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Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen i kombination med att organisationer blir allt mer 

kunskapsintensiva har fött nya arbetssätt som kräver ett nytt sätt att utforma arbetslokaler. 

Det moderna kontorskonceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att en arbetsplats är 

utformad efter de arbetsuppgifter som sker inom organisationen. Tidigare forskning och 

studier visar på flera fördelar med konceptet men få stämmer överens med hur de anställda 

uppfattar det i praktiken. Därav är syftet med den aktuella studien att undersöka hur anställda 

inom en kunskapsintensiv organisation uppfattar en aktivitetsbaserad arbetsplats. För att 

generera en helhetsbild över hur anställda inom en kunskapsintensiv organisation uppfattar en 

aktivitetsbaserad arbetsplats användes en kvantitativ metod i form av en webbaserad enkät. 

Respondenterna bestod av anställda på ett företag inom revisionsbranschen och resultatet 

styrker tidigare forskning inom ämnet där fördelar som bättre kommunikation och samarbete 

ökar samtidigt som de skapar koncentrationssvårigheter för många anställda. Det visar sig 

även att anställda anpassar sig olika till det nya konceptet beroende på hur delaktiga de 

upplever att de fått vara i utformningen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare tyder 

resultatet på att vissa faktorer som är viktiga för att anställda ska trivas på sin arbetsplats 

såsom att kunna reglera luft-, ljus- och ljudnivå där de arbetar, försvinner i samband med 

implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Sammanfattningsvis styrker resultatet 

tidigare studier om att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte är lämpad för alla anställda 

och skulle behöva utvecklas för att gynna alla delar inom en organisation.  

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserad arbetsplats, aktivitetsbaserat arbete och arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Technological development in combination with organizations becoming increasingly 

knowledge-intensive, has given rise to new ways of working that call for new ways of 

designing workplaces. The modern office concept activity-based workplaces means that all 

workplaces are designed according to the overall work tasks that occur within the 

organization. Earlier research and studies show several advantages with the concept, but few 

of them correspond to how the employees perceive it in practice. Hence, the purpose of the 

current study is to investigate how employees in a knowledge-intensive organization perceive 

an activity-based workplace. To generate an overall picture of how employees in a 

knowledge-intensive organization perceive an activity-based workplace, a quantitative 

method in the form of a web-based survey was used. Respondents consisted of employees in 

an audit firm and the result reinforces previous research on the subject, where benefits such 

as better communication and collaboration increases, while on the other hand creates 

concentration difficulties for many employees. It also turns out that employees adapt 

differently to the new concept depending on how involved they feel they have been in the 

design of the activity-based workplace. Furthermore, the result indicates that certain factors 

that are important for employees to appreciate their workplace, such as being able to regulate 

airing, light and noise levels where they work, disappear due to the implementation of the 

activity-based workplace. In sum, the study confirms previous research, showing that the 

activity-based workplace is not suitable for all employees and would need to be further 

developed and adapted in order to benefit all parts of an organization. 

 

Keywords: Activity based workplace, activity based work and work environment 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Jag vill tacka alla respondenter som valde att delta i studien om hur aktivitetsbaserade 

arbetsplatser uppfattas av anställda inom en kunskapsintensiv organisation. Det är tack vare 

dem som undersökningen var möjlig att genomföra. Sedan vill jag även rikta ett stort tack till 

min handledare, Christer Thörnqvist, som hjälpt mig i arbetet de gånger jag stött på problem.  

 

Högskolan i Skövde, maj 2018 

Johanna Westerlund 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en förklaring till vad konceptet aktivitetsbaserad arbetsplats 

innebär. Vidare förs en diskussion kring tidigare forsknings delade resultat om hur den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen fungerar i praktiken och därefter presenteras syfte och 

problemformulering. 

 

1.1 Problembakgrund 
Digitaliseringens framfart gör det möjligt för såväl privatpersoner som företag att 

kommunicera med varandra genom internet. Den tekniska utvecklingen bidrar till att det går 

att ta del av fakta, åsikter och kunnande genom webben (Cöster & Westelius, 2016), vilket 

påverkar dagens organisationer på flera sätt (Arnfalk, 2013). Då anställda i princip kan arbeta 

var som helst, när som helst och fortfarande dela och ta del av samma information och arbete 

som innan, har det skapats nya idéer om hur utformningen av organisationers arbetsytor bör 

vara (Kupritz, 2003; Herbig et al., 2015). 

 

Aktivitetsbaserade verksamheter (activity-based working, ABW) är ett begrepp som haft stor 

inverkan på arbetsplatsers utformning de senaste fem åren. Konceptet handlar om att bryta de 

traditionella reglerna om hur en arbetsplats ska se ut och istället vara flexibelt utformat efter 

organisationens syfte och de olika arbetsuppgifter som sker i det dagliga arbetet (Hulme et 

al., 2010). Det innebär att verksamheter byter från den kontorsdesign där anställda har egna 

kontor, skrivbord och datorer till ett mer öppet kontor med flera olika områden avsedda för 

varierande arbetsuppgifter där anställda har möjlighet att arbeta där de vill eller passar dem 

för dagen. De anställda har därmed inte någon egen plats utan arbetar utefter de olika 

aktiviteter som utförs (Herbig et al., 2015). Enligt Kaarlela-Tuomaala et al. (2009) är 

aktivitetsbaserade arbetsplatser utformade bland annat på grund av att arbetet idag är mer 

kunskapsintensivt än tidigare. En kunskapsintensiv organisation är präglad av komplext 

arbete av intellektuell karaktär där anställda ofta är välutbildade och högt akademiskt 

kvalificerade (Robertson & Swan, 2003). 

 

Vidare hävdar Appel-Meulenbroek et al. (2011) att ABW utvecklats för att underlätta 

optimering av arbetsplatser och kontorsytor och Herbig et al. (2015) förklarar att 

utformningen kan öka kommunikations- och informationsflöden mellan anställda samt 

minska kostnader för kontorslokaler. Men alla är inte av samma åsikt. Vissa menar att 
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arbetssättet och denna typ av utformning av kontorsytor kan påverka anställdas hälsa och 

välbefinnande negativt (Pejtersen et al., 2006).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Aktivitetsbaserad arbetsplats är det moderna sättet att utforma en arbetsplats på. I tidningen 

Personal & Ledarskap (2017) beskrivs konceptet som rörligt, trendigt och nyskapande, 

samtidigt som det i nästa mening förklaras som ett koncept som inte enbart bidrar till positiva 

effekter för anställda på det företag som väljer att implementera det. Utifrån tidigare studier 

och fakta om konceptet är det tydligt att problematiken uppstår på grund av att de fördelar 

som forskningen belyser med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte stämmer överens med 

hur anställda uppfattar det i praktiken (Pejtersen et al., 2006). En anledning till problemet är 

att ledningen inom organisationer ofta har svårt att förstå hur de anställda vill och behöver 

arbeta, vilket leder till att utformningen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte 

tillgodoser de anställdas arbetsuppgifter (Skogland, 2017). Ett exempel är när Fackförbundet 

Unionen genomförde en förändring från traditionella kontorslokaler där de anställda hade 

egna rum till en aktivitetsbaserad arbetsplats. I en intervju förklarade projektledaren för 

implementeringen att de skapade utformningen efter sina bästa gissningar om hur de anställda 

ville ha det och att de räknade med att behöva ändra utformningen och antalet platser med 

tiden (Personal & ledarskap, 2017). Problemet med det arbetssättet blir att flera företag lägger 

stora summor pengar, engagemang och tid på både möbler och utformning av lokaler som 

sedan inte används, vilket inte torde vara varken effektivt eller bidra till minskade kostnader 

som konceptets förespråkare menar att det ska göra (Greene & Myerson, 2011). Det är 

således viktigt att ta reda på hur anställda uppfattar en aktivitetsbaserad arbetsplats för att 

veta vad som bidrar till positiva effekter och vad som inte gör det. 

 

Precis som kontorskoncept utvecklas gör så även olika former av tjänster, vilket har lett till 

att kunskapsintensiva företag inom den privata tjänstesektorn idag står för hela 49 %. Ett 

kunskapsintensivt företag präglas av komplext kunskapsinnehåll och erbjuder tjänster i form 

av bland annat affärslösningar och logistiklösningar till sina kunder, till skillnad från 

varuproducerande företag. De anställdas kompetens och utbildning är till stora delar grunden 

till företagets existens eftersom de inte producerar någon faktisk produkt, vilket torde 

innebära att det är av stor vikt att den tid som de anställda spenderar på kontoret tillgodoser 

dess arbetsuppgifter (WSP Analys & Strategi, 2014). 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur en aktivitetsbaserad arbetsplats uppfattas av anställda 

inom en kunskapsintensiv organisation. De fördelar som tidigare forskning indikerar att 

konceptet ska ge ett företag som inför det ska därför ställas mot anställda inom en 

kunskapsintensiv organisations uppfattningar.  

 

1.4 Problemformulering 
Hur uppfattas aktivitetsbaserade arbetsplatser av anställda inom en kunskapsintensiv 

organisation? 

 

2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel presenterar teori och tidigare forskning om hur den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen påverkar såväl företag som anställda. Kapitlet inleds med en förklaring till 

konceptets bakgrund och tydliggör de uttalade syften som finns för att företag ska införa 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Därefter delas tidigare teori och forskning upp i områden för 

att på tydligt sätt reda ut konceptets påverkan på anställda. 

 

2.1 Den nya arbetsplatsen 
På en arbetsmarknad under ständig förändring har förmågan att förändra sig blivit en viktig 

faktor för organisationers framgång och överlevnad (Skogland, 2017). Organisationer måste 

vara anpassningsbara och följa den tekniska utvecklingen (Harris, 2015) för oavsett storlek 

eller bransch så står alla organisationer inför samma utmaning, att erbjuda mer och bättre 

resultat med färre resurser (Becker, 2002). Enligt Young Lee et al. (2005) kräver den tekniska 

utvecklingen att anställda arbetar i team vilket enligt Skogland (2017) föder ett nytt arbetssätt 

samt en reformerad arbetsplats. Harris (2015) menar att den “nya arbetsplatsen” kommer vara 

en plats för anställda att bilda nätverk, dela kunskap och samarbeta med varandra. Det 

tidigare arbetssättet som präglat arbetsmarknaden med fokus på hierarkier och övervakning, 

stämmer inte längre överens med det arbetssätt som krävs idag, då mer fokus riktas mot 

teoretisk kunskap och kreativitet för att utveckla organisationer (Greene & Myerson, 2011). 

