetare med att kunna diskutera privata ärenden och 

problem (De Been m.fl., 2015). Hur svårt det blir verkar till stor del kunna bero på vart i de 

aktivitetsbaserade kontoren man befinner sig. I de öppna delarna blir det svårare med privata 

samtal medan det blir lättare om man befinner sig på de specifika arbetsstationerna (Appel-

Meulenbroek m.fl., 2011).  

  

Candido m.fl. (2019) noterar en högre nivå av oönskad interaktion hos de som arbetar i 

ABW-kontor mot klassiska cellkontor om man inte proaktivt skapat specifika utrymmen för 

koncentration och telefonsamtal. Studier visar även på att medarbetare i aktivitetsbaserade 

kontor i högre utsträckning tenderar att bli störda av sina kollegors konversationer samt av 

andra ljud såsom kopiatorer och dörrar som slår (Appel-Meulenbroek m.fl., 2011) Samtidigt 

återstår det faktumet att anställda fritt kan välja sin arbetsstation vilket ger dem möjligheten 

att själva kunna reglera den sociala interaktionen samt uppsöka tysta miljöer (ibid).  

  

Identitet och territorialitet på aktivitetsbaserade kontor 

  

Det finns olika beskrivningar av vad en människas identitet är och hur den utvecklas. Den kan 

förändras i ett flertal sociala kontexter där organisationen/arbetsplatsen framförallt är en 

betydande plats (Pratt, Rockmann & Kaufmann, 2006). För många människor är arbetsplatsen 

central för att bekräfta vem vi är och vad vi gör och därmed central för utformningen av 

identiteten (Pratt m.fl., 2006). Det aktivitetsbaserade kontoret kan anses vara ett hot mot 

människans arbetsrelaterade identitet, vilket beror på att möjligheten att uttrycka sin 

personlighet förloras då man inte kan personifiera sin arbetsplats, dvs visa permanenta och 
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fysiska identitetsmarkörer (Rosengren & Ottosson, 2019). Andra menar dessutom att 

avsaknaden av tilldelade skrivbord, utöver brist på identitet också kan leda till högre känsla av 

alienation, dvs. känslor av förfrämligande, utanförskap och maktlöshet (Smollan & Morrison, 

2019). 

  

Identitetsbegreppet kan diskuteras i förhållande till ABW-kontor och även kopplas till 

territorialitet (Wohlers & Hertel, 2016). Begreppet territorialitet beskrivs som ett uttryck för 

känslor av ägande gentemot fysiska eller sociala objekt och kontorsarbetare visar sin 

territorialitet genom att personifiera kontorsmiljöerna (ibid). Uttryck av territoriella känslor 

har i tidigare studier visat sig påverka de anställdas attityder och välbefinnande positivt. För 

den enskilda individen uppfylls på så vis behovet av att ha en personlig plats men även ett 

behov av att etablera, upprätthålla och kommunicera sin identitet (ibid). På ett 

aktivitetsbaserat kontor finns följaktligen ingen möjlighet för anställda att på liknande sätt 

skapa territorialitet, något som även diskuteras av Rosengren och Ottosson (2019) men i andra 

termer. Däremot kan en anställd uppfylla behoven av territorialitet på andra sätt, genom att 

exempelvis alltid välja samma arbetsstation eller använda bärbara markörer som exempelvis 

en bild på sin familj man hela tiden flyttar med sig (Wohlers & Hertel, 2016). 

  

På gruppnivå spelar territorialitet en viktig roll för sammanhållningen och 

gruppidentifieringen. Baserat på social identitetsteori definierar individer sig själva i den 

sociala kontexten genom upplevda likheter med medlemmar i den egna gruppen vilket vidare 

skapar en känsla av tillhörighet som i sig har visat sig gynna arbetstillfredsställelse (Wohlers 

& Hertel, 2016). I kontorsmiljöer med tilldelade arbetsstationer finns en tydlig avgränsning 

där medarbetare i det egna teamet är åtskilda från övriga team vilket i sig stärker 

gruppidentiteten. De synliga gränserna i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer tas bort där 

medlemmar i samma team inte nödvändigtvis är samlokaliserade (Wohlers och Hertel, 2016). 

Detta antas försvaga sammanhållningen i det enskilda teamet medan det kan förstärka 

individens koppling till andra medarbetare och till organisationen i stort (ibid). 

2.6 Fysisk arbetsmiljö  

Arbetsmiljön är viktig för en individ eftersom omgivningen på arbetsplatsen påverkar synen 

på arbetet samt möjligheter till utveckling (Aronsson m.fl., 2012). Utformningen av arbetet 

påverkar även individens välbefinnande och möjlighet till bra prestationer. Den fysiska 
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arbetsmiljön är den aspekt som uppmärksammats under längst tid i arbetslivsforskningen. Det 

finns en rad olika förhållanden inom den fysiska arbetsmiljön som har inverkan på individers 

upplevelse av arbetet, de kan delas in i fyra huvudaspekter; omgivningens miljö som 

exempelvis buller och temperatur, inredningsrelaterade förhållanden som exempelvis 

möblering, rumslig utformning som exempelvis avgränsningar, öppenhet och rumslig närhet 

till andra och slutligen ergonomiska förhållanden som arbetsredskapens utformning 

(Aronsson m.fl., 2012).  

2.7 Rutiner 

Rutiner kan definieras som den vanemässiga och förgivettagna karaktären hos huvuddelen av 

aktiviteterna i den dagliga tillvaron (Giddens 1984; se Alvehus & Jensen, 2015). Dessa rutiner 

är viktiga för människor i sin vardag men de är även en förutsättning för modernt arbete och 

ligger till grund för en fungerande arbetsplats (Alvehus & Jensen, 2015). Rutiner kan utföras 

av enstaka individer men de uppstår och underhålls i den sociala interaktionen mellan 

människor. Även om människor kan identifiera rutiner och aktivt förhålla sig till dem är 

rutinbaserade handlingar ofta omedvetna. Rutiner kan upprätthållas på olika sätt varav de 

aktiviteter vi utför är ett sätt, alltså hur vi agerar och hur vi gör saker och ting samtidigt som 

andras förväntningar ytterligare upprätthåller rutinerna. Rutiner kan även upprätthållas av 

olika typer av dokumentation, exempelvis skriftliga standarder (ibid).  
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3. Metod  

I följande avsnitt presenteras valet av metod samt hur undersökningen kommer att gå till. 

Avslutningsvis reflekterar vi kring de val som gjorts och hur de påverkar studien.  

3.1 Metodval  

Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod för att besvara vår frågeställning. 

Kvalitativ forskning kännetecknas av djupgående studier och detaljerade beskrivningar där 

forskaren vill vara “nära data”, och skaffa sig god kännedom om de människor som är med i 

studien (Denscombe, 2018). Detta görs i vårt fall genom en intervjustudie för att kunna 

beskriva människors erfarenheter och den mening som de tillskriver olika situationer på 

kontoret. Intervju som forskningsmetod är lämplig när det finns ett intresse för att utveckla 

djupare förståelse för ett fenomen, när man vill upptäcka nya dimensioner av det som studeras 

samt när det finns ett intresse för mångtydighet (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018).  

  

Forskningsansatsen i arbetet är abduktiv, vilket även beskriver inställningen till teorin. 

Begreppet abduktion beskriver en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion där 

forskaren arbetar med teorin och återvänder till empirin för att se vad den kan betyda i ljuset 

av teorin (Alvehus, 2019). Ur den växelverkande processen kan forskaren upptäcka nya 

aspekter under arbetets gång och således modifiera teorin för att än en gång låta teori och 

empiri mötas (ibid). Fördelen med den abduktiva ansatsen är att den ger en stor lyhördhet för 

det empiriska materialet. Nackdelen är att den är tidskrävande eftersom forskaren ofta 

behöver återvända till litteraturen för att hämta nya teorier under arbetets gång (Blomkvist, 

Hallin & Lindell, 2018). Trots att en abduktiv ansats kan vara tidskrävande argumenterar vi 

för att den ändå är lämplig för studien då ett öppet sinne är önskvärt för empirin. Det är även 

ett sätt för oss att hålla oss neutrala genom processen och låta arbetet växa fram successivt 

utan förutfattade meningar.  
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3.2 Genomförande 

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer där semistrukturerade intervjuer är en lämplig 

form för insamling av data i denna studie, då de anställda ska kunna ge oss information om 

hur de upplever ett visst fenomen. En semistrukturerad intervju är strukturerad utifrån ett antal 

teman eller frågeområden som bestäms på förhand (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). 

Utifrån det formulerades fyra olika teman som belyser de frågeställningar som är relevanta för 

studien. Utifrån varje tema finns ett par huvudfrågor med efterföljande underfrågor ut som är 

sammanställda i en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i den semistrukturerade intervjun 

brukar vara allmänt formulerade (Bryman & Bell 2017), vilket gör att det finns möjlighet och 

utrymme för respondenterna att tala fritt. Målet med varje intervju var att styra respondenten 

så lite som möjligt och det fanns en tydlig strävan efter följsamhet där frågorna ställdes i den 

ordning som kändes naturlig under samtalets gång. Frågornas ordningsföljd i en 

semistrukturerad intervju kan variera (ibid) och återkommande teman/svar i intervjuer 

indikerar på att just den idén/frågan delas av en vidare grupp (Denscombe, 2018). 

På grund av rådande pandemi begränsades möjligheten att genomföra intervjuer genom ett 

fysiskt möte så de genomfördes istället i realtid med visuell kontakt via Zoom, och i specifika 

fall, telefon. Denscombe (2018) menar att genomförande av intervjuer digitalt liknar en 

intervju ansikte mot ansikte - men med ett geografiskt avstånd mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Intervjuerna genomfördes gemensamt i arbetsgruppen men där en av oss var 

huvudansvarig för intervjun varje gång. Varje intervju spelades in för att göra analys och 

tolkningsarbete lättare, samtidigt som stödanteckningar fördes som en extra säkerhet ifall 

inspelningen av någon anledning skulle vara obrukbar. Intervjuernas längd varierade med ett 

spann mellan 45 och 60 minuter.  

 

Utskrivningsprocessen av en inspelad intervju är en väsentlig del av intervjumetoden som ger 

forskaren en form av data som är enklare att analysera än vad en ljudupptagning är 

(Denscombe, 2018). Utifrån det gjordes valet att transkribera all data i ett gemensamt 

textdokument där det kunde föras anteckningar vid sidan av. Denscombe (2018) menar att 

forskaren kan vara ganska selektiv och ta ut den information och de poänger som är relevanta 

vid redovisningen av resultatet. Vår studie baserar sig på orden som sägs i intervjuerna och 

fokuserar inte på att återge te x betoningar, uttal eller underliggande budskap. Efter att data 

organiserats är forskarens nästa uppgift att bli förtrogen med sin data (Denscombe, 2018). För 

oss innebar det att läsa igenom textsamlingen, få lite distans och återigen läsa igenom för att 
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bearbeta materialet ordentligt och kunna verifiera de koder som är lämpliga att tillämpa. Det 

är fel att påstå att förtrogenhetsprocessen tar slut när kodningen börjar (Denscombe, 2018). 

Istället fortsätter förtrogenheten att öka genom hela processen då den är repetitiv i sin 

karaktär.  

  

Intervjuerna i uppsatsen har analyserats utifrån en tematisk analys. Den tematiska analysen 

kan beskrivas som ett sätt att urskilja teman i texterna som ska analyseras och utgör en 

aktivitet som skulle kunna urskiljas i flera olika kvalitativa sätt att analysera data på (Bryman 

& Bell, 2017). Den tematiska analysen som tillvägagångssätt har i den här studien yttrat sig 

genom att vi letat efter sammanhang, upprepningar, likheter och skillnader i de 

transkriberingar och anteckningar som kommit fram i intervjuerna.  

  

Teman beskrivs utifrån vad forskaren identifierat för olika koder utifrån den data som finns 

samt utifrån vilket forskningsfokus och vilka forskningsfrågor som driver studien framåt 

(Bryman & Bell, 2017). Då denna studie ämnar ta reda på vad arbetsmiljön i det 

aktivitetsbaserade kontoret, och vad dess utformning av kontorslandskap får för konsekvenser 

för de anställda, så lägger det grunden för vilka teman som tagits fram. Konsekvenser för de 

anställda är det allra mest centrala och därmed grundar sig kodningen på olika typer av 

handlingar som uppstår i kontorsmiljön. De upprepningar, likheter och skillnader som 

formulerades är således inte vilka som helst utan sådana som är relevanta just för 

forskningsfrågan, se teman tabell 1:  

  

Tabell 1. Teman 

1.   Förhållningssätt till ABW-kontor 

2.   Digitaliseringsprocess 

3.  Avsaknad av eget skrivbord 

4.  Relationen till kollegor  

5. Tillgänglighet  

6. Interagerande med personer från andra avdelningar  

7. Nyttjande av olika zoner  
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3.3 Urval  

Flexibla kontorslösningar såsom aktivitetsbaserade kontor är överrepresenterade i media, IT 

och ekonomibranschen (Danielsson & Bodin, 2008). Banksektorn är en bransch som utmanas 

av digitalisering vilket leder till att allt fler väljer att minska antal kontor (Cervenka, 2019). 

Ett exempel är Handelsbanken som nyligen stängde ner 180 kontor för att bli mer 

kostnadseffektiva (Wicklén, 2020). År 2014 valde Swedbanks huvudkontor att övergå till en 

aktivitetsbaserad kontorslösning (Sigblad & De Lima Fagerlind, 2017) och kort därefter 

hakade även Handelsbanken och Nordea på trenden (Johansson, 2016). Då Swedbank var en 

av pionjärerna vad gäller den nya kontorstrenden, när de på ett unikt sätt övergick till 

aktivitetsbaserade kontor, argumenterar vi för att just Swedbank är av stort intresse för vår 

undersökning. Eftersom urvalet skett på ett strategiskt vis för att matcha de frågeställningar 

som studien ämnar att undersöka kan det kallas ett målstyrt urval (Bryman & Bell, 2017).  

Det var som sagt år 2014 som Swedbanks nya huvudkontor om 45 000 kvadratmeter 

lokaliserat i Sundbyberg i Stockholm invigdes. Efter en flera år lång process blev det till slut 

Humlegården Fastigheter som fick uppdraget att bygga Swedbanks nya huvudkontor i 

samarbete med en dansk arkitektfirma vid namn 3XN.1 Det förslag som togs fram genomsyras 

av Swedbanks nya värderingar, öppenhet, enkelhet och omtanke och speglar därmed 

Swedbanks varumärke. Byggnaden som efter tre år från första spadtag stod klar är skapad 

med en stor omtanke för miljön och dess arkitektur är designad för att främja kommunikation 

och interaktion mellan människor. Öppenheten speglas i byggnadens arkitektur där formen 

och fasaden ger goda förutsättningar för dagsljus. Vart man än sitter i byggnaden så har man 

visuell kontakt med omgivningen.2 Arkitektbyrån som står för utvecklandet av kontorets 

interiöra miljöer heter Tengbom och på deras hemsida beskrivs att de arbetade under fyra år 

med att skapa visionen om en aktiv och levande plats för möten, vilket mynnade ut i ett 

aktivitetsbaserat föregångskontor. 3 Swedbank själva, Humlegården Fastigheter och Tengbom 

arkitektbyrå beskriver mestadels flytten till Sundbyberg i termer om att vara moderna, 

miljömedvetna, främja kreativitet och interaktion samt spegla Swedbanks varumärke. Även 

om det har varit ledorden utåt är vi medvetna om att flytten även kan bero på 

kostnadsbesparingar, baserat på tidigare forskning vi tagit del av. Faktum är att man tydligt 

dimensionerat kontorsytan utifrån en tanke om att alla anställda inte kommer vara på plats 

 
1 Humlegården 2014 
2 Humlegården 2014 
3 Tengbom 2014 
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samtidigt på grund av hemarbete, resor, projektanställningar osv. Sedan huruvida det för 

Swedbank har varit drivande i flytten till det aktivitetsbaserade kontoret i Sundbyberg lämnar 

vi osagt, då det heller inte hjälper oss att möta den fråga vår uppsats ämnar svara på. 

  

Ett beslut togs om att rikta undersökningen mot en specifik avdelning för att på så vis kunna 

göra en mer djupgående undersökning vilket även det speglar det målstyrda urvalet. 

Respondenterna i studien har valts ut med hjälp av en lista över anställda på en av 

avdelningarna på Swedbank. De berörda fick en förfrågan (se bilaga 2) om att medverka i 

undersökningen. Därefter har respondenter med varierande yrkesbefattningar valts ut som 

urval i studien. De åtta utvalda personerna i studien arbetar alla inom samma avdelning och 

team. För att få en större förståelse för intervjuerna med de anställda på Swedbank så valde vi 

att även utföra en intervju med Anna, som var en av de ansvariga vid förändringen och flytten 

till det aktivitetsbaserade kontoret. Målet är att kunna jämföra tankarna bakom förändringen 

med hur det nu upplevs av de anställda. Respondenterna i studien har blivit tilldelade fiktiva 

namn i analysen, se tabell 2.  

Tabell 2. Fiktiva namn  

Arbetsroll Män Kvinnor 

Webbredaktör 

 
Pernilla 

Kommunikationschef 

 
Christina  

Kommunikationsspecialist 
 

Ulrika  

Teamansvarig 
 

 Leo 
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Teamansvarig  

 
Nathalie  

Teknisk support 
Filmon  

 

Företagsutvecklare 
Kevin  

 

Webbredaktör 
    Isabella  

Ansvarig vid övergång till abw/ Branding 
  Anna 

 

 

3.4 Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar med alla forskningsmetoder och det är av stor vikt att som 

forskare ha en förståelse för sin roll i studien. I kvalitativ forskning har forskarens egen 

identitet, bakgrund och egna övertygelse betydelse i både framtagandet och analysen av datan 

(Denscombe, 2018). Vi som författare till denna uppsats är i samma ålder och har tidigare 

erfarenheter av att arbeta i olika kontorsmiljöer där egna uppfattningar och tycken har växt 

fram genom åren vilket kan påverka studien.  

  

I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att fastställa i vilken mån forskningsfynden går 

att generalisera till andra liknande fall (Denscombe, 2018). Vi är medvetna om att vi genom 

denna studie inte har möjlighet att generalisera i någon större utsträckning, då datan är 

insamlad från en enda unik organisation och ett litet antal medarbetare. Vi anser dock att 

studien kommer att bidra till forskningen som helhet genom en förståelse för det specifika 

fallet.  
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4. Analys och resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjustudien där utvalda delar från den 

insamlade datan redovisas i form av beskrivningar och direkta citat. Det teoretiska 

ramverket, social identitetsteori och kulturforskning kommer agera som de huvudsakliga 

analysverktygen. Samtidigt kommer det ske en löpande diskussion och jämförelser med 

tidigare presenterade studier.  