 

2.2 Aktivitetsbaserad arbetsplats 
Enligt Hoendervanger et al. (2016) är dagens arbete i allmänhet mer autonomt och interaktivt 

än tidigare, vilket innebär att anställda är i behov av att växla mellan olika aktiviteter i sitt 
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dagliga arbete. En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att arbetsplatsen är utformad efter 

olika typer av arbetsstationer eller avdelningar inom arbetsmiljön, som var och en är 

utformade för att stödja varsin specifik arbetsaktivitet. En del av en kontorslokal kan 

exempelvis vara utformad för att underlätta samarbete mellan medarbetare medan en annan 

plats är utformad för att anställda ska kunna arbeta koncentrerat var för sig. Att ha områden 

för olika arbetsaktiviteter implementeras med förhoppningen om att underlätta 

kommunikation och informationsflöden samt att öka effektiviteten inom organisationer 

(Herbig et al., 2015). 

 

Hoendervanger et al. (2016) menar att det grundläggande antagandet bakom ABW-konceptet 

är att underlätta arbetet för de anställda genom att erbjuda olika typer av arbetsmiljöer. Det 

finns flera olika anledningar till att organisationer väljer att utforma aktivitetsbaserade 

arbetsplatser (se t.ex. De Been & Beijer, 2014). Att öka möjligheten till kunskapsdelning och 

kommunikation samt att öka organisationens rykte och maximera produktivitet är de främsta 

faktorerna som organisationen önskar uppnå. Pejtersen et al. (2006) betonar att en 

aktivitetsbaserad arbetsplats även kostar mindre än en arbetsplats där de anställda har egna 

kontorsrum då organisationen utnyttjar mindre kvadratmeter per anställd. Detta stöds av Van 

der Voordt (2004) som förklarar att aktivitetsbaserade arbetsplatser dels ger en ekonomisk 

vinning då organisationen kan spara annars höga kostnader för stora och dyra kontorslokaler, 

samt en social vinning då de tidigare kontorslokalerna gav dåliga förutsättningar för social 

interaktion på arbetsplatsen.  

 

Wohlers et al. (2017) hävdar att aktivitetsbaserade arbetsplatser syftar till att stödja både 

koncentrerat och kommunikativt kontorsarbete men även att det är ett sätt för organisationens 

ledning att signalera att de bryr sig om sina anställda. När kontorsarbete studeras kan två 

grundläggande kategorier identifieras, koncentrerat arbete som handlar om fokuserade 

uppgifter som utförs ensamma, samt samarbete och interaktivt arbete som utförs tillsammans 

med andra. För att utföra koncentrerat arbete måste anställda spendera tid ensamma för att 

tänka och fokusera vilket kräver en ostörd arbetsplats med minimal ljudnivå. Ett interaktivt 

arbete däremot kräver möjligheten att öppet kunna dela information och utbyte av idéer med 

kollegor såsom mötesrum eller diskussions-zoner för planerad kommunikation. 
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2.3 Arbetsmiljö 
En viktig del för att de anställda ska trivas på arbetsplatsen är att de har kontroll över den 

fysiska arbetsmiljön (se t.ex. Van der Voordt, 2004). Faktorer som ljus- och ljudnivå samt 

luftkvaliteten i rummet en anställd arbetar i kan påverka dem på olika sätt. Samtidigt visar 

Herbig et al. (2015) studie att beroende på hur många som arbetar och spenderar tid i ett 

slutet kontorsutrymme påverkas personernas hälsa, ju fler personer i ett och samma 

kontorsutrymme, desto högre är risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Pejtersen et 

al. (2006) styrker det faktum att fler anställda rapporterar om sjukdomar i aktivitetsbaserade 

kontor då det finns större risk för anställda att till exempel uppleva irritation av slemhinnor 

till följd av dålig luftkvalitet. 

 

Enligt Herbig et al. (2015) är anställdas hälsa starkt kopplat till dess arbetssituation och Van 

der Voordt (2004) menar att anställdas hälsa kan relatera till dess arbetsuppgifter och den 

sociala arbetsmiljön som exempelvis relationen till kollegor och ledning. Den fysiska 

arbetsmiljön såsom arbetsplatsens utformning, belysning och hur det ser ut rent visuellt runt 

omkring de anställda är ytterligare faktorer som anställda påverkas av. Om en anställd inte 

mår bra på arbetet kan det vara kopplat till i vilken utsträckning miljön möjliggör 

kommunikation på arbetsplatsen, hur väl den anställde kan koncentrera sig samt i vilken 

utsträckning miljön är anpassad till de anställdas psykologiska behov som till exempel 

integritet. Bodin et al. (2008) studie styrker att anställdas hälsa är relaterat till dess trivsel i 

arbetet och menar att personlig kontroll över den fysiska arbetsytan är en faktor som ökar 

arbetstillfredsställelsen starkt.  

 

Då anställdas trivsel i sin arbetsmiljö är relaterat till dess prestation i arbetet bör det vara av 

organisationers intresse att tillgodose de anställdas behov (Brennan & Kline, 2002). Tidigare 

studier visar även att miljöer som är dåligt utformade bidrar till att människor känner sig 

olyckliga. Det innebär att det krävs förståelse för anställdas beteende och arbetsmönster för 

att utforma bättre kontor och miljöer som anställda ska arbeta i. Samani et al. (2018) hävdar 

att anställdas prestation generellt påverkas av motivation och välbefinnande på arbetet som 

exempelvis hur väl de anser att de passar in i dess arbetsmiljö. Brennan et al. (2002) studie 

visar att flertalet anställda påverkas negativt av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det 

rapporteras om minskad tillfredsställelse i den fysiska miljön samt sämre relationer med 

kollegor och minskad arbetsprestation. Studien genomfördes på en organisation i Kanada sex 

månader efter de genomfört förändring från stängda kontor till aktivitetsbaserad arbetsplats, 
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vilket tyder på att trots flera månader in i den nya arbetsmiljön så har de anställda svårt att 

anpassa sig. 

 

2.4 Kommunikation 
En fördel med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att möjligheten för anställda att 

kommunicera ökar eftersom de delar arbetsplats och det inte finns några väggar som hindrar 

kollegor från att ta hjälp av varandra (Hoendervanger et al., 2016). Dock kan de ökade 

kommunikationsmöjligheterna leda till att det blir hög ljudnivå på arbetsplatsen vilket Zhang 

et al. (2012) hävdar bidrar till att anställda arbetar mindre effektivt. Detta i sin tur är 

motsägelsefullt mot Beckers (2002) studie som indikerar att införandet aktivitetsbaserade 

arbetsplatser ökar organisationers effektivitet. Det råder således olika uppfattningar inom 

forskningen om på vilket sätt aktivitetsbaserade arbetsplatser påverkar effektiviteten inom 

organisationen.  

 

De Been och Beijer (2014) menar exempelvis att förmågan att arbeta utan att distraheras 

bidrar till ett produktivt arbete vilket innebär att minskad koncentrationsförmåga är relaterat 

till minskad effektivitet. Den informationen styrks av Young Lee och Brand (2005) som i sin 

artikel förklarar att vissa personer arbetar bättre och mer effektivt när de inte kan påverka sin 

omgivning medan andra personer arbetar mer effektivt när de kan det. De menar att om en 

anställd exempelvis inte har kontroll över värmen eller ljudnivån i kontorslokalen så kan de 

lägga mer fokus på att utföra sina arbetsuppgifter alternativt tvärtom. Detta stöds av Pejtersen 

et al. (2006) som indikerar att alla arbetstyper och aktiviteter inte är lämpade för en 

aktivitetsbaserad arbetsplats. 

 

I en studie gjord av Kaarlela-Tuomaala et al. (2009) visade resultatet att negativa effekter av 

arbetsmiljön i aktivitetsbaserade arbetsplatser är att anställda lätt blir distraherade och att 

arbetet mer fokuseras till att hantera koncentrationssvårigheter än att utföra de faktiska 

arbetsuppgifterna. Studiens respondenter bedömde att deras arbetsförmåga hade försämrats 

sedan de bytt till aktivitetsbaserad arbetsplats och det som störde dem mest var att de hörde 

kollegors telefonsamtal eller samtal med varandra. Det skapade irritation på arbetsplatsen och 

samarbetet mellan de anställda blev mindre effektivt och informationsflödet, som var tänkt att 

förbättras, förändrades inte. Studien bestod av anställda vars arbetsuppgifter i huvudsak 

krävde enskilda ansträngningar och där interaktion med medarbetare förekom, men inte var 

av största vikt, vilket ledde fram till slutsatsen att en aktivitetsbaserad arbetsplats inte är 
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lämpad för alla anställda (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). Trots detta menar författaren att 

utformningen av arbetsplatsen inte påverkar arbetsmotivationen negativt, vilket enligt 

Pejtersen et al. (2006) tyder på att arbetsmotivation beror på starkare faktorer än den fysiska 

arbetsmiljön. Detta stämmer dock inte överens med Samani et al. (2018) studie vars resultat 

indikerar att anställdas integritet är viktig och möjligheten att kunna kontrollera sin egen 

arbetsplats med ljus och ljudnivå är viktiga faktorer för att trivas på arbetsplatsen. Även 

Brennan et. al (2002) belyser att störningar från hög ljudnivå är negativt relaterat till trivsel 

på arbetsplatsen. Detta stöds av Van der Voordt (2004) som menar att en hög ljudnivå kan 

öka stressnivån hos de anställda som i sin tur leder till minskad koncentration. 

 

2.5 Integritet 

Tidigare studier indikerar att det är viktigt för anställda att behålla sin integritet, som kan 

förklaras som varje persons rätt att bestämma över sig själv, trots att de arbetar på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats (se t.ex. Samani et al., 2018). Anställdas möjlighet att kunna 

reglera interaktionen med kollegor och att själva kunna bestämma luft-, ljus- och ljudnivån på 

arbetsplatsen utgör de främsta faktorerna som rapporteras om aktivitetsbaserade arbetsplatser 

i samband med missnöje (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). Ytterligare en studie som tyder på 

att integritet är ett stort problem på aktivitetsbaserade arbetsplatser är De Been och Beijers 

(2014) vars resultat visar att anställda blir distraherade och störda i sitt arbete av att de sitter 

för nära kollegor när de arbetar. I många fall kan det vara svårt för anställda att undvika 

kontakt med varandra och att upprätthålla en önskad nivå av integritet. Även denna studie 

tyder på att samtal är ett av de största störnings-momenten på aktivitetsbaserade arbetsplatser 

följt av koncentrationssvårigheter i arbetet. Wohlers et al., (2017) hävdar att 

aktivitetsbaserade arbetsplatser bidrar till att anställdas arbetsdagar är mindre förutsägbara, 

exempelvis vet de inte vem de kommer arbeta bredvid för dagen och hur mycket personerna 

runt om dem kommer prata och störa dem. Vissa accepterar ovissheten medan andra har svårt 

att anpassa sig till sådana förändringar.  