 

Inledningsvis presenteras resultatet från den inledande intervjun där motiven bakom 

införandet av det aktivitetsbaserade kontoret behandlas. Vidare behandlas de anställdas 

upplevelser av arbetssättet. Resultatet presenteras i 7 olika teman där alla, från olika 

perspektiv, behandlar medarbetarnas upplevda konsekvenser av att arbeta i ett ABW-kontor.  

 

Inledande intervju  

 

När Swedbank skulle börja arbeta aktivitetsbaserat så byggdes ett helt nytt huvudkontor som 

de anställda skulle flytta till. Anna menar att målet var att det nya kontoret skulle rimma med 

bankens nya värderingar öppen, enkel och omtänksam. På så vis kan det förstås utifrån att en 

del organisationer medvetet ändrar sin kontorsdesign för att uppmuntra till en ny kultur 

(Smollan & Morrison, 2019). Anna beskriver att de insåg att framtiden är föränderlig och att 

det kommer ske ett slags skifte i hur man kommer att arbeta, och därför landade det i ett 

nybyggt aktivitetsbaserat kontor. De ville även ligga i framkant och bygga huset 

miljöanpassat. När beslutet tagits hölls workshops, enkätundersökningar och intervjuer med 

personalen för att kunna anpassa kontoret till just de som skulle verka inom det. När det gäller 

arbetsytor blir byggnaden och dess materielinnehåll artefakter i organisationskulturen som 

kan återspegla värden och antaganden hos personalen (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2015). Likt 

Alvessons (2002) beskrivning av Enators företagshus som den mest iögonfallande symbolen 

för företaget kan Swedbankhuset i sig beskrivas som symbolen för Swedbanks nya sätt att 

tänka och går i linje med deras värderingar och de sätt som de vill uppfattas på. 

 

Anna menar att det framkom i personal-undersökningarna att de olika avdelningarna/teamen 

beskrev sig själva som väldigt speciella. Speciella på det sättet att de menade att just sin egen 

avdelning faktiskt inte arbetar som alla andra utan måste ha det på ett visst sätt. Det var 

således mycket känslor inför att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor. Sedan när Anna och de 
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andra tittade närmre på den frågan så visade det sig att det inte var så stor skillnad på 

arbetssätten trots allt. Känslorna som de anställda hade inför flytten kan förklaras utifrån 

social identitetsteori där gruppmedlemmar har en tendens att favorisera den egna in-gruppen 

(Ashforth och Mael, 1989). Det handlar om att gruppen är distinkt och har sina underliggande 

värden, ses som prestigefull och skiljer sig mot andra ut-grupper (ibid).  

  

Tanken med det aktivitetsbaserade kontoret var, enligt Anna att banken ville öka samarbetet 

mellan personalen och arbeta över gränser. Det går i linje med att företag som har en öppnare 

planlösning, utan något som skiljer deras arbetsstationer åt, har visat på utökat arbete mellan 

avdelningar samt en kollektiv inlärningskultur (Zerella m.fl., 2017). Huset byggdes så att man 

lätt skulle kunna röra sig runt i byggnaden, vilket var ett av huvudsyftena. Anna beskriver att 

det var en arkitekt som sade att man ska kunna ha laptoppen i ena handen och kaffet i andra 

och lätt kunna röra sig runt i byggnaden. Hon beskriver att det byggdes otroligt lite väggar för 

att ingen skulle kunna stänga in sig på ett rum. Arkitektur och rumsstorlek beskrivs som 

artefakter eftersom de kommunicerar något om företagets kultur till sina medlemmar 

(Eriksson-Zetterquist m.fl., 2015). Återigen blir den kontorsdesignen ett tecken på att 

företaget vill uppmuntra till en ny typ av kultur. En jämförelse kan även göras med 

Enatorhuset som var utformat till att uppmuntra vissa typer av interaktionsmönster och 

spontana möten mellan människor (Alvesson, 2002). En ytterligare åtgärd för att öka 

samarbetet och arbetet över gränserna var att det skulle finnas ungefär 60% skrivbord på 

Swedbank, resterande arbetsplatser skulle vara av andra former, såsom fåtöljer, stå-bord osv 

med målet att skapa nya konstellationer. Det planerades dock för att det skulle finnas gott om 

platser i det stora hela, ca 2.5 arbetsplatser per person.  

 

En ökad uppmärksamhet har riktats mot hur företags arkitektur och design påverkar individers 

beteende via den symbolik som arkitektur och design förmedlar (Alvesson, 2002). Utifrån 

kulturforskningen kan vi resonera kring att Swedbank ville att arkitekturen inne på 

huvudkontoret och dess aktivitetsbaserade design, skulle påverka medarbetarnas 

interaktionsmönster. Detta eftersom den fysiska utformningen av en arbetsplats kan vara ett 

kraftfullt verktyg för att stödja sin strategi inom företaget och förbättra organisationen (Levin, 

2005). Faktum är dock att Alvesson menar att de sociala processer som omger företagets 

materialitet är av en central betydelse för att det ska bli begripligt. Tolkningen och 

medvetandet av budskapet som “sitter i väggarna” behöver förankras hos det kollektiv som 

verkar inom det (Alvesson, 2002), vilket är medarbetarna på Swedbank i detta fall.  
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Tema 1 - Hur förhåller man sig på ett ABW-kontor?  

 

Alla intervjuade tycks vara medvetna och införstådda med en av de mest centrala reglerna på 

kontoret. Du får inte lämna din plats i längre än en timme för att få behålla den vilket 

följaktligen betyder att en kollega ska kunna ta platsen efter över en timmes frånvaro. Ändå 

visar intervjuerna att det numera finns en oskriven regel där man behåller sin plats trots att 

man är borta längre stunder eller enligt vissa, till och med hela dagen: 

 

Från början hade vi på Swedbank väldigt tydliga riktlinjer och regler. Tex om 

du hade tagit ett skrivbord på morgonen och sen går på två möten skulle du 

egentligen plocka bort dina saker. Och det skulle jag vilja påstå, det tycker inte 

jag man efterlever längre. Utan har man tagit ett skrivbord på morgonen då 

har man ofta det kvar. Då lämnar man kanske en väska eller lite andra grejer 

på det stället. 

Pernilla (2020, 19 november)  

 

Man får inte ha kvar sin arbetsplats om man lämnar, regeln var när vi började 

att om man är borta mindre än en timme så kan ens saker ligga kvar. Men det 

är det ingen som följt. Det upplägget finns inte längre utan om man tar en plats 

så har man den hela dagen. 

Christina (2020, 20 november) 

 

Egentligen ska man ju ta bort sina saker om man är borta mer än en timme. 

Men det skulle jag säga rent krasst att det gör inte jag, jag skulle nog säga att 

det är 98% som gör så som jag. Har man tagit en plats så har man den hela 

dagen. 

Filmon (2020, 3 december)   

 

Alla respondenter i studien nämner denna regel men att den tummas på, alternativt inte alls 

följs längre. Gerdenitsch, C m.fl. (2018) diskuterar begreppet “nyhets-effekt” där positiva 

effekter av ett nytt aktivitetsbaserat kontor tenderar att avta med tiden. Ett flertal av de 

respondenter i studien som var med vid införandet 2014 beskriver att 1-timmesregeln följdes 
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mer noggrant i början. Således verkar det som att den nyhetseffekt som Gerdenitsch, C m.fl. 

(2018) diskuterar även kan ha förekommit på Swedbank där medarbetarnas spänning och 

entusiasm kring att frekvent flytta runt avtagit med åren och vidare skapat den oskrivna 

regeln. Ett liknande scenario kan vi se i Appel, M m.fl. (2011)s studie som menar att 

arbetsytan på ABW-kontor inte utnyttjas till fullo då många medarbetare endast nyttjar ett 

fåtal olika arbetsstationer eller sällan byter över huvud taget. Ytterligare kan man diskutera 

ifall anledningen till att regeln på Swedbank inte följs skulle kunna bero på att den inte är 

tillräckligt exakt och heller inte tydligt manifesterad av cheferna. Babapour Chafi och Rolfö 

(2019) beskriver nämligen att avsaknad av konkreta, exakta och förståeliga regler resulterar i 

anställda som över tid skapar sina egna regler.  

 

Uppkomsten av den oskrivna regeln på kontoret kan även kopplas till Alvehus och Jensens 

(2015) beskrivning av rutiner och att de uppstår och underhålls i den sociala interaktionen 

mellan människor. Det faktum att man kan vara borta från sin plats längre än en timme och 

fortfarande ha den kvar verkar ha blivit en vanemässig och förgivettagen handling, vilket i sig 

definierar en rutin (Alvehus & Jensen, 2015). Även om medvetenheten kring att regeln finns 

har den oskrivna regeln börjat dominera och såldes blivit en rutin som ständigt uppehålls av 

att alla agerar utifrån den.  

 

Tema 2 - Hur ser de anställda på digitaliseringen? 

 

Den förskjutning från pappersanvändning till informationsutbyte som det talades om på 90-

talet (Danielsson, 2005) har förstärkts på i princip alla delar i samhället, således även på 

företag som Swedbank. Under intervjuerna blir det påtagligt att en markant 

digitaliseringsprocess hos de anställda sattes igång i samband med flytten till Sundbyberg och 

det aktivitetsbaserade kontoret. Webbredaktör Pernilla beskriver: 

   

Jag har inga papper över huvud taget, allting är digitalt. Så den förflyttningen 

gick ju jättefort, från att ha haft massa papper på alla möjliga saker så har jag 

lixom inga papper längre över huvud taget. Den förflyttningen tycker jag gick 

jättefort, från att ha ett skrivbord med massa saker till att bara ha en dator.   

 

Pernilla (2020, 19 november)  
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Detta tyder på att Pernilla i samband med flytten till det aktivitetsbaserade kontoret 

digitaliserade sitt arbete mer. Filmon, som arbetar med teknisk support, visar likt Pernilla också 

på ett mer digitaliserat arbete. Han menar på att om han hade haft ett eget skrivbord så skulle 

han haft mycket mer papper överallt och använt sig av post-it lappar. Det går i linje med vad 

van der Voordt (2003) menar när han säger att ett aktivitetsbaserat kontor kräver ett välutvecklat 

digitalt system samt avancerad informations och kommunikationsteknik då de anställda saknar 

egna platser där de kan förvara och spara sina tillhörigheter. Även Nathalie och Kevin ger 

tydliga indikationer på digitalisering:  

 

Om jag tittar tillbaka till hur det var förr så hade jag väldigt mycket papper. 

Det finns inte längre. Istället för att ha anteckningsblock så har jag digitala 

anteckningar.  Det händer inte att jag får ett papper i handen. 

 

Nathalie (2020, 26 november) 

 

Vi hade block som underlägg som man kunde anteckna på som var väldigt bra, 

vilket inte går på samma sätt nu, själva idén bakom det tappas. Nu har jag allt 

digitalt, alla anteckningar.  

 

Kevin (2020, 8 december)  

 

De allra flesta visar indikationer på att övergången till ABW-kontor har inneburit 

konsekvenser i form av ett mer digitalt arbetssätt. Eftersom de förhåller sig till en clean-desc-

policy och inte får lämna kvar saker på sin arbetsplats så skulle man kunna hävda att det är en 

självklar konsekvens som det aktivitetsbaserade kontoret både medför och kräver. Därför är 

det ingen chockerande data, men trots det en tydlig konsekvens som det aktivitetsbaserade 

kontoret medför.  

 

Det faktum att medarbetarna digitaliserat sitt arbete underlättar förstås för ett av huvudsyftena 

bakom införandet av det nya huvudkontoret; att medarbetare lätt ska kunna röra sig i 

byggnaden, skapa nya konstellationer samt främja gränsöverskridande arbete mellan 

avdelningar. Anna beskrev i den inledande intervjun att ett av arkitektens mål var att 
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medarbetarna ska kunna ha laptopen i ena handen och kaffet i andra, och röra sig runt i 

byggnaden, vilket är enkelt att anamma vid ett digitaliserat arbetssätt.  

 

Tema 3 - Saknar medarbetare att ha ett eget skrivbord? 

 

Respondenterna har inte uttryckt att de saknar eget skrivbord men däremot hade många 

önskat fler skrivbord och att det fanns en garanti för att man skulle få en plats vid sitt nav. I 

den inledande intervjun med Anna beskrev hon att förutsättningarna för att konceptet ska 

fungera är att det inte ska finnas skrivbordsplatser till alla. Hade det funnits det hade ingen 

rört på sig vilket är hela grundtanken med aktivitetsbaserat kontor. Då har man istället valt att 

ha väl tilltagen övrig yta med andra typer av platser. Ändå återstår det faktum att de anställda 

tycker att det råder brist på skrivbord i det nav de vill sitta. Det är en tydlig indikation på det 

är av stor vikt att löpande utvärdera i vilken utsträckning de olika platserna används 

(Gerdenitsch, C m.fl. (2018) .  

 

Ett par respondenter säger att det kan vara ofräscht att dela tangentbord: 

 

 Nej jag saknar inte skrivbord. Möjligtvis kan jag sakna att ha rent tangentbord och sådär. 

Och när man byter och flyttar runt kan det vara lite äckligt helt enkelt, vilket är en liten 

nackdel med att flytta runt. Ibland måste jag gå på ganska hårt med rengöringsdukarna och 

det är inte nice. Sen kan det vara vissa tekniska problem ibland med att koppla ihop laptopsen 

med platserna. Annars saknar jag inte eget skrivbord trots att jag hade en massa egna foton 

osv.   

Nathalie (2020, 26 november)  

 

 Sen har vi delat tangentbord… Med servetter så man kan torka av iof.. Men det är faktiskt 

väldigt äckligt. Folk är rätt dåliga på att torka av. Det är inte alltid servetterna finns där 

heller. Det är ju inte så hygieniskt när man flyttar runt så mycket. 

 

Isabella (2020, 11 december)  

 

 



 

 

32 

Filmon förklarar att det har varit bra för honom att behöva städa undan på skrivbordet varje 

dag:  

 

Nä asså jag är en rätt ordningsam person som gillar att ha ordning omkring mig. Men jag 

har typ några svarta hål där jag inte alls håller ordning. Och hade jag haft ett eget skrivbord 

då hade jag haft massa papper över hela och postitlappar överallt. Men nu måste jag lixom 

städa undan. Nu får alla papper ligga i den här lådan man har och den måste jag visserligen 

tömma då och då annars får inte datorn och det plats. Men det är verkligen till det positiva 

för mig för då får jag den där ordningen på skrivbordet som jag vill ha.  

 

Filmon (2020, 3 december)  

 

Rosengren och Ottoson (2019) samt Smollan & Morrison (2019) diskuterar 

identitetsbegreppet och hävdar att bristen på möjlighet att kunna personifiera sitt skrivbord 

med personliga fysiska markörer såsom fotografier blir ett hot mot den arbetsrelaterade 

identiteten. På frågan om respondenterna saknar eget skrivbord nämner endast en respondent 

att det är tråkigt att inte kunna dekorera skrivbordet: 

 

Jag kan sakna att man kan ha en klocka eller något som är ens egna och som gör det lite 

personligt. Man kan göra sin egen prägel på sin plats då, ha ett foto och lite så. Men de känns 

ju gammalt att ha det så nu…                       

 

Isabella (2020, 11 december)  

 

Resterande respondenter är överens om att det inte är viktigt och att man vant sig vid att inte 

ha sitt egna skrivbord. Flera lyfter som sagt istället fram fördelar med att inte kunna samla på 

sig saker och papper. Viktigt att ha i åtanke är också att det gått sex år sedan flytten till 

Sundbyberg och det nya kontoret, således skulle tiden kunna vara en avgörande faktor i 

frågan. Såsom beskrivet tidigare påbörjades skiftet från pappersanvändning redan under 1980-

talet och i takt med att arbete i många branscher blivit mer och mer informationscentrerat och 

flexibelt (Danielsson, 2005) blir således den egna fysiska platsen inte lika central. 

Respondenterna i den här studien verkar ha normaliserat det “skrivbordslösa” arbetssättet 

vilket kan vara ett tecken på att det är ett naturligt skifte som ligger i tiden. Även om Isabella 
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beskriver en liten saknad av exempelvis fotografier nämner hon att det känns gammalt nu, 

vilket säger något om att vi troligen är i ett naturligt skifte.   

 

Om nu inte anställda kan uttrycka sin identitet på arbetsplatsen genom personifiering av 

skrivbord borde det finnas andra sätt för individen att uttrycka och demonstrera sin identitet. 

För många är nämligen identiteten som formas i en organisation en av de viktigaste (i en 

arbetsgrupp, team eller en organisation som helhet) (Van Dick, 2001). En anställd kan 

uppfylla behovet av territorialitet (som är viktigt för upprätthållandet av identiteten) genom att 

exempelvis alltid välja samma arbetsstation (Wohlers & Hertel, 2016). Utifrån det skulle den 

zon man föredrar och väljer kunna demonstrera ens identitet, som att man exempelvis är en 

person som styrs av vanor eller en person som gillar att ha mycket rörelse omkring sig. Social 

identitetsteori (Ashforth och Mael, 2019) beskriver hur individer bekräftar sin identitet genom 

identifiering med gruppen. Sammanhållningen i det undersökta teamet och gruppen som 

sådan borde således vara en stor del i den enskilde individens uttryck för identitet.  

 

Tema 4 - Hur ser relationen till kollegorna ut?  

 

Det har framkommit att vilken tid på morgonen medarbetarna kommer till kontoret är 

avgörande för om man hinner få en “bra” arbetsplats eller inte. Definitionen av en ”bra plats” 

varierar lite men det finns indikationer på att det har att göra med att man vill sitta med 

personer man jobbar nära eller med de man känner och tycker om. Utifrån social 

identitetsteori kan det bero på att medarbetarna utformat en kognitiv och/eller affektiv 

identifikation till sin arbetsgrupp och således identifierar sig själv i den sociala miljön vid 

dessa platser (Tajfel, 1982). 