 

Greene och Myerson (2011) betonar vikten av att inte “hoppa på trenden” med att införa 

aktivitetsbaserade arbetsplatser utan att se över vilka faktiska möjligheter samt alternativa 

konsekvenser det skulle kunna innebära för organisationen och dess anställda. Författarna är 

övertygade om att flera organisationer som infört aktivitetsbaserade arbetsplatser har gjort 

investeringar i kontorsinteriör helt i onödan för att de sett sina anställda som en homogen 
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grupp och antagit att alla arbetar på samma sätt, trots att det är tydligt inom de flesta grupper 

att alla har olika behov i både arbetet och vardagen. Författarna illustrerar fyra olika typer av 

arbetstagare för att tydliggöra hur anställda kan vara i behov av olika saker. Den första typen 

av arbetstagare är ankaren (engelskans anchor) som arbetar på kontoret varje dag och som 

troligen alltid sitter vid samma plats. De flesta arbetsuppgifter hanteras bäst vid skrivbordet 

och de aktiviteter som skiljer sig från det i vardagen är att äta mat i lunchrummet eller en fika 

i något mötesrum. Eftersom att ankaren i princip alltid är på kontoret är det en person som 

många går till för att få information om organisationen. Den andra arbetstagaren är 

anknytaren (engelskans connector) som författarna beskriver som nål och tråd inom 

organisationen. De spenderar sin tid på olika ställen inom organisationen, vid sitt eget 

skrivbord, i mötesrum eller på kaféet vilket innebär att de kan misstas för att inte få något 

arbete gjort. De tycker om att kommunicera och kan fungera bra som en brygga för att skapa 

interaktion mellan olika avdelningar inom en organisation. Den tredje arbetstagaren är 

samlaren (engelskans gatherer) som arbetar med relationer såväl i som utanför 

organisationen. Det innebär att arbetstagaren spenderar mycket av sin arbetstid borta från 

kontoret på olika möten hos kunder eller liknande. Den fjärde och sista arbetstagaren enligt 

författarnas teori är navigatören (engelskans navigator) som fungerar som organisationens 

förlängda arm. Dessa arbetstagare är vanligtvis anställda som konsulter inför projekt eller 

liknande. Enligt författarna är navigatören på kontoret högst några gånger per månad och 

nöjer sig med att arbeta där de kan sitta med sin bärbara dator (Greene & Myerson, 2011). 

 

2.6 Organisation och kultur 
Skogland (2017) hävdar att för att lyckas med implementeringen av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats måste de anställda hitta en ny identitet som platsoberoende medarbetare. Även 

Appel-Meulenbroek et al. (2011) studie visar att ett stort problem med implementeringen av 

aktivitetsbaserade arbetsplatser är förlusten av de anställdas identitet på arbetsplatsen. De 

anställda måste omvärdera kontorskonceptet och hitta nya värderingar och normer inom den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Detta är i linje med Hoendervanger et al. (2016) studie vars 

resultat betonar vikten av att arbetet ska vara meningsfullt och inte ses som hinder i vardagen 

för de anställda. Ytterligare en dimension som kan påverka hur olika anställda tar emot 

införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser är beroende på dess psykologiska behov 

(Harris, 2015). Anställda med extrovert personlighet har troligtvis enklare att uppskatta och 

anpassa sig till att arbeta tätt inpå kollegor medan anställda med introvert personlighet kan se 

det som ett stort hinder. Anställda reagerar alltså på olika sätt vid förändringar som påverkar 
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deras dagliga arbete (se t.ex. Wohlers et al., 2017) vilket torde innebära att ytterligare arbete 

bör fokuseras till implementeringen av en förändring samt till förändringsmotstånd och hur 

det kan hanteras för att leva upp till såväl anställdas som beslutstagares förväntningar. 

Författarna belyser vikten av att den aktivitetsbaserade arbetsplatsens utformning är väl 

anpassad till varje specifik organisation samt till de olika arbetsuppgifterna inom den. Alla 

anställda är möjligtvis inte i behov av daglig kommunikation eller samarbete med kollegor 

vilket skulle kunna innebära att de personerna önskar att det skapas en avdelning på kontoret 

som är avsedd för endast koncentrerat och tyst arbete.  

 

För att lyckas med implementeringen av ABW föreslår Hoendervanger et al. (2016) ett enligt 

dem mer realistiskt förhållningssätt till införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser som 

innebär att anställda i organisationen är med i utformningen av arbetsplatsen och kan påverka 

hur det ska se ut. Vidare är det en stor fördel om de anställda inser fördelen med att växla 

mellan olika arbetsaktiviteter och hur det faktiskt skulle kunna underlätta deras dagliga 

arbete.  Då det kan vara svårt för anställda att förstå hur en aktivitetsbaserad arbetsplats kan 

se ut samt på vilket sätt de skulle gynna dem, är det av stor vikt att arbeta med beslutet om 

hur utformningen av den nya arbetsplatsen bör vara samt implementeringen av förändringen. 

I Skolgands (2017) studie förklaras att beslutsfattarna inför förändringen förklarade tydligt 

hur varje arbetsområde skulle användas, vilket författaren menar var anledningen till varför 

implementeringen gick så bra. Vidare menar Skogland (2017) att resultatet av studien visar 

att kulturella egenskaper och sociala handlingar kan vara mer inflytelserika när det gäller att 

bestämma och forma användningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser än vad som tidigare 

betonats. Appel-Meulenbroek (2011) ger i sin artikel förslag på att organisationer kan 

observera redan befintliga aktivitetsbaserade arbetsplatser för att anställda ska få en mer 

djupgående förståelse för hur och varför konceptet används. Vidare menar författaren att om 

kontorskonceptet inte används så som det är avsett kan det få konsekvenser som till exempel 

minskad produktivitet samt ökade sjukdomar och missnöje bland de anställda.  

 

I Skoglands (2017) studie om en förändringsprocess där en organisation går från ett 

kontorskoncept där anställda hade egna rum till en aktivitetsbaserad arbetsplats, togs 

förändringen emot väl av konsulter som menade att kommunikationsmöjligheterna ökade 

samt att samarbetet underlättades. Övriga anställda i organisationen visade däremot ett stort 

missnöje med förändringen och på en avdelning skapades det snabbt hierarki med egna 
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platser, trots att det var fri placering som gällde.  Utifrån Skoglands (2017) resultat kunde det 

konstateras att trots en genomgående förklaring om på vilka sätt de olika arbetsområdena 

skulle användas, var det flera aktivitetsområden som inte användes på rätt sätt eller inte 

användes alls. Detta visade sig handla om ett missförstånd mellan de anställda i 

organisationen och de som utformat arbetsplatsen. Till exempel fanns det en soffa utplacerad 

i kontorslokalen i syfte att anställda kunde sitta bekvämt för att läsa längre rapporter eller 

liknande. Soffan användes aldrig av de anställda som menade att om en kollega skulle sätta 

sig i soffan mitt under en arbetsdag skulle det ge ett oprofessionellt intryck hos övriga 

medarbetare. 

 

2.7 Teoretisk sammanfattning 
Sammanfattningsvis är den aktivitetsbaserade arbetsplatsen ett nytt och modernt koncept för 

arbetsplatsers utformning (Personal & Ledarskap, 2017). Vissa menar att teknikens 

utveckling har påverkat organisationers sätt att arbeta (Arnfalk, 2013) och att anledningen till 

att implementera konceptet är för att minska kostnader för stora lokaler och öka 

kommunikationsmöjligheter för de anställda (se t.ex. Herbig et al., 2015). Andra menar 

snarare att det är ett sätt för ledningen att visa att de bryr sig om sina anställda (se t.ex. 

Wohlers et al., 2017). På vilket sätt den aktivitetsbaserade arbetsplatsen uppfattas av de 

anställda skiljer sig åt mellan olika studier inom ämnet (se t.ex. Pejtersen et al. 2017). Det 

som är tydligt är dock att de medarbetare som haft möjlighet att påverka utformningen av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen har haft lättare att anpassa sig till den (Skogland, 2017; 

Wohlers et al., 2017). Oavsett om de anställda har lätt eller svårt att anpassa sig till konceptet 

påverkar det arbetsmiljön. Dels har de anställda inte egna platser (Hulme et al., 2010) vilket 

gör att de ställs inför olika arbetsplatser varje dag och konceptet går ut på att gå från privata 

kontorsrum till att dela lokal med alla anställda på företaget (Hoendervanger et al., 2016). 

Sammantaget gör detta att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen påverkar de anställdas 

arbetsmiljö.  

 

Tidigare forskning indikerar att aktivitetsbaserade arbetsplatser resulterar i ökad 

kommunikation och samarbete mellan anställda inom organisationen (se t.ex. Herbig et al., 

2015). Konsekvensen av det visar sig dock vara att anställda kan bli distraherade av samtal 

mellan kollegor samt när kollegor pratar i telefon (Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). 

Ytterligare konsekvenser av konceptet är att anställdas integritet påverkas. Det rör allt från att 

de inte, på samma sätt som innan, kan kontrollera luft-, ljus- och ljudnivån där de arbetar till 
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att kunna arbeta ostört om de vill det (se t.ex. Samani et al., 2018). Implementeringen av en 

aktivitetsbaserad arbetsplats innebär en stor förändring för organisationer då det föder nya 

värderingar och normer och de anställdas identitet inom organisationen förändras (Skogland, 

2017) 

 

3. Metod 
I följande kapitel förklaras studiens metodval och det ges en beskrivning av vad en 

totalundersökning är, hur en webbaserad enkät går till samt dess för och nackdelar. Studiens 

bortfallsanalys redogörs och etiska aspekter samt reliabilitet och validitet tas i beaktning. 

Kapitlet avslutas med kritik mot metoden samt en beskrivning av studieobjektet.  