   

En del har även sina favoritplatser utifrån den fysiska placeringen. Pernilla beskriver att hon 

har en favoritplats vid fönstret som hon försöker att sätta sig vid varje morgon. Platsen som 

hon gillar mest är i anslutning till det nav där hennes team sitter. Kevin beskriver att han på 

morgonen letar efter sin favoritplats vid sitt team och om den inte är ledig så blir han för en 

kort stund besviken över att det är någon som satt sig där. 
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Även Isabella menar att både hon själv och kollegorna tenderar att ha favoritplatser:  

 

Jag har gjort psykologiskt, att man dras till samma plats som man suttit på 

innan, man har oftast sin sida eller så. Det är nog en trygghetsgrej, likt när 

man sätter sig vid ett matbord och alltid sitter på samma sida. Det blir därför 

så att vissa verkligen kan ba “vaaa min plats, min dag är förstörd” (med 

skämtsam ton), det är dock lite så att vissa är jätteflexibla medan vissa 

verkligen vill ha en viss plats.  

Isabella (2020, 11 december)  

 

Leo tog inte upp att han hade en favoritplats eller letade plats vid någon speciell person, men 

däremot blev det tydligt att han blivit tvungen att anpassa sig efter sina kollegors preferenser:  

  

Själv bryr jag mig inte om så mycket var jag sitter så jag brukar inte ta de 

platserna även om jag kommer tidigare. Jag kan sitta lite var som helst.  

Sen har jag ofta att jag sitter långt ut på kanten där många går förbi och sådär. 

Det är mycket just för att jag vet att andra INTE vill sitta där.  

 

Några av våra morgontrötta kollegor började försöka komma in tidigare förut 

för att hinna få en plats. Då blev det lite friktion. Då blev det ibland att jag gav 

min plats till någon annan som jag visste ville ha en plats. Då satte jag mig i en 

soffa eller något 

 Leo (2020, 26 november) 

 

Sammantaget är de flesta respondenterna överens om att man i första hand prioriterar att sitta 

i anslutning till det egna teamet. Resultatet liknar det som Chiara, L. m.fl. (2020) observerat i 

deras studie där människor i praktiken väljer arbetsyta utifrån behovet av att vara nära sina 

kollegor snarare än utifrån en aktivitet som ska utföras. Utöver det menar även Wohlers och 

Hertel (2016) att en anställd kan uppfylla behoven av territorialitet genom att exempelvis 

alltid välja samma arbetsstation. Det kan förklara varför flera av de anställda väljer att 

återkomma till samma platser och inte flytta runt så som det är tänkt. Det skapar en trygghet 

och någon typ av kontinuitet. Flera respondenter beskriver dessutom att det kan handla om en 

slags omedveten dragningskraft till samma plats och liknar det vid valet av plats på bussen 

eller plats vid matbordet där de alltid väljer samma.  
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Oavsett anledning till att man ofta väljer samma plats och att man dessutom är relativt 

obenägen att byta kan det skapa vissa problem. Konsekvensen blir nämligen att de som inte 

får en plats där de vill på morgonen sannolikt inte kommer få det under resten av dagen heller. 

Eftersom antalet platser vid det egna teamet är begränsade så har det resulterat i att anställda 

stundtals behöver anpassa tiden de kommer till jobbet för att få en plats bland kollegorna. Om 

man inte gör det kan det resultera i att man tvingas sitta iväg från kollegorna trots att man inte 

vill det: 

 

Jag går till den hörnan som finns för oss på kommunikation, där de flesta av 

oss sitter, och så hoppas jag att jag ska få en plats med mitt gäng, som är 

“webb-gänget”. Men jag har varit sjukskriven under två års tid så jag kommer 

sällan in vid halv nio, utan jag brukar komma vid tio, och då finns det aldrig 

någon plats, iallafall nästan aldrig. Istället går jag till ett annat våningsplan, 

vilket inte är så långt bort men jag kan inte ha ögonkontakt med dom och det 

känns ju tråkigt. 

 

Christina (2020, 20 november)  

  

Jag är ju en sån som brukar börja jobba vid nio normalt sätt, så är jag en sån 

som kommer lite senare och sitter lite längre men då vart det ju en sån situation 

att “shit jag måste planera om mitt liv” för att få en plats med dem som jag vill 

sitta med. Då måste jag va där lixom kvart över åtta istället. 

 

Ulrika (2020, 25 november)  

 

Det finns tidigare studier av ABW-kontor som visat på att problemen med att hitta en bra 

plats på morgonen kan skapa stress (de Been m.fl.., 2015). Även om merparten av 

respondenterna inte nämnt att de blir stressade över att finna rätt plats på morgonen är det 

påtagligt att letandet av plats ändå påverkar dem på olika sätt. I detta fall visar Leo att han är 

beredd att flytta endast för att en annan kollega ska få sin favoritplats vilket visar att han 

anstränger sig för gruppen. Hur väl ett team uppfattas som positivt kan påverkas av den 

personliga ansträngningen hos medlemmarna, således måste medlemmarna i gruppen själva 

hjälpa till att skapa den positiva bilden (Van Dick, 2001). 
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Respondenterna verkar som beskrivet ovan, i första hand välja sittplats vid det egna teamet 

och de flesta beskriver en god stämning och teamkänsla. Flera respondenter betonar även att 

de får det sociala behovet tillfredsställt på jobbet och tycker om att man ser varandra i det 

öppna kontorslandskapet och “har lite pejling på folk”. Även om vi sett att sammanhållningen 

inom teamet verkar god beskriver både Filmon, Pernilla och Isabella att det kan vara svårt att 

komma varandra riktigt nära när man jobbar aktivitetsbaserat. Isabella beskriver att 

tryggheten försvinner en aning när man inte sitter med samma personer dagligen. Pernilla 

förklarar skillnaden mellan att jobba aktivitetsbaserat mot att sitta vid fasta platser:  

 

Om man nu har det sättet som vi har, ja då blir det ju att den som satt bredvid 

dig idag kanske inte kommer göra det imorgon och det kan ju va både på gott 

och ont. Det kan ju va en positiv grej, att nu hann jag prata med Marie om de 

här bildgrejerna och imorgon sitter jag bredvid Filmon och då kan jag fråga 

om de där sökgrejerna jag undrade över. Så det kan ju vara mycket positivt 

också, men jag känner att vi vart ju väldigt tajta vi som satt med varandra när 

man hade fasta platser. Så det är ändå en skillnad.  

 

Pernilla (2020, 19 november) 

 

Flera respondenter nämner det faktum att den person man satt bredvid idag nödvändigtvis inte 

sitter bredvid en imorgon. Fördelarna verkar vara att man lär känna fler i det egna teamet 

vilket går i linje med den studie som säger att anställda på ABW-kontor upplever en större 

bredd i vilka de interagerar med (De Been m.fl., 2015). Däremot verkar resultatet av att 

socialisera med fler personer i teamet leda till att det blir svårare att komma varandra riktigt 

nära.  

 

Tema 5 - Är det bra att ständigt vara tillgänglig för varandra? 

 

Respondenterna har tagit upp både positiva och negativa konsekvenser av att ständigt vara 

tillgängliga för varandra. Det har framkommit att det uppstår störningsmoment på det 

aktivitetsbaserade kontoret när kollegor pratar högt eller avbryter med frågor. Samtidigt kan 

på så vis mer kunskap delas mellan de anställda. Kommunikationschef Christina säger: 
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I början när arbetssättet var nytt, talade man mer lågmält. Nu blir det mer “är det okej om 

jag tar ett skypemöte nu?” och då pratar man ju oftast mycket högre. Och folk har 

diskussioner över andras huvuden också, som möten stående bredvid en. Men det är bara en 

ordningsfråga och jag vill inte hålla på att tjafsa om det. På ett sätt uppskattar jag mycket om 

att man kan skoja lite och sitta och småprata så jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till eget 

rum.  

Christina (2020, 20 november)  

 

 Jag sitter ofta när jag jobbar med hörlurar därför att jag blir väldigt störd, om jag ska sitta 

och exempelvis göra om en sektion eller skriva copy eller vad det nu är. Jag vill gärna sitta 

på de här medelkoncentration för jag tycker dem är bäst men däremot vill jag inte höra allt 

det här sociala sorlet. För ibland är det ju såhär, ah men typ på eftermiddagarna då är det 

några som ska packa ihop och gå vid 4 och själv kanske man ska jobba till 5 halv 6 nånting 

och då blir det ju hela den här “packa ihop och hahaha vad ska ni göra-sessionen” som 

pågår när man själv då faktiskt ska sitta och fokusera. Så det är plus och minus men jag sitter 

ganska mycket med hörlurar när jag sitter på kontoret.  

Ulrika (2020, 25 november)  

 

Ulrika beskriver även att, samtidigt som det finns en fördel med att kunna knacka någon på 

axeln och snabbt ställa en fråga blir det även ett minus då någon knackar henne på axeln, 

något hon tänker kan ha inverkan på effektiviteten: 

 

Minuset är ju om man sitter i egna rum och man behöver ställa en fråga eller så, ja då 

behöver man kanske gå 50 meter istället för 5 meter. Men å andra sidan, om man ska vända 

på myntet så stör man ju nån oftare om man sitter fem meter istället för 50 meter bort.  