 

3.1 Metoddiskussion 
Studiens problemområde identifierades efter en genomförd litteraturstudie av en mängd 

vetenskapliga artiklar inom området aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det konstaterades att de 

önskade fördelar som konceptet skulle ge, inte stämde överens med majoriteten av studiernas 

resultat . För att undersöka detta tog författaren kontakt med ett företag som för drygt två år 

sedan flyttade kontor och gick från det traditionella kontorskonceptet till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Företaget är ledande inom revisionsbranschen vilket innebär komplexa 

arbetsuppgifter som både kräver samarbete mellan medarbetare men även individuella 

uppdrag och koncentrerat arbete. Företaget är därmed en kunskapsintensiv organisation vilket 

är anledningen till att författaren valde just dem som population för den aktuella studien. 

Anledningen till att studien omfattar ett företag och inte fler är att författaren önskade att alla 

som deltog i undersökningen skulle arbeta på samma sätt och ha samma utformning av 

arbetsplats att utgå ifrån. På grund av att konceptet är så pass modernt och nytt inom 

organisationer idag finns det flera olika sätt att utforma ABW på. Det skulle därför kunna 

innebär att om fler än ett företag deltog i studien skulle respondenterna referera till olika 

utformningar av lokaler vilket skulle vilseleda analysen av undersökningen. Fördelen med att 

undersöka ett företag blir således att alla respondenter i studien utgår från samma 

förutsättningar och regler från just deras aktivitetsbaserade arbetsplats. För att få en 

uppfattning av hur företagets aktivitetsbaserade arbetsplats var utformad besökte författaren 

kontoret och fick under ett möte med två administratörer ta del av information om hur deras 

förändringsprocess gått till.  
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3.2 Metodval 

För att ta reda på hur de anställda uppfattar den aktivitetsbaserade arbetsplatsen valdes en 

kvantitativ forskningsmetod som gör det möjligt att generalisera svaren från den aktuella 

organisationen (Wohlin et al., 2012). Metodvalet är fördelaktigt för att samla numerisk data 

och utgår från ett deduktivt arbetssätt mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 2013). Den 

kvantitativa undersökningen genomfördes i form av en enkät som skickades genom en länk 

via mail. Genom att maila ut enkäten nådde den ut till alla anställda vilket ökade möjligheten 

att få svar från så många respondenter som möjligt vilket även var avgörande för att få ett 

representativt resultat för alla anställda inom företaget (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Totalundersökning 
Då syftet med studien var att undersöka hur anställda uppfattar aktivitetsbaserade 

arbetsplatser valde författaren att genomföra en totalundersökning på det valda företaget. Att 

göra en totalundersökning innebär att studera alla individer i den valda populationen istället 

för välja ut respondenter efter olika kriterier såsom i en urvalsundersökning. Vanligtvis är en 

totalundersökning för omfattande att göra, då populationen ofta är för stor, men i detta fall 

bestod det valda företaget av 70 stycken anställda vilket inte motiverade en 

urvalsundersökning.  

 

3.4 Webbaserad enkätundersökning 
Valet att använda en webbaserad enkätundersökning var för att underlätta för de anställda på 

företaget. Enkäten skickades genom en länk via mail till två administratörer på företaget som 

i sin tur skickade den vidare till de anställda. Enkäten tog ca 5 till 7 minuter att besvara och 

var en tidseffektiv metod för såväl respondenterna som för författaren då all administration 

skedde elektroniskt (Trost, 2007). För att respondenterna inte skulle kunna svara på enkäten 

fler än en gång togs den funktionen bort vilket annars hade kunnat ge missvisande resultat.  

Utöver länken till enkäten innehöll mailet ett missivbrev med information om syftet med 

studien för att respondenterna skulle förstå varför just de önskades besvara enkäten. Genom 

missivbrevet blev respondenterna även informerade om att det inte gick att spåra vem som 

svarat på frågorna samt att resultatet av undersökningen endast skulle användas i uppsatsen. 

De blev informerade om att det enbart var författaren till uppsatsen som skulle ta del av 

svaren från enkäten och inte någon från företaget och för att mailet inte skulle uppfattas för 

långt var det kort och informativt (Trost, 2007). 
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Frågorna till enkäten utformades efter fakta som författaren tagit del av i de olika 

vetenskapliga artiklarna samt tidigare olika studier. Totalt innehöll enkäten 23 stycken frågor 

(se bilaga) bestående av både påståenden som besvaras genom en likertskala samt kryssfrågor 

där respondenterna ombads välja det alternativ som passade bäst in på deras egen upplevelse. 

Likertskalan var utformad så att respondenterna kunde välja mellan att svara att påståendet 

inte stämde alls och att det stämde mycket väl i en femgradig skala. I slutet av enkäten fick 

respondenterna möjlighet att skriva en kommentar om det fanns något som de skulle vilja 

bidra med till studien, men som inte tagits upp som en fråga. Vid formuleringen av en enkät 

kan det vara lätt att förbise vissa underförstådda delar och för att undvika att informationen 

bakom vissa frågor skulle vara bristfällig fick en pilotgrupp svara på enkäten som ett test 

innan den skickades till de faktiska respondenterna. På så sätt var det möjligt att formulera 

om frågor och förtydliga delar som annars kunde lätt till missförstånd och därmed ett felaktigt 

resultat (Bryman & Bell, 2013). Pilotgruppen bestod av en mindre grupp på sju anställda på 

ett annat företag. Det var ett effektivt sätt att minska risken för fel och det gav författaren 

möjlighet att formulera om frågor innan enkäten skickades till den avsedda populationen. 

 

3.5 Bortfallsanalys 
Då de anställda inte var tvungna att svara på enkäten fanns det en risk att vissa skulle välja att 

inte delta i undersökningen, vilket även blev fallet. Det innebär att undersökningen får ett så 

kallat bortfall som, beroende på hur stort det är, påverkar resultatet (Eggeby & Söderberg, 

1999). Av de 70 anställda som studiens population bestod av var det 38 som valde att delta 

och 32 som valde att inte göra det. Det innebär att studien har en svarsfrekvens på 54 % och 

ett bortfall på 46 %. Enligt Trost (2001) ska en bortfallsanalys genomföras om bortfallet är 

mer än 15 %, för att säkerställa att resultatet av de som valde att delta i undersökningen är 

tillräckligt representativt för hela populationen, det vill säga även för de som valde att inte 

delta.  

 

Den aktuella studiens bortfallsanalys gjordes med hjälp av en mätning mellan kön och ålder 

av den totala populationen och de som valt att dela i undersökningen. Den information som 

administratörerna på företaget delgett författaren förklarar att den totala populationen består 

av 40 kvinnor (57 %) och 30 män (43 %) samt att majoriteten är mellan 22 och 45 år. Av de 

som valde att svara på enkäten var 21 kvinnor (55,3 %) och 17 män (44,7 %). Den största 
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delen av respondenterna var mellan 20 och 29 år (34,2 %) och den näst största delen var 

mellan 30 och 39 år (28,9 %).  Det innebär att trots ett relativt stort bortfall på 46 % stämmer 

faktorer som kön och ålder väl med de som valde att delta i undersökningen. Resultatet torde 

därmed vara förhållandevis representativt för den totala populationen. 

  

3.6 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

studien och enkätens frågor skulle leva upp till informationskravet gavs respondenterna, som 

tidigare nämnts, information om studiens syfte och tilldelades kontaktuppgifter till både 

uppsatsens författare och handledare. Samtyckeskravet uppfylls i detta fall i det skede som en 

anställd valde att delta eller inte delta i den utskickade enkäten då det inte var ett krav utan et 

val för de anställda på företaget. All information som författare har tagit del av har behandlats 

konfidentiellt och går inte att koppla till den aktuella studien eller uppsatsen.  Även 

nyttjandekravet har tagits i beaktning då den insamlade informationen endast har använts i 

den aktuella studien och inte kommer användas i annat syfte i framtiden.  

 

3.7 Reliabilitet och validitet  
Som tidigare nämnt fick en pilotgrupp svara på enkäten innan den avsedda populationen för 

att på bästa sätt säkerställa studiens reliabilitet och tillförlitlighet (Trost, 2001). Det gav 

författaren möjlighet att formulera om vissa frågor för att minimera risken för att 

respondenterna skulle feltolka dem. Ett problem för reliabiliteten är ifall delar av 

populationen väljer att inte delta i undersökningen vilket, som tidigare nämnts, kallas för 

bortfall (se t.ex. Bryman & Bell, 2013). I den aktuella studien var bortfallet relativt högt (46 

%) men trots det visar bortfallsanalysen att de som valde att delta i undersökningen i stor 

utsträckning representerar den totala populationen vilket talar för en förhållandevis hög 

reliabilitet (Trost, 2001). För att säkerställa att undersökningen skulle mäta det den var 

avsedd till, togs frågorna till enkäten fram utifrån tidigare forskning inom ämnet. Arbete 

gjordes även för att frågorna skulle vara så tydliga som möjligt (Bryman & Bell, 2013) vilket 

gynnades av pilotgruppens åsikter och svar.  
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3.8 Metodkritik 
Det finns både för- och nackdelar med en kvantitativ forskningsmetod. Fördelar är bland 

annat att resultatet från en kvantitativ studie med en relativt hög svarsfrekvens går att 

generalisera till den valda populationen vilket i detta fall innefattar medarbetarna på 

företaget. Ytterligare fördel med metoden är att det är enklare att administrera kvantitativ data 

jämfört med data från strukturerade intervjuer samt att samtliga frågor i den kvantitativa 

undersökningen ställs på samma sätt till varje respondent. Vid en strukturerad intervju finns 

det en risk att intervjuare påverkar respondenten genom att antingen förtydliga eller till och 

med ge sin egen bild av vad ett begrepp innebär, vilket i sin tur kan leda till att resultatet inte 

blir helt korrekt (Trost, 2007). Å andra sidan menar vissa forskare att det kan vara nackdel 

med en kvantitativ studie då den som formulerat frågorna kan ha gjort det på ett sätt som styr 

hur resultatet av studien ska bli, samt att respondenterna inte ges möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket i vissa fall skulle kunna ge en djupare förståelse. Vidare ses även den 

kvantitativa studien som mindre fördelaktig då den enligt vissa saknar precision (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

3.9 Beskrivning av studieobjekt 
Företaget som studien är utförd på är en del av en stor organisation inom revisionsbranschen. 

På det kontor som studien genomfördes på arbetar 70 anställda och de olika befattningarna 

innefattar kunskapsintensivt arbete som kräver utbildning och erfarenhet inom området. 

Företaget har arbetat på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen i drygt två år. De hade länge 

letat efter en ny lokal och valde till slut den att etablera sig i ett nybyggt hus som delas med 

flera andra organisationer. I den gamla kontorslokalen arbetade de enligt det traditionella 

kontorskonceptet på totalt 1400 kvm där varje anställd hade var sitt rum. I samband med 

bytet av lokal genomfördes även förändringen att gå från de traditionella kontorslokalerna till 

en aktivitetsbaserad arbetsplats på en yta på 1026 kvm, det vill säga nästan 400 kvm mindre 

än den tidigare arbetsplatsen.  

 

Den nya och aktivitetsbaserade lokalen består av bord med ljuddämpande skärmar placerade i 

mindre grupper med totalt 50 sittplatser. Utöver det finns där sex samtalsrum och ett tyst rum 

med totalt tolv sittplatser att tillgå. Huvudregeln som gäller på arbetsplatsen är att ingen får 

arbeta från samma plats mer än en dag i rad. Därför har alla anställda ett varsitt skåp samt 

varsin väska med tangentbord, datormus och pennskrin som de får hämta ut på morgonen 
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innan de väljer vilken plats de ska arbeta ifrån för dagen. Anledningen till att varje anställd 

har ett eget tangentbord och egen datormus är för att upprätthålla en god hygien på kontoret. 

Alla anställda, inklusive kontorsansvarig, arbetar enligt det aktivitetsbaserade konceptet och 

inga övriga regler gäller annat än att bordet ska vara städat och nedsänkt till dess ursprungliga 

höjd när de anställda slutar för dagen. Fönsterna i byggnaden går inte att öppna och luften i 

lokalen styrs av en och samma kontroll. En av administratörerna förklarar att det kan bli ett 

problem där någon tycker det är för varmt och sänker temperaturen och en stund senare är en 

annan anställd där och höjer temperaturen igen. 

 

I och med flytten från den gamla kontorslokalen digitaliserades stora delar av företagets 

arkiv, men de dokument som ännu inte digitaliserats finns att hämta i ett gemensamt utrymme 

för dokumenthantering i mitten av den nya kontorslokalen. Där finns även möjlighet att 

använda en vagn för de pärmar och dokument de anställda kommer arbeta med under dagen, 

vilket ska underlätta att de slipper gå fram och tillbaka till arkivet oavsett från vilken plats de 

arbetar från. De anställda fick information om att de skulle byta lokal till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats cirka ett år innan flytten. Då den nya lokalen byggdes från grunden fick de under 

tiden ta del av kortare filmer på hur byggprocessen gick till och vissa medarbetare fick även 

se ritningar på den nya byggnaden. Processen att utforma den nya aktivitetsbaserade lokalen 

styrdes av en projektgrupp inom ledningen tillsammans med en extern inredare. För att de 

anställda skulle ha möjlighet att vara med och påverka, samt för att projektgruppen skulle ha 

vetskap om hur de anställda arbetar, fick de som arbetar med liknande arbetsuppgifter arbeta i 

workshops och ge förslag på utformningen av den nya lokalen. När det väl var dags för flytt 

gick processen snabbt, när de arbetat klart för dagen på fredagen fördes delar av den gamla 

lokalen till den nya och på måndag när de anställda kom till arbetet var det bara att gå till sitt 

skåp, hämta sin väska med tangentbord och datormus och välja sittplats för dagen. Någon 

uppföljning på hur väl den nya arbetsplatsen fungerar har dock inte gjorts, förutom öppna 

kontorsmöten där den som vill har kunnat ge förslag på nya arbetssätt. 
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4. Empiri 

4.1 Om populationen 
Den totala svarsfrekvensen för enkäten uppgick till 54,0 % då 38 av 70 respondenter svarade 

på enkäten. Av respondenterna var 55,3 % kvinnor och 44,7 % var män.  

 

Figur 1. Ålder 

 

34,2 % av respondenterna var mellan 20 och 29 år och 28,9 % var mellan 30 och 39 år.  

 

 

Figur 2. Utbildning 

 

Antalet respondenter som studerat på Högskola eller Universitet var 76,3 % och de som 

studerat på gymnasienivå var 21,1 %. 
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Figur 4. Arbetssätt 

 

Av de 38 respondenter som svarat på enkäten arbetar 71,1 % på kontoret varje dag medan 

28,9 % arbetar både i och utanför organisationen. 

 

4.2 Aktivitetsbaserad arbetsplats 
Följande frågor ställdes i form av en likertskala för att ta reda på de anställdas uppfattningar 

om den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. I samtliga frågor innebar (1) stämmer inte alls och 

(5) stämmer mycket väl, således var alternativ (3) neutralt. 

 

Figur 5. En anledning till implementeringen av ABW var att minska kostnader för stora 

kontorslokaler 

 

För att ta reda på vad respondenterna uppfattar som anledningen till varför organisationen 

valt att införa ABW ställdes ett antal påståenden. Vid påståendet om att det skulle ha med 

minskade kostnader att göra svarade 39,5 % neutralt (3) medan 5,3 % svarade att det inte 

stämmer alls (1) och 10,5 % att det stämmer mycket väl (5). 
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Figur 6. En anledning till implementeringen av ABW var teknikens utveckling  

 

Vid påståendet om att teknikens utveckling var anledningen till det nya konceptet svarade 

47,4 % att det stämmer till viss del (4). 

 

 

 

Figur 7. En anledning till implementeringen av ABW var ökad möjlighet för anställda att 

kommunicera med varandra 

 

Vid påståendet om att anledningen till att implementera ABW har med ökad möjlighet till 

kommunikation att göra svarade 48,6 % att det stämmer till viss del (4) och 45,9 % att det 

stämmer mycket väl (5). 
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Figur 8. En anledning till implementeringen av ABW var för att ledningen ville visa att de 

bryr sig om oss anställda 

 

Påståendet om att implementeringen av ABW var ledningens sätt att visa att de bryr sig om 

de anställda fick spridda svar från respondenterna. 40,5 % svarade neutralt (3) medan 13,5 % 

svarade att det inte stämmer alls (1). Endast 2,7 % svarade att det stämmer mycket väl (5). 

 

 

Figur 9. Jag hade möjlighet att påverka utformningen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

 

Vid påståendet om att de anställda hade möjlighet att påverka utformningen av den nya 

arbetsplatsen svarade 31,6 % neutralt (3), 23,7 % svarade att det inte stämde alls (1) och 13,2 

% svarade att det stämde mycket väl (5). 
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Figur 10. Jag har haft lätt att anpassa mig till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

 

52,6 % svarade att de haft lätt att anpassa sig till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen till viss 

del (4) och 36,8% svarade att de stämmer mycket väl (5).  

 

4.3 Arbetsmiljö 

 

Figur 11. Arbetsplatsens utformning tillgodoser mina arbetsuppgifter 

 

50,0 % av respondenterna upplever att arbetsplatsens utformning tillgodoser dess 

arbetsuppgifter till viss del (4) och 34,2 % upplever att det stämmer mycket väl (5).  
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Figur 12. Det påverkar mig negativt att jag inte har en egen plats på arbetet 

 

42,1 % menar att det inte påverkar dem negativt att de inte har egna arbetsplatser (1) medan 

13,4 % svarat att det påverkar dem negativt till viss del (4). 

 

 

 

Figur 13. Jag har varit sjuk mer efter implementeringen av den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen än innan 

 

71,1 % av respondenterna svarade att de inte varit mer sjuka efter implementeringen av den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen. 
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4.4 Kommunikation 

 

Figur 14. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har bidragit till att det är lättare att 

kommunicera med medarbetare 

 

57,9 % av respondenterna menar att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bidragit till att det är 

lättare att kommunicera med medarbetare (5). 

 

 

 

Figur 15. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har bidragit till att medarbetare samarbetar 

mer än tidigare 

 

Vid påståendet om att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har bidragit till att medarbetare 

samarbetar mer än tidigare svarade 47,4 % att det stämmer till viss del (4) och 42,1 % att det 

stämmer mycket väl (5). 
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Figur 16. Jag blir distraherad av att kollegor pratar med varandra mer nu än innan 

implementeringen av ABW 

 

15,8 % av respondenterna svarar att det stämmer mycket väl (5) att de blir mer distraherade 

av att kollegor pratar med varandra nu än innan implementeringen av ABW medan 34,2 % 

svarade neutralt (3). 

 

 

Figur 17. Jag blir distraherad av att kollegor pratar i telefon mer nu än innan 

implementeringen av ABW 

 

26,3 % av respondenterna svarade att de blir mer distraherade av att kollegor pratar i telefon 

nu än innan implementeringen av ABW (5) medan 13,2 % svarade att det inte stämmer alls 

(1). 
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4.5 Integritet 

 

Figur 18. Det är viktigt för mig att kunna reglera luften där jag arbetar 

 

21,1 % svarade att det är viktigt för dem att kunna reglera luften där de arbetar (5). 

 

 

Figur 19. Det är viktigt för mig att kunna reglera ljuset där jag arbetar 

 

47,4 % av respondenterna svarade att det till viss del är viktigt för dem att kunna reglera 

ljuset där de arbetar (4) och 18,4 % svarade att det stämmer mycket väl (5). 
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Figur 20. Det är viktigt för mig att kunna reglera ljudet där jag arbetar 

 

31,6 % av respondenterna svarade att det är viktigt för dem att kunna reglera ljudet där de 

arbetar till viss del (4) och lika många (31,6 %) svarade att det stämmer mycket väl (5). 

 

 

Figur 21. Jag kan välja att arbeta ostört om jag vill det 

 

44,7 % av respondenterna svarade att det stämmer mycket väl att de kan välja att arbeta ostört 

om de önskar (5). 
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4.6 Organisation och kultur 

 

Figur 22. Jag upplever att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har bidragit till nya normer 

och värderingar inom organisationen 

 

52,6 % av respondenterna upplever till viss del att ABW har bidragit till nya normer och 

värderingar inom organisationen (4), 13,2 % menar att det stämmer mycket väl (5) medan 2,6 

% menar att det inte stämmer alls (1). 

 

 

Figur 23. Jag upplever att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har påverkat min identitet 

inom organisationen 

 

39,5 % upplever att ABW påverkat dess identitet inom organisationen till viss del (4) och 

36,8 % svarade neutralt (3). 5,3 % svarade att det stämmer mycket väl (5) samtidigt som lika 

många (5,3 %) svarade att det inte stämmer alls (1).  
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4.7 Övriga kommentarer 
I slutet av enkäten fick respondenterna möjlighet att skriva en kommentar om de önskade 

bidra med något ytterligare till arbetet än det som redan tagits upp i frågorna. 