 

Ulrika (2020, 25 november)  

 

Isabella beskriver också att hon ibland kan bli störd av ljudvolymen när en del kollegor pratar 

högt och inte anpassar sig till att man sitter i ett öppet landskap. Hon beskriver även att 

effektiviteten kan påverkas något i situationer när kollegor kommer förbi och frågar om hjälp 

även om det såklart även är en fördel, att man kan hjälpas åt. Nathalie nämner också att hon 
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kan bli störd av andra om de har ”mini-möten” vid sina skrivbord eller om de har långa möten 

efter varandra men fortfarande sitter kvar på medel-koncentrationsplatserna. Filmon, som 

arbetar med teknisk support reflekterar även han kring de blandade effekterna av att sitta på 

de öppna platserna. Han menar att de tydliga gränserna för den egna sfären suddas ut något. I 

de fallen någon kommer och ber om hjälp lägger han ofta sina egna arbetsuppgifter åt sidan 

för att han vill vara snäll och hjälpa till och har svårt att säga nej. Även om det kan leda till att 

hans uppgifter blir lidande tycker han ändå att det är positivt att kollegorna snabbt kan be om 

hjälp om det är något ärende som behöver lösas fort. 

 

De Been m.fl. (2015) kunde identifiera ökad kunskapsdelning i aktivitetsbaserade kontor 

vilket även verkar vara fallet på den studerade avdelningen på Swedbank. Respondenterna 

beskriver att det är lättare att snabbt kunna ställa en fråga och hjälpa varandra inom teamet när 

man sitter nära varandra utan fysiska gränser. Det faktum att man ofta sitter vid olika personer 

med olika kompetenser och erfarenheter borde även medföra en större bredd i den kunskap 

som delas mellan kollegor. Även om det kan vara till stor fördel att snabbt kunna be om hjälp 

verkar det även medföra problem i och med att en del kan bli störda av andra som avbryter 

med frågor. Det finns tidigare forskning som visar på en högre nivå av oönskad interaktion 

hos de som arbetar i ABW-kontor mot klassiska cellkontor (Candido m.fl., 2019) I enighet 

med det blir således fördelen med att sitta nära och vara tillgänglig för sina kollegor även en 

nackdel. Den aktivitetsbaserade kontorslösningen ska i de fallen kunna erbjuda andra zoner 

dit den anställde kan flytta om hen behöver kunna sitta i lugn och ro och koncentrera sig. 

Appel-Meulenbroek m.fl., (2011) beskriver att anställda kan reglera den sociala interaktionen 

genom att skifta arbetsstation. Även om ett flertal respondenter i den här studien berättar att 

de blir störda av ljudvolymen väljer de i stor utsträckning att sitta kvar och sätta i hörlurar 

istället för att flytta. Det skulle rimligtvis kunna bero på att man vill vara till hjälp för sina 

kollegor och finnas där. Social identitetsteori beskriver att det finns en sammanlänkning 

mellan gruppens och individens egna framgångar och misslyckanden. Det bör även råda en 

uppfattning om att gruppens öde är sammanflätat med individens egna öde (Ashforth & Mael, 

1989). Med det som utgångspunkt hade det kunnat vara en förklaring till att respondenterna i 

stor utsträckning prioriterar att vara varandra behjälpliga. 
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Tema 6 - Varför interagerar man inte med personer från andra avdelningar? 

 

Som arbetssättet beskrivs i teorin och i den inledande intervjun med Anna så är tanken att 

ABW-kontor ska öka interaktionen mellan avdelningar och främja spontana möten och nya 

konstellationer. Faktum är att intervjuerna istället visar att de allra flesta inte interagerar och 

socialiserar med personer utanför det egna teamet: 

 

Dom sa när kontoret introducerades att man skulle ha kontakt med alla hit och 

dit men man har inte det tycker jag. Det är en helt annan grupp som man inte 

känner. Det är klart man kan säga något om vädret men jag säger oftast 

ingenting och sätter mig istället och bara jobbar. Man har ju sitt arbete som 

ska göras och man har inte någon relation med dessa människor. 

 

Christina (2020, 20 november) 

 

En fördel kan ju vara att det finns andra avdelningar som sitter nära som vi 

kan stöta på osv men man träffas ändå inte så spontant i den utsträckning som 

man kanske hade trott att man skulle göra, med andra team. I början kunde 

man flytta runt för att bonda med andra avdelningar men det gör jag inte 

längre. 

Nathalie (2020, 26 november) 

 

Det blir inte att man börjar prata så mycket utan snarare “hej hej”. Så det blir 

ändå lite så att man generellt inte börjar socialisera sig med andra 

avdelningar, man sitter ju med sitt. 

Isabella (2020, 11 december) 

 

Några av respondenterna beskriver även att de inte känner sig särskilt välkomna då de sätter 

sig vid människor på andra avdelningar vilket blir problematiskt när en förutsättning för 

arbetssättet är att man ska flytta runt:  

 

Men det blir ju lite sådär djungelns lag, det är en lite jobbig situation så. Men 

oftast har jag ju kunnat sitta med några andra hyfsat nära kollegor i de fallen. 

Men nån gång då och då har det blivit att jag till och med har suttit med nån 
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helt annan gruppering. Nån gång har jag suttit med HR och nån annan gång 

hamnade jag med några jurister, som man verkligen inte, eller man säger väl 

på sin höjd hej, asså ungefär “får jag ens sitta här” för det är ju deras 

territorium då. Men man måste ju sitta nånstans, så är det. 

Ulrika (2020, 25 november)  

 

Människor funkar så att man sätter sig i grupper med de man känner och jag 

menar, grundtanken är ju att man ska kunna sitta med nån annan och se “vad 

sysslar ni med?” De blir ju snarare så här att, vad är du för någon typ som 

sätter dig här? 

Kevin (2020, 8 december) 

 

Respondenterna visar att de i första hand vill sitta vid sitt eget team eftersom de på morgonen 

prioriterar att hitta en plats vid sina kollegor. Utöver det beskriver flera att de inte har något 

att prata om när de sätter sig vid andra avdelningar alternativt att de inte känner sig välkomna. 

Social identitetsteori förklarar hur individen har en tendens att favorisera den egna in-

gruppen, särskilt om den upplevs som distinkt och särskild (Ashforth & Mael, 1989) vilket 

kan vara fallet i detta exempel. De intervjuade i studien betonar faktumet att deras grupp är 

olik andra grupper vilket kan förstås av att medlemmar i en grupp tenderar att selektivt välja 

att se skillnader mot andra grupper för att framställa den egna gruppen i bättre ljus (Ashforth 

& Mael, 1989). Således underhålls sociala identiteter av gruppmedlemmar som jämför sig 

med andra grupper (Ashforth & Mael, 1989). Flera av respondenterna betonar även den 

speciella sammanhållningen och några reflekterar kring att andra grupper inte verkar ha 

samma goda stämning och att man heller inte har någonting gemensamt. Respondenterna 

känner en stark koppling till det egna teamet vilket kan förklaras utifrån att de känner att sin 

egna grupp är speciell. Det tenderar också att öka medlemmarnas identifiering med den egna 

gruppen (Ashforth och Mael, 1989). Ur det kan man vidare argumentera för att 

respondenterna hittat sin identitet i sin egen grupp och därför väljer att hålla sig fast vid den, 

medvetet eller omedvetet. Således kan både favoriseringen av, och identifieringen med 

gruppen vara drivande i att respondenterna i första hand vill sitta med det egna teamet.   
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Tema 7 - I vilken utsträckning nyttjas de olika zonerna?   

 

På kontoret finns tysta zoner som är ämnade för arbete som kräver extra koncentration. I 

intervjuerna framkommer det att det finns fördelar med de tysta platserna men att de ändå, av 

de flesta, inte används i någon större utsträckning trots stundtals hög ljudvolym på andra 

platser. Pernilla och Isabella är två som är positiva till platserna:  

 

Det har ju varit en sån här supergrej, att man vet om man ska sitta och läsa 

något eller så kan man gå till den delen av huset lixom. Och framförallt, eller 

jag upplever i alla fall att det är väldigt väl respekterat. Att är man i ett sånt 

område så är det tyst.  

 

Pernilla (2020, 19 november)  

 

Ja ibland har jag gjort det medvetet (valt de tysta zonerna). Man kan ju få en 

del gjort där om man verkligen behöver koncentration. Då kan man fokusera!  

 

Isabella (2020, 11 december) 

 

Leo och Kevin beskriver att de använder de tysta zonerna ibland och övriga respondenter 

använder inte de tysta zonerna över huvud taget av olika anledningar. Ulrika sätter sig endast 

vid de tysta zonerna om hon är tvungen:  

 

Vi har nått som vi kallar för, några kallar det för akvariet och några kallar det 

för kylskåpet, asså det är en ganska kall del hehe som hänger uppe i en gång 

om man säger så. Och där exempelvis, det känns ju “vad i helskotta sitter jag 

här för”. Jag kan inte prata med nån för det är tysta platser, och det är kallt 

och jävligt och då har jag tagit mig en timme tur och retur för att sätta mig i ett 

kylskåp lixom. Och det känns ju helt meningslöst. 

Ulrika (2020, 25 november) 
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Christina vill inte sitta vid de tysta platserna eftersom hon trots allt trivs med att ha en livlig 

stämning omkring sig: 

 

De tysta zonerna går jag alltså inte till så ofta men det är nog för att jag vill ju hålla ihop 

med gruppen. Och eftersom det aktivitetsbaserade arbetssättet gör att man kan sitta en del 

hemma, så gör jag så att om jag har en uppgift där jag måste sitta och tänka och fundera så 

brukar jag göra det hemma.  