 

“Som ny på jobbet upplevde jag det enklare och smidigare att bli en del i gänget tack vara 

den aktivitetsbaserade arbetsplatsen” 

 

“Aktivitetsbaserad arbetsplats är det bästa som hänt oss som organisation. Mycket bättre 

sammanhållning och effektivare arbete” 

 

“Det är bra med aktivitetsbaserade arbetsplatser, man kan lättare söka hjälp av andra men 

ibland kanske man vill fråga någon ostört utan att hela kontoret hör vad man säger. Ibland 

känns det “smussligt” att gå undan i ett annat rum. Kan även vara jobbigt att höra när andra 

pratar i telefon eller med varandra” 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet från undersökningen tillsammans med den teoretiska 

grund som studien utgår ifrån. Kapitlet inleds med att undersöka den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen för sedan analysera arbetsmiljö, kommunikation, integritet samt organisation 

och kultur. 

 

5.1 Aktivitetsbaserad arbetsplats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en aktivitetsbaserad arbetsplats uppfattas av 

anställda inom en kunskapsintensiv organisation. Likt tidigare forskning inom ämnet visar 

resultatet av studien att det råder delade meningar kring vad som är anledningen till att 

konceptet införs. En av de främsta fördelarna och anledningar till att implementera konceptet 

är att det ökar möjligheten för anställda att kommunicera med varandra (se t.ex. Herbig et al., 

2015) och var även det alternativ av flera andra som respondenterna i denna studie anser vara 

den främsta anledningen till att införa konceptet. Även teknikens utveckling och minskade 

kostnader för stora kontorslokaler uppfattade de anställda som fördelar och syften med att 

införa konceptet vilket stämmer med tidigare forskning (Pejtersen et al., 2006; Van der 

Voordt, 2004). Eftersom ABW handlar om att dela kontorslokal med alla på företaget så 

innebär konceptet oftast att organisationer kan arbeta i mindre lokaler vilket i sin tur innebär 

lägre kostnad då organisationen utnyttjar mindre kvadratmeter per anställd. Det fjärde och 

sista alternativet, att anledningen till att införa ABW är ett sätt för ledningen att visa att de 

bryr sig om sina anställda (Wohlers et al., 2017) graderades på olika sätt av respondenterna. I 

likertskalan innebar (1) att påståendet inte stämde alls och (5) att påståendet stämde mycket 

väl och i det nämnda påståendet svarade 40,3 % neutralt (3). Detta kan bero på att det råder 

delade meningar hos de anställda om de uppskattar det nya konceptet och att de inte kan 

bestämma sig om ledningen har tagit beslutet för att vara snälla eller om det inte uttalats att 

det var i det syftet som ABW infördes. Utöver de som svarade neutralt på frågan svarade 

flertalet att påståendet inte stämmer alls vilket stödjer idén om att ledningen inte har uttalat 

till personalen att förändringen var för deras skull. På vilket sätt implementeringen har gått 

till kan även påverka hur de anställda uppfattat syftet. Som administratörerna förklarade hade 

ledningen letat efter nya lokaler under en lång tid vilket skulle kunna innebära att de anställda 

varit medvetna om en eventuell flytt och byte av kontor och att syftet inte specifikt var att 

visa att de bryr sig om sina anställda även om konceptet ger flera fördelar. 
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5.2 Arbetsmiljö 
Tidigare forskning gör det klart att anställdas kontroll över dess arbetsmiljö är viktig för att 

trivas på arbetet (Van der Voordt, 2004) och det kan tänkas vara problematiskt för anställda 

som arbetar i ett ABW-koncept då de tvingas dela arbetsplats med alla på företaget. Herbig et 

al., (2015) upplyser att ett problem angående arbetsmiljö i samband med ABW är att de 

anställdas hälsa kan påverkas av att de arbetar så nära varandra varje dag. Att spendera tid 

tillsammans med alla på företaget i ett, som nämnts ovan, troligtvis mindre utrymme än 

tidigare skulle kunna bidra till att de anställda blir sjuka och smittar varandra enklare än förut. 

I den aktuella studien arbetar respondenterna i en mindre kontorslokal än den de hade innan 

de införde ABW, men trots den tidigare forskningen visar resultatet att majoriteten (71,1 %) 

inte upplever att de varit sjuka mer efter implementeringen av ABW än innan. En trolig 

förklaring till det är att de anställda på företaget arbetar för att upprätthålla god hygien på 

kontoret genom att exempelvis varje anställd har ett eget tangentbord och egen datormus på 

vilka lätt blir smutsiga och lätt kan överföra sjukdomar annars. Att de även strävar efter att 

hålla rent runt omkring sig och att alla efter varje dags slut, städar arbetsplatsen de haft för 

dagen och ställer tillbaka bord till dess ursprungsläge bidrar till en god arbetsmiljö för alla 

anställda. Om inte alla skulle följa dessa regler finns det risk för att det dels blir smutsigt och 

ohygieniskt på arbetsplatsen och de skulle kunna bidra till irritation mellan de anställda då 

vissa får städa efter andra till exempel. En framgångsfaktor för det aktuella företaget är 

således att alla följer de uppsatta regler som finns gällande arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det 

är antagligen även anledningen till att 42,1 % av respondenterna i studien inte påverkas 

negativt av att de inte har en egen arbetsplats på arbetet. Även möjligheten att kunna ställa 

allt material såsom pärmar och dokument som de anställda vet att de kommer arbeta med 

under dagen på en vagn som underlättar för dem då de inte har egna platser. På frågan om 

arbetsplatsens utformning tillgodoser dess arbetsuppgifter svarade 50,0 % att det stämmer till 

viss del (4) och 34,2 % att det stämmer mycket väl (5). Endast 2,6 % svarade att det inte 

riktigt stämmer (2). Det kan bero på att de till exempel finns ett gemensamt arkiv samt vagnar 

som de kan ställa de material de ska använda för dagen på och rulla till sin plats. På så sätt 

har ledningen underlättat för de anställda och tillgodosett deras arbetsuppgifter. Till skillnad 

från de traditionella kontorsutrymmena där anställda var för sig får organisera sitt 

arbetsmaterial, finns det hos det studerade företaget en strategisk tanke bakom hur allt 

arbetsmaterial ska hanteras vilket torde vara en ytterligare framgångsfaktor för den 

aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Trots att de anställda inte har egna platser som de kan 

kontrollera finns det regler som alla i företaget följer vilket gör att det trots delade 
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arbetsplatser ändå blir personlig kontroll över den fysiska arbetsytan (Bodin et al., 2008). Vill 

en anställd ha sitt arbetsmaterial utspritt på hela bordet en dag så är det tillåtet och vill en 

annan anställd ha allt i perfekt ordning är det tillåtet, så länge de båda plockar i ordning sina 

saker vid dagens slut och återställer arbetsplatsen till sitt ursprungsläge.  

 

Dessa ramar kan även vara anledningen till att de anställda har haft lätt att anpassa sig till det 

aktivitetsbaserade konceptet då hela 52,6 % svarade på påståendet att de haft lätt att anpassa 

sig (4) och 36,8 % svarade att det stämmer mycket väl (5). Till skillnad från Brennan et al.:s 

(2002) studie, där de anställda hade svårt att anpassa sig, hade den fysiska arbetsmiljön 

försämrats vilket talar för att arbetsmiljön är viktig för att anställda ska ha möjlighet att 

anpassa sig och trivas på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Brennan och Kline (2002) belyser 

vikten av att organisationer måste tillgodose de anställdas behov vilket torde innebära att de 

även måste vara medvetna om vilka behoven är. Ett sätt att ta reda på det kan vara att låta 

personalen vara med att utveckla och forma den aktivitetsbaserade arbetsplatsen (Skogland, 

2017). Likt tidigare studier råder det skilda åsikter hos respondenterna i denna studie 

huruvida de anställda fått vara med och påverka utformningen av konceptet. Majoriteten av 

respondenterna svarade neutralt (3) vilket skulle kunna innebära att de inte bryr sig eller att 

de är nöjda med den del de kunnat påverka. 23,7 % menar att de inte fått vara med och 

påverka utformningen alls (1) medan 13,2 % har svarat att de stämmer mycket väl att de varit 

med och påverkat (5). Detta skulle kunna förklaras av att vissa på företaget fick ta del av små 

filmer och hur det gick i processen i byggnationen av den nya lokalen medan andra inte fick 

det. Att det råder delade uppfattningar kring i vilken utsträckning de anställda fick vara med 

och påverka utformningen av konceptet kan vara beroende av hur det gick till under de 

workshops som administratörerna förklarade att alla på kontoret fick arbeta i.  

 

5.3 Kommunikation 
En av de främsta fördelarna och enligt tidigare forskning mest frekventa syftet med att införa 

ABW är, som tidigare nämnt, att det ska öka möjligheten för anställda att kommunicera med 

varandra (Hoendervanger et al., 2016). I den aktuella studien svarade hela 57,9 % att 

påståendet om att det blivit lättare att kommunicera sedan införandet av ABW att det 

stämmer mycket väl (5). Även möjligheten för anställda att samarbeta med varandra har, 

enligt respondenterna ökat sedan tidigare (Wohlers et al., 2017). Anledningen till att det är 

enklare att både kommunicera och samarbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats än på en 

traditionellt utformad arbetsplats är att alla arbetar i samma lokal och att det inte finns kontor 
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med fyra väggar och en dörr som skiljer de anställda åt (Herbig et al., 2015). Då 

respondenterna i denna studie arbetar vid bord placerade ihop är det lätt att förstå att 

möjligheten att fråga någon av kollegorna runt om sig om hjälp är enklare än att gå och 

knacka på en dörr till den kollega som ser minst upptagen ut. Konsekvensen av detta är dock 

att aktivitetsbaserade arbetsplatser ofta innebär koncentrationssvårigheter för de som inte 

klarar av att arbeta när någon annan pratar (se t.ex. Zhang et al., 2012). Respondenterna i 

denna studie fick gradera i vilken grad de störs av att kollegor pratar med varandra samt i 

vilken grad de störs av att kollegor pratar i telefon jämfört med innan implementeringen av 

ABW, vilka är de främsta faktorerna som distraherar anställda enligt tidigare forskning (se 

t.ex. Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). För att jämföra de två frågorna svarade 15,8 % att det 

stämmer mycket väl att de störs av att kollegor pratar med varandra mer än förut och 26,3 % 

svarade att de störs av att kollegor pratar i telefon mer nu än förut. Resterande svar på båda 

frågorna är främst fördelade på neutralt (3) och stämmer till viss del (4) vilket innebär att likt 

tidigare forskning är dessa två faktorer ett problem vad det gäller koncentrationssvårigheter i 

kombination med aktivitetsbaserade arbetsplatser. Trots att respondenterna i studien har 

tillgång till sex stycken samtalsrum störs ändå kollegor av deras samtal vilket kan innebära 

två saker. Antingen finns det för få samtalsrum då det är möjligt att fler än sex personer av 70 

kan få samtal under samma tid och vara i behov av ett samtalsrum. Det andra alternativet är 

att regeln om att inte prata högt med varandra eller i telefon inte följs i lika stor utsträckning 

som reglerna om arbetsmiljön gör. Det är möjligt att det krävs tydligare regler om hur samtal 

hanteras i det gemensamma kontorsutrymmet. Följande citat är en kommentar skriven av en 

av respondenterna i studien och återfinns även i empiriavsnittet: 

 

“Det är bra med aktivitetsbaserade arbetsplatser, man kan lättare söka hjälp av varandra 

men ibland kanske man vill fråga ostört utan att hela kontoret hör vad man säger. Känns 

ibland "smussligt" att gå undan i ett annat rum. Kan även vara jobbigt att höra när andra 

pratar i telefon eller med varandra” 

 

Kommentaren innebär att det både kan kännas jobbigt att ta hjälp av någon i det 

gemensamma kontorsutrymmet då det inte går att göra ostört, samtidigt som det kan vara 

jobbigt att gå undan i ett annat rum. Detta innebär att det blir moment 22 där inget alternativ 

egentligen känns riktigt bra för de anställda. Den höga ljudnivå som kan förekomma om fler 

än en anställd av de 70 behöver fråga en kollega om hjälp kan enligt Zhang et al., (2012) 

bidra till en hög ljudnivå som gör att anställda arbetar mindre effektivt. Precis som i 
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forskningen visar även denna studie på motsägelsefullhet då en annan anställd gav ett svar 

med annan innebörd: 

 

“Aktivitetsbaserad arbetsplats är det bästa som hänt oss som organisation. Mycket bättre 

sammanhållning och effektivare” 

 

Detta enskilda uttalande stämmer inte överens med Zhang et al., (2012) studie utan faller 

snarare inom ramarna för vad Becker (2002) menar att aktivitetsbaserade arbetsplatser ökar 

de anställdas effektivitet. Det är i likhet med Young Lee och Brands (2005) resultat om att 

vissa anställda arbetar mer effektivt när de inte kan påverka sin omgivning medan andra 

arbetar bättre när de kan påverka göra det. Detta innebär att alla anställda inte är lämpade för 

en aktivitetsbaserad arbetsplats (Pejtersen et al., 2006). För oavsett hur många anställda som 

finns inom en organisation så uppfylls troligtvis inte ett av de tidigare nämnda syftena, att 

minska kostnader för stora lokaler, om det ska finnas samtals- och telefonrum tillgängligt för 

alla inom organisationen. 

 

5.4 Integritet 
De främsta faktorerna för att anställda ska trivas på sin arbetsplats är enligt Kaarlela-

Tuomaala et al., (2009) att de själva kan reglera luft-, ljus- och ljudnivån där de arbetar. I 

denna studie fick respondenterna gradera de olika faktorerna om i vilken grad det är viktigt 

för dem att kunna reglera dessa där de arbetar. För att jämföra dessa tre med varandra är det 

tydligt att möjligheten att kunna reglera ljudnivån är viktigast då 31,6 % av respondenterna 

svarade att det stämmer mycket väl (5). Näst viktigast efter att kunna reglera ljudet var att 

kunna reglera luften då 21,1 % av respondenterna svarade att det stämmer mycket väl (5) och 

att kunna reglera ljuset hamnar sist i denna jämförelse där endast 18,4 % tycker det är mycket 

viktigt (5). Resultatet stöds av tidigare forskning som främst fokuserar på ljudet som en 

störande faktor (se t.ex. De Been & Beijer, 2014). Som tidigare nämnt har inte anställda 

något kontor att stänga in sig på när de arbetar enligt det aktivitetsbaserade konceptet utan 

finns hela tiden tillgängliga för övriga anställda att fråga om hjälp eller liknande och på så 

sätt blir det svårt för dem att själva kontrollera och styra interaktionen med kollegor 

(Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). I och med att de heller inte har några egna bestämda platser 

samt att de inte får sitta på samma plats mer än en dag i rad, innebär det varje dag en ny plats 

och nya kollegor runt omkring sig (Wohlers et al., 2017). Det är möjligt att det bidrar till att 

de anställdas integritet minskas ytterligare då dagarna är oförutsägbara och då de dels kan 
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hamna bredvid pratsamma kollegor eller på ett oönskat ställe i kontorsrummet där det 

antingen är för kallt eller för varmt. För de 18,4 % som tycker det är viktigt att kunna reglera 

luften där de arbetar störs dess integritet då inte går att öppna fönster i den gemensamma 

kontorslokalen utan alla måste samsas om en kontroll över hur varmt eller kallt det är. Detta 

kan i sin tur påverka de som inte svarade att det var mycket viktigt då det kan bli irritation 

mellan de som vill kunna reglera luften om de inte kan komma överens. Det är därmed viktigt 

för att det aktivitetsbaserade konceptet ska fungera att alla kommer överens och trivs med 

samma luft-, ljus- och ljudnivå.  

 

Trots att flera av respondenterna uppger att de tycker det är viktigt att kunna reglera dessa 

faktorer, fastän det i nuläget inte är möjligt där de arbetar, svarar hela 44,7 % att de kan välja 

att arbeta ostört om de vill det (5). Antagligen är detta tack vare kontorets “tysta rum” som de 

anställda kan välja att arbeta i. Där är det inte lika stor risk för att någon avbryter arbetet för 

att ställa en fråga då där ska vara helt tyst. Här finns plats för 12 personer vilket skulle kunna 

innebära att de 18,5 % av respondenterna som svarat att det inte riktigt stämmer att de kan 

arbeta ostört om de vill det (2), tycker att det är för få platser i de tysta rummet. Om fler än 12 

personer vill arbeta ostört en hel dag är det inte helt säkert att den möjligheten finns om de 

inte är på arbetet i god tid, innan 12 andra kollegor hinner ta de platserna för dagen.  

 

Likt så som Greene och Myerson (2011) illustrerar fyra olika typer av arbetstagare i sin teori 

om att anställda är i behov av olika saker fick respondenterna i studien svara på frågan om 

hur de arbetar. 71,1 % av respondenterna svarade att de arbetar på kontoret varje dag och kan 

därmed liknas med Greene och Myersons (2011) första typ av arbetstagare som de kallar 

ankaren. Resterande 28,9 % av respondenterna svarade att de arbetar både i och utanför 

organisationen vilket innebär att de kan liknas med Greene och Myersons (2011) tredje 

arbetstagare som de kallar samlaren. Detta innebär att det studerade företaget har två grupper 

av anställda som arbetar på olika sätt vilket torde betyda att de har olika behov som ledningen 

bör ta hänsyn till och inte se dem som en homogen grupp (Greene & Myerson, 2011).  
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5.5 Organisation och kultur 
Implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats påverkar de anställda på flera olika sätt. 

Skogland (2017) menar att de anställda, utöver att de måste anpassa sig till den nya 

arbetsmiljön, måste hitta en ny identitet och att organisationen måste omvärdera 

kontorskonceptet och hitta nya värderingar om normer. I den aktuella studien svarade 39,5 % 

att de stämmer delvis (4) att ABW har påverkat deras identitet inom organisationen. Oavsett 

om en anställd har en extrovert eller introvert personlighet påverkas de och tar emot 

införandet av ABW på olika sätt (Harris, 2015). En anställd med extrovert personlighet kan 

ha lättare att anpassa sig till införandet och behöver möjligtvis inte hitta en helt ny identitet på 

arbetsplatsen då de oftast trivs i sociala situationer och har inte något problem med att bli 

avbruten i arbetet av en kollega som behöver hjälp. En introvert person däremot skulle kunna 

se införandet av ABW som ett stort problem för dess identitet på arbetet. Helt plötsligt är det 

inte längre möjligt att vara i bakgrunden och inte ta så stor plats eller synas utan i och med 

det nya konceptet är allt lika för alla. En kommentar skriven av en respondent i studien som 

även finns i empiriavsnittet lyder: 

 

“Som ny på jobbet upplevde jag det enklare och smidigare att bli en del i gänget med ABW” 

 

Kommentaren stödjer det faktum att alla syns lika mycket, även om vissa antagligen hörs mer 

och tar mer plats än andra. För en del är detta positivt medan det för andra kan vara jobbigt 

och ta mycket energi vilket även det faller inom ramen för att en aktivitetsbaserad arbetsplats 

inte är lämpad för alla (Pejtersen et al., 2006). 52,6 % av respondenterna menar att det 

stämmer till viss del (4) att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bidragit till nya normer och 

värderingar inom organisationen. Det är därmed viktigt att organisationer som ämnar införa 

aktivitetsbaserad arbetsplats delger de anställda information och kunskap om vad konceptet 

är och innebär (Skogland, 2017). 
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6. Slutsats 
Kapitlet inleds med en presentation av studiens slutsatser följt av förslag till vidare forskning, 

etiska och samhälleliga aspekter samt kritik mot studien och avslutas med praktiska 

implikationer. 

 

6.1 Studiens slutsatser 
Syftet med studien var att ta reda på hur en aktivitetsbaserad arbetsplats uppfattas av anställda 

inom en kunskapsintensiv organisation. För att ta reda på det fick anställda på ett företag 

inom revisionsbranschen, som arbetar enligt ABW-konceptet, svara på en enkät. Studiens 

resultat stämmer till viss del överens med tidigare forskning inom ämnet. De visade sig att 

anställda inom en kunskapsintensiv organisation uppfattar att de främsta anledningarna till att 

införa ABW är teknikens utveckling, att minska kostnader för stora kontorslokaler samt att 

öka möjligheten för anställda att kommunicera med varandra.  

 

Det visar sig även vara viktigt för anställda att ha kontroll över deras egen arbetsmiljö trots 

att de arbetar enligt det aktivitetsbaserade konceptet. Det är därmed viktigt att regler om 

trivsel och hygien följs fullt ut för att alla anställda ska trivas på arbetet. Om de anställda trivs 

i både den fysiska och psykiska arbetsmiljön underlättar det för dess förmåga att anpassa sig 

till det nya konceptet och för att trivas är det viktigt att de får möjlighet att påverka 

utformningen av kontorsutrymmet. Det är därmed viktigt att som projektledare eller ansvarig 

för införandet av ABW, tänka på att alla anställda är olika som personer och behöver olika 

forum för att kunna föra fram sina åsikter. Resultatet visar även att anställda inom en 

kunskapsintensiv organisation upplever att deras identitet förändras när de arbetar på en 

aktivitetsbaserad arbetsplats till skillnad från på en traditionellt utformad arbetsplats. Det nya 

konceptet innebär att de måste anpassa sig till att vara platsoberoende samt alla nya regler 

och förhållningssätt som det medför. För en extrovert person kan det innebära att behöva 

tänka på att det inte går att prata med vem som helst när som helt utan att lära sig att känna av 

situationer för att ta hänsyn till andra. Medan det för en introvert person kan innebära att 

ständigt utsättas för social interaktion med andra vilket kan kräva en del anpassning. 