 

Christina (2020, 20 november) 

 

Nathalie tycker inte att de tysta zonerna fungerar särskilt bra eftersom det kommer ljud från 

andra avdelningar. Hon menar även att en del inte använder platserna som tysta utan pratar på 

som vanligt. Filmon säger att han aldrig använt de tysta zonerna eftersom de inte passar hans 

arbetsuppgifter då han behöver knappa på tangentbord och ta samtal, något som inte är tillåtet 

där. Arbetsytan på en del ABW-kontor har visat sig inte nyttjas till fullo där många 

medarbetare endast nyttjar ett fåtal olika arbetsstationer eller sällan byter över huvud taget 

(Appel-Meulenbroek m.fl., 2011). Det överensstämmer med studien på Swedbank då 

respondenterna ofta väljer bort de tysta zonerna, trots att de utgör en stor del av det 

aktivitetsbaserade kontoret. 

 

Det är tydligt att de tysta zonerna väcker åsikter och tankar hos respondenterna. En del tycker 

att de respekteras väl och att de fungerar när man väl behöver dem. Någon annan tycker att 

det ändå inte är så tyst där som det borde vara och är därför missnöjd med deras funktion. 

Flera av respondenterna väljer dessutom bort de tysta zonerna på grund av den ogästvänliga 

temperaturen. Omgivningens miljö, däribland buller och temperatur är av vikt när man 

diskuterar individens upplevelse av arbetet (Aronson m.fl., 2011). 

 

Utöver tysta zoner var de så kallade projektborden ett ämne som uppkom i majoriteten av 

intervjuerna. Projektborden är placerade i anslutning till det egna navet men är inte 

ergonomiska och saknar de stationära skärmar som finns vid de vanliga borden.  

 

Sen finns det en annan zon som är bord med stolar där det inte finns 

tangentbord och skärm men det är ju ungefär som jag jobbar när jag jobbar 
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hemma så det känns ganska onödigt. När jag är på jobbet vill jag ju ta del av 

att kunna ha stor skärm, skrivbord osv. Jag brukar spara uppgifter som kräver 

två skärmar till när jag kommer till kontoret så jag inte behöver göra dessa 

uppgifter hemma. Därför sitter jag sällan vid dessa projektbord.  

 

Christina (2020, 20 november) 

 

Man vill ju helst inte släppa sin plats vid medel-koncentration för att helt 

plötsligt sitta på nå projektbord, om man nu inte jobbar med nått projekt, så 

finns det ingen poäng att sitta vid ett projektbord med sin lilla bärbara dator 

vid ett icke höjbart skrivbord och en dålig stol, lixom.  

 

Ulrika (2020, 25 november)  

 

Sen finns det projektbord, men som är dåliga för ryggen, inga riktiga 

skrivbordsstolar, mer som snurrpall-liknande stolar, men med ryggstöd. Inga 

skärmar. 

Isabella (2020, 11 december)  

 

Vi har te x ett lågt, obekvämt bord som är i medel-koncentrationsrummet, som 

folk endast tar om det är helt fullt, men annars sitter ingen där för det är ett 

helt onödigt bord.  

Leo (2020, 26 november)  

 

Majoriteten av respondenterna nämner ergonomiska faktorer som viktiga i valet av plats. 

Utöver det faktum att man vill sitta nära sitt team verkar platserna vid medelkoncentration 

vara populära just på grund av att de är bekväma. De har både höj och sänkbara bord, 

ordentliga kontorsstolar och två stora skärmar man kan koppla upp sig på. Ergonomi är en av 

fyra faktorer som bedöms som centrala när man tittar på hur den fysiska arbetsmiljön har 

inverkan på individers upplevelse av arbetet (Aronson m.fl., 2011). Eftersom respondenterna 

arbetar med webb och kommunikation bygger deras arbete till stor del på att sitta framför två 

skärmar. Således är det förståeligt att de flesta respondenterna väljer bort projektborden just 

på grund av att de inte är ergonomiska och saknar skärmar. Utifrån det kan man argumentera 
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för vikten av att anpassa arbetssättet och designen av kontor till vilka som ska verka inom 

det.   

 

Utifrån det intervjuerna visar är det tydligt att respondenterna saknar vissa typer av platser på 

kontoret. Christina beskriver att hon saknar rum där man kan ta samtal:  

 

 Jag tycker det borde finnas vissa områden dit man går om man ska ha samtal, 

det går ju inte att alla som har samtal går in i samma men kanske små kuber, 

inte vet jag. Vi har ju ont om konferensrum så man blir ju tokig när någon 

upptar ett konferensrum för ett eget samtal, en person”  

Christina (2020, 20 november)  

 

Nathalie påpekar bristen på platser att kunna ha digitala möten och samtal utan att behöva 

störa kollegorna. Som Christina vill hon helst inte ta upp ett helt mötesrum/konferensrum för 

sig själv eftersom det inte känns ändamålsenligt, det råder trots allt brist på dem: 

 

Ska man prata på ett digitalt möte så är valet att sitta kvar och småstöra andra 

eller ta ett tyst rum för att kunna sitta där. Eller en drop-down plats som är 

jätte o-ergonomisk. Jag är positiv till olika platser till arbetsuppgifter, det är 

en bra tanke, men då måste det finnas ordentliga platser för det.  

 

Nathalie (2020, 26 november) 

 

Filmon beskriver att mötesrummen kan vara uppbokade flera veckor framåt. En del möten får 

därför ordnas i caféet där det kan bli lite livat med kaffemaskiner som låter. Ändå menar 

Filmon att det oftast löser sig:  

 

Men man får göra det bästa av situationen. Och vi alla sitter ju i samma sits 

lixom. Och då får man bara acceptera att, aha det här mötet kanske inte blev 

det mest produktiva men vi fick iallafall sagt det vi behövde. Så det går ändå 

rätt bra tycker jag. 

Filmon (2020, 3 december) 

 



 

 

45 

Tanken med aktivitetsbaserade kontor är som många gånger nämnt att anställda ska flytta runt 

och hitta en plats utifrån den aktivitet som ska utföras. Därför kan man argumentera för att 

grundtanken således fallerar om det råder brist på rum/zoner för vissa typer av aktiviteter. 

Den flexibilitet som kännetecknar aktivitetsbaserade kontor (Candido m fl., 2019) verkar inte 

ha uppnåtts fullt ut på Swedbank med tanke på att ett flertal respondenter uttrycker en brist på 

zoner för en del typer av aktiviteter. Det är viktigt att löpande följa upp vilka behov som finns 

på arbetsplatsen för att effekten av det aktivitetsbaserade kontoret ska fortsätta vara god 

(Gerdenitsch m.fl., 2018). I den inledande intervjun med Anna beskriver hon att det gjordes 

en revidering i arbetssättet hos Swedbank 2018. Utifrån enkätstudier med personalen kom det 

då fram en del brister som man vidare tagit hänsyn till i Swedbanks nya byggen av kontor. 

Anna påpekar däremot att kontoret i Sundbyberg är svårt att bygga om, även om man nu vet 

om vad som möjligtvis skulle kunna gjorts annorlunda.  
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5. Slutsatser 

Studiens syfte formulerades med en tanke att det skulle finnas ett öppet förhållningssätt till 

den empiri som skulle samlas in. Vi ville ta reda på vad som kan hända hos personalen inne 

på ett aktivitetsbaserat kontor med hjälp av intervjuer med medarbetare på Swedbanks 

huvudkontor. Det har framkommit en hel del intressanta aspekter om hur personerna rör sig 

inne på kontoret och hur de navigerar i kontorslandskapet. En tydlig, men inte helt oväntad 

konsekvens av kontorets utformning är att det har krävts ett digitaliserat arbetssätt för de 

anställda att förhålla sig till. Oavsett var i kontoret medarbetarna sätter sig eller hur ofta de 

flyttar så finns nämligen inte en egen plats där man kan ha kvar sina saker i slutet av dagen. 

Detta har lett till att medarbetarna har mindre papper, post-it lappar och andra saker framme.  

 

De flesta av respondenterna beskriver att de helst vill sitta på en arbetsplats med sina kollegor 

inom det team som de arbetar i. Och det verkar som att ju längre tiden går, desto mer tydligt 

blir det. Alla är medvetna om att det har funnits en regel som säger att det inte är okej att ha 

kvar sin arbetsplats om man är iväg mer än en timme. Då inte detta efterföljs har det istället 

formats en oskriven regel på arbetsplatsen som gör att medarbetarna ruckar på den befintliga 

regeln. Enligt den oskrivna regeln så är det okej att ha kvar sina saker även om man är borta 

längre än en timme. De anställda visar tydliga indikationer på att de vill sitta på platserna som 

finns vid det egna teamet där de känner en samhörighet samtidigt som det inte finns platser 

för alla på just dessa skrivbordsplatser. En konsekvens av det är att det, vid vissa tillfällen 

skapats en friktion och en del har känt att de påverkas av att inte veta om de har en plats eller 

inte när de kommer till arbetsplatsen. Vi har även sett att när de blir tvungna att sätta sig vid 

andra platser, med kollegor som de inte känner sedan innan, så interagerar de inte i någon 

större utsträckning med dessa. Sammanfattningsvis argumenterar vi för att det 

aktivitetsbaserade kontoret inte utnyttjas till fullo, baserat på den tidigare forskningen som 

tagits del av och från den information vi tagit fram från Humlegården, Tengbom och i 

intervjun med Anna.  

 

Genom att utforma kontoret på ett visst sätt har man velat uppnå en viss organisationskultur. 