Samtidigt som de anställda ska hitta sin nya identitet på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

visar resultatet av studien att normer och värderingar inom organisationen förändras. Det 

innebär många förändringar för varje anställd inom organisationen vilket indikerar att 

implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär mer än att möblera om ett 
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kontor då det är en förändring på flera plan såväl för individerna som för organisationen i sin 

helhet.  

 

Det är tydligt att ABW bidrar till både lättare kommunikation och samarbete mellan anställda 

på arbetsplatsen. Dock är det viktigt att regler om på vilket sätt och nivån på hur högt de 

anställda pratar med varandra följs, då ljudnivån på aktivitetsbaserade arbetsplatser kan bli 

för hög och istället för att underlätta kommunikation skapa koncentrationssvårigheter hos de 

anställda. Dessa regler kan även bidra till att det är okej att be en kollega följa med till ett 

samtalsrum utan att det känns jobbigt på det sätt som en respondent i enkäten kommenterade. 

Så länge alla på kontoret är medvetna om vad som är tillåtet och hur de behöver arbeta för att 

alla ska trivas bör det underlätta för alla. Det är även viktigt för många att behålla sin 

integritet trots att de arbetar på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Möjligheten att kunna styra 

luft-, ljus- och ljudnivå på arbetet är något som flera anställda tycker är viktigt vilket därmed 

är faktorer som de som implementerar ABW måste ta hänsyn till. Slutligen är det viktigt att 

förstå att anställda inom en organisation inte kan ses som en homogen grupp och att de har 

olika sätt att arbeta på och därmed torde ha olika behov.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Författarens förslag till vidare forskning är att undersöka vilket arbetssätt som är bäst vid 

implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Utifrån studiens resultat skulle det även 

vara intressant att göra en djupstudie om hur anstälda uppfattar den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen för att på så sätt få ytterligare förståelse. Att undersöka kunskapsintensiva 

organisationer inom olika branscher skulle även kunna ge en bredare förståelse för likheter 

och olikheter mellan olika yrken. 

 

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
Att studera vad som är etiskt försvarbart eller inte när det gäller aktivitetsbaserade 

arbetsplatser kan delas in i två aspekter. Utifrån uppsatsens resultat går det dels att diskutera 

det utifrån ledningens perspektiv då det är möjligt att hävda att idén med ABW är god men 

att organisationer sparar kostnader för stora lokaler på bekostnaden av anställdas hälsa och 

trivsel på arbetet. Ledningens människosyn blir därmed en relevant fråga i sammanhanget då 

det är viktigt att de inte ser på sina anställda som en homogen grupp som klarar det mesta. Att 

se sina anställda på det sättet skulle kunna liknas med att se dem som robotar som kan arbeta 

under vilka förhållanden som helst och behålla samma hälsa och trivsel på arbetet utan att 
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arbeta mindre effektivt, vilket inte torde vara etiskt korrekt. Resultatet av denna studie visar 

även tydligt att ett sådant förhållningssätt till de anställda inte kommer gynna organisationer 

som helhet. 

 

Det andra sättet att studera de etiska och samhälleliga aspekterna gällande ABW är utifrån de 

anställdas perspektiv. Det är i flera avseenden en stor förändring att gå från en traditionellt 

utformad arbetsplats till en aktivitetsbaserad arbetsplats och en faktor som bör vara av stor 

vikt vid en sådan förändring är de anställdas beteende och vikten av att de arbetar efter att 

visa respekt mot varandra. Att arbeta tätt inpå varandra och dela det mesta som exempelvis de 

arbetsmiljömässiga faktorerna som luft-, ljus- och ljudnivå kräver respekt och hänsyn mellan 

de anställda för att det ska fungera. Ett annat problem som skulle kunna uppstå i samband 

med den öppenhet som konceptet medför är om konfidentiella handlingar eller samtal 

hanteras på fel sätt. Ett resultat tyder på att ett av de största problemen med ABW är att 

anställda, oavsett om de vill eller inte, hör kollegors samtal med andra. Frågan är hur etiskt 

försvarbart det är att anställda som inte är delaktiga i ett ärende tar del av information som 

denne inte är berättigad till och vilka konsekvenser det skulle kunna få.  

 

6.4 Kritik mot studie 
Den kritik som kan riktas mot denna studie är dels det bortfall som uppstod på grund av att 

alla anställda på företaget inte valde att svara på enkäten. Resultatet blir således inte 

fullständigt representativt för företaget, trots att bortfallsanalysen visar att de som deltog i 

undersökningen till stor del motsvarar både andelen kvinnor och män samt ålder av de som 

arbetar på företaget. Det är möjligt att resultatet hade varit mer nyanserat om svaren från 

enkäten hade kunnat jämföras med intervjuer av projektgruppen samt ansvariga för 

implementeringen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Det är även problematiskt att 

resultatet visar att alla anställda inte är lämpade för en aktivitetsbaserad arbetsplats då det inte 

troligt att det skulle vara ekonomiskt genomförbart att ta utforma en arbetsplats som passar 

alla anställda i ett företag med 70 anställda. Ytterligare kritik kan riktas mot studien då 

respondenterna som deltagit i undersökning har arbetat enligt det aktivitetsbaserade konceptet 

i två år. Det skulle kunna innebära att de haft tid att anpassa sig och att faktorer som var 

problematiska i början av implementeringen glömts bort och inte får lika mycket fokus i 

denna studie.  



39 

 

6.5 Praktiska implikationer 
Resultatet av denna studie kan användas av organisationer som vill göra en förändring och gå 

från en traditionell arbetsplats där anställda har egna kontorsrum till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Varje avsnitt av resultatet i studien hör ihop och är viktiga och avgörande för om 

implementeringen av ABW ska fungera. Det vill säga anställdas förståelse för ABW och på 

vilket sätt arbetsmiljön hanteras på den nya arbetsplatsen samt hur regler om kommunikation 

och de anställdas integritet efterföljs. Av denna studie kan organisationer både ta del av hur 

man bör göra men även hur man inte bör göra. Uppsatsen ger således mycket information och 

praktiska implikationer och då konceptet är så pass aktuellt är det av stor vikt att 

organisationer tar hjälp av varandra samt studier om vad som gått bra respektive dåligt för att 

veta hur de ska gå tillväga för minsta möjliga bekymmer för såväl anställda som 

organisationen i sin helhet.  
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8. Bilagor 
I följande kapitel redogörs för uppsatsens bilagor och inleds med det missivbrev som 

skickades ut till respondenterna tillsammans med länken till enkäten och därefter presenteras 

de frågor som enkäten bestod av. Kapitlet avslutas med en individuell reflektion av 

författaren över hur arbetet med uppsatsen gått till.  

 

8.1 Missivbrev 
Hej, 

Mitt namn är Johanna och jag läser magisterprogrammet Ledarskap och 

verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Just nu skriver jag mitt examensarbete om 

hur anställda uppfattar aktivitetsbaserade arbetsplatser och vore tacksam om du kan tänka dig 

att svara på en enkät som jag bifogar som en länk i slutet av detta mail. 

Enkäten består av frågor som tar cirka fem minuter att besvara. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i den aktuella uppsatsen. Inga 

enskilda personer som deltar i studien kommer att kunna identifieras och du kan när som 

helst välja att avbryta ditt deltagande. Resultatet av enkäten kommer att skickas till Lena 

Eckerberg i slutet av maj.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare för mer information. 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Johanna Westerlund 

johannawesterlund@outlook.com 

 

Christer Thörnqvist (Universitetslektor, handledare) 

christer.thornqvist@his.se  

mailto:johannawesterlund@outlook.com
mailto:christer.thornqvist@his.se
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8.2 Enkätundersökning
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8.3 Individuell reflektion 
Jag upplever att arbetet med uppstasen har gått bra och varit roligt. Tack vare de två 

föregående kurserna i programmet som innefattade litteraturstudie och metodval, hade jag 

både kunksap och material att använda i mitt uppsatsarbete. Jag hade därmed under en längre 

tid haft tankar om vad jag ville undersöka i uppsatsen och resultatet av den tidigare 

litteraturstudien ledde mig in på frågan om hur en aktivitetsbaserad arbetsplats uppfattas av 

anställda inom en kunskapsintensiv organisaion. Jag valde att skriva uppsatsen själv då det 

var viktigt för mig att skriva och studera något som intresserar mig och som jag vet att jag 

kommer få användning av i framtiden. Att jag valde att skriva själv har inte upplevts negativt 

utan har snarare varit ett sätt för mig att utveckla min självständighet i arbetet och erkänna för 

mig själv att jag klarar mer än vad jag tror. Till skillnad från att skriva med någon annan har 

jag inte kunnat ta hjälp i de delar av arbetet som jag tycker varit svåra vilket har gjort att jag 

utvecklat mina kunsaper inom alla delar av uppsatsarbetet. Det som har varit svårt med 

uppsatsen har varit att säkerställa den röda tråden genom arbetet. Då jag redan i 

littertaturstudien förstod att faktorer som arbetsmiljö, kommunikation och integritet påverkar 

varandra har jag arbetat mycket för att både skilja dem åt men även visa på dess samband. 

När man skriver själv blir det ibland svårt att se brister i texten och då har jag haft min 

handledare till hjälp vilket har underlättat då jag haft frågor och funderingar. I mötena med 

min handledare har jag fått verktyg för att själv lösa det problem jag haft framför mig vilket 

har gjort att det blivit lättare för mig att förstå hur jag skulle tänka. 

 

Då konceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser är så pass modernt var det roligt att jag till slut 

fick kontakt med ett företag som kunde tänka sig att låta sina anställda svara på min enkät. 

Efter att ha lagt mycket tid på att ta reda på hur forksningen inom ämnet såg ut var det roligt 

att få möjligheten att testa det i verkligheten och se skillnader och likheter. Det var även 

roligt att jag fick besöka företaget och se hur deras arbetsplats var utformad.  