Den öppna planlösningen och avsaknaden av egna platser kan ses som artefakter som ska 

uppmuntra till ett öppet arbetsklimat utan synliga gränser. Vi argumenterar för att den fysiska 

utformningen av kontoret inte verkar räcka som verktyg för att skapa eller främja en ny kultur 

med nya interaktionsmönster i detta fall. Medarbetarna tyr sig i stor mån till de team och den 
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avdelning som de tillhör och förhåller sig inte till den öppna kulturen med arbete över gränser 

i någon större utsträckning. Vår studie visar således att medarbetarna föredrar att arbeta nära 

och tillsammans med kollegorna i det egna teamet. Utifrån social identitetsteori argumenterar 

vi för att det till stor del kan bero på en identifiering med den egna gruppen. Tillhörigheten 

stärker även individens självkänsla och uppfyller dess behov av att ha sin plats i ett tydligt 

sammanhang. Medarbetarna verkar även ha en stark affektiv/känslomässig koppling till den 

egna gruppen.  

 

Medarbetarna väljer i hög utsträckning att sitta kvar i anslutning till teamet trots att många 

upplever att de blir avbrutna med frågor och störda av andras konversationer. Social 

identitetsteori beskriver att människan, i identifiering med en grupp likställer sina egna 

framgångar/misslyckanden med gruppens. Vi argumenterar således, med SIT som 

utgångspunkt, att de anställda upplever att man vill finnas där och vara behjälplig sina 

kollegor när problem uppstår.  

 

Målet med att införa aktivitetsbaserade kontor är att öka interaktioner mellan avdelningar och 

främja spontana möten och nya konstellationer. Vår studie visar att de anställda, till stor del, 

inte interagerar med personer från andra avdelningar. Utifrån social identitetsteori 

argumenterar vi för att behoven av att definiera sig själv i sin egen in-grupp är så pass stark att 

målet med arbetssättet blir svårt att nå. Medarbetarna tenderar istället att se skillnader mot 

andra ut-grupper istället för likheter. Med SIT som utgångspunkt kan man således även 

argumentera för att medarbetarnas sociala identiteter skapas och underhålls i den egna 

gruppens relation till övriga grupper. 

 

En del forskning visar att arbetssättet ökar anställdas koppling till organisationen i stort och 

försämrar relationen till det egna teamet då medarbetare har en tendens att spridas ut över 

byggnaden. Utifrån vår studie har vi som ovan beskrivet sett andra tendenser. I sig bekräftar 

det den problemdiskussion som fördes i inledningen där forskning pekar åt olika håll. Det är 

en svår studie att göra då indikationerna vi sett på vilka konsekvenser som kontoret lett till 

kan bero på andra saker än just hur kontoret är utformat. Vi har därför stor respekt för att det 

finns mycket att ta hänsyn till men argumenterar ändå för att denna studie bidragit till 

vetskapen om vad som kan hända innanför väggarna på ett ABW-kontor.  
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Vilka alternativa metoder/data hade kunnat användas?  

Vi anser att det har varit mycket givande att göra en intervjustudie då vi fått ta del av 

medarbetarnas uppfattningar och kunnat jämföra de sinsemellan. Däremot hade det kunnat 

fördjupats genom att ha intervjuerna i form av fokusgrupper. Då hade respondenterna 

tillsammans kunnat diskutera kring sina synpunkter på kontorslandskapet. Man hade således 

kunnat se hur de fungerar inom gruppen och den sociala identiteten hade möjligtvis kunnat 

förstås bättre.  

 

Förslag till vidare forskning? 

Studien har varit öppen av sin karaktär, och det som respondenterna själva tagit upp i 

intervjuerna är det som har analyserats vilket har varit givande. Däremot har det delvis varit 

svårt att slå fast att de olika fynden helt och hållet beror på kontorsutformningen vilket skulle 

kunna göra att studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas. Vidare forskning kan förslagsvis ta 

fasta på de aspekterna som framkommit, så som oskrivna regler, närhet till sitt eget team osv 

och utveckla fler studier utifrån det, för att se vilka andra förklaringar medarbetarnas 

beteenden kan förstås utifrån. Ett annat förslag är att ta fasta på de positiva aspekterna, så som 

att man lär känna flera i sin egen arbetsgrupp i det aktivitetsbaserade kontoret, och fördjupa 

sig i hur det kan underhållas på lång sikt.    
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Studien utgår ifrån fyra olika teman: Arbetsklimat, dagliga rutiner, sociala interaktioner och 

avslutande frågor. Målet är att respondenterna har stor frihet i att utforma svaren på eget sätt.  

 

Bakgrundsfakta  

• Namn 

• Ålder 

• Antal år på organisationen och/eller antal år på nuvarande avdelning 

• Position i organisationen/ Arbetsuppgifter 

 

 

Frågor om arbetsklimatet 

• Var du med när det aktivitetsbaserade arbetssättet infördes/när ni flyttade 

kontor? 

• Alternativ 1 (medarbetare som var med innan flytten) Minns du vad du 

tänkte/kände när du fick veta att ni skulle flytta till ett aktivitetsbaserat kontor? 

Vad fick du för information inför förändringen?  

• Alternativ 2 (medarbetare som inte var med innan flytten) Hur tänkte/kände du när du 

fick veta att kontoret du skulle börja arbeta på var aktivitetsbaserat? Hade du någon 

tidigare erfarenhet av det?  

 

 

• - Vilka olika zoner/typer av rum har du tillgång till?  

 

Frågor om de dagliga rutinerna  

• Beskriv gärna hur dina rutiner ser ut från att du kliver in på kontoret? 

• Hur tänker du när du väljer plats att arbeta på?  

• Hur rör du dig mellan olika zoner under dagen? 

• Utnyttjar du vissa zoner mer eller mindre, isåfall varför då?   

• Finns det regler/oskrivna regler att förhålla sig till på kontoret?  

 

Frågor om de sociala interaktionerna  

• Tycker du att relationen mellan er kollegor påverkas på något sätt av att ni arbetar 

aktivitetsbaserat? 

• Är det lättare eller svårare att komma varandra nära?  

• Hur formas konstellationer?  

• Föredrar du att sitta själv eller med andra? Varför 

 

Avslutande frågor  

• Trivs du med att arbeta aktivitetsbaserat? /Hur tycker du att det aktivitetsbaserade 

kontoret fungerar idag?  

• positiva/negativa aspekter 

• möjligheter/svårigheter 

• Finns det något du upplever är obekvämt med det aktivitetsbaserade 

arbetssättet eller något du hade velat ändra på? 
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• Finns det något specifikt du vill lyfta fram som passar just dig med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet?  

• Hur tänker du kring att du saknar ett eget skrivbord? 

•  Gynnar det dig, isåfall på vilket sätt? Eller är det problematiskt, isåfall hur 

då?  

• Saknar du eget skrivbord/eget rum eller tycker du att det är skönt som det är?  

 

 

Bilaga 2. Intervjuförfrågan  

 

Hej där i grårusket!  

 

Vi heter Malin Carlsson och Victoria Österman Åkerlind och läser Företagsekonomi med 

inriktning mot organisation på Södertörns Högskola. Nu i höst skriver vi äntligen vårt 

examensarbete där vi valt att fördjupa oss i aktivitetsbaserade kontor. Vårt huvudsakliga syfte 

är att undersöka hur detta arbetssätt upplevs hos de anställda. Eftersom Swedbank var tidiga 

med att införa den här typen av kontor föreföll företaget extra intressant för oss att titta 

närmre på.  

 

Vi önskar att göra ett antal intervjuer med personer som arbetar på Swedbank för att få höra 

lite mer om era upplevelser av att arbeta på ett aktivitetsbaserat kontor. I dessa tider är vi 

medvetna om att ni säkert mestadels arbetar hemifrån men hoppas att det ändå är möjligt att 

blicka tillbaka lite till tiden innan covid 19. 

  

Vi hade varit väldigt tacksamma och glada ifall just du ville ta en liten stund av din tid för att 

vara med i vår studie. Intervjun kommer ta max 60 minuter och kan antingen ske via telefon 

eller videosamtal, beroende på vad du är bekväm med. Självklart är det alltid roligt om vi kan 

se varandra:) Vi ser gärna att vi kan starta med intervjuerna redan i slutet på den här veckan 

(V.47) med fortsättning in i nästa vecka. Självklart är det du som får bestämma vilken dag och 

tid som passar bäst. Om det känns okej så ser vi gärna att intervjun spelas in, för att vi sedan 

enklare ska kunna titta tillbaka på intervjuerna när vi ska sammanställa resultatet i uppsatsen. 

Det är enbart vi två som kommer ha tillgång till inspelningen och den raderas så fort 

uppsatsen är klar. Alla uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och du får självklart vara 

anonym. 
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Vårt mål är att kunna föra ett avslappnat samtal med er och det finns ingen press från vår sida, 

vi är bara tacksamma ifall vi kan få ta del av lite värdefulla åsikter och tankar från er. På så 

vis ska vi kunna skriva ihop ett strålande arbete om något vi tycker är väldigt intressant och 

aktuellt som ni självklart kommer va de första att få ett exemplar av!  

 

Vill du vara med i vår studie?  

 

Skicka ett mail till: malinvictoria20@gmail.com  

där du kort beskriver vem du är och vilken tid som skulle passa dig för en intervju!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Malin Carlsson & Victoria Österman Åkerlind  
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