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Förord 

 

Följande examensarbete är en avslutande del i vår utbildning på programmet Personal- och 

Arbetsliv vid Karlstads universitet. Vi har tillsammans arbetat likgiltigt med hela processen 

från inledning och teori till analys och diskussion. Upplägget har präglats av god planering och 

samarbetsförmåga mellan oss. Vi har genomgående stöttat varandra och växlat mellan att föra 

processen framåt. Den slutgiltiga produkten står vi på så sätt båda helt och hållet bakom. 

 

Vi vill tacka företaget för att vi fått genomföra den här studien åt er. Ett stort tack till de 72 

respondenter som tog sig tid att svara på enkäten. Utan er hade vi inte kunnat genomföra vår 

studie. Ett extra tack vill vi dessutom adressera till vår kontaktperson på företaget som 

möjliggjorde att studien blev av.      

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Birgitta Eriksson för att du har fått 

oss att växa och utvecklas genomgående under uppsatsens gång. Du har gett oss gynnsamma 

råd och vägledningar under hela processen.  

 

Karlstad, juni 2018 

 

Johannes Carlsson och Johan Karlsson 

 

  



  

  

Sammanfattning 

Aktivitetsbaserade kontor har blivit allt vanligare i svenska företag. Det råder olika 

uppfattningar om hur ett kontor ska utformas för att företag ska nå så hög arbetstillfredsställelse 

och produktivitet som möjligt. Trenden ska resultera i en ökad kommunikation bland 

medarbetare samt främja deras kreativitet. Det aktivitetsbaserade kontoret kännetecknas även 

ur ett ekonomiskt perspektiv, då kontorsytan reduceras.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetstillfredsställelsen och hälsan på företag som 

genomgått en förändring från öppet kontorslandskap till aktivitetsbaserat, samt hur 

produktiviteten påverkas. Studiens metod är en kvantitativ enkätundersökning. Urvalet till 

enkäten var 103 respondenter och av dessa fick vi in 72 svar som genomfört de 29 frågor vi 

ställt om ämnet. I den teoretiska referensramen redogörs för begrepp, teorier och modeller där 

tanken är att få en ökad förståelse av våra huvudämnen för att vi ska kunna svara på de 

frågeställningar som berörts. 

 

Resultatet som framkommit visar att den allmänna bilden av kontorsförändringen är positiv, 

tendenser finns dock som visar att ålder och graden av delaktighet i processen inverkar på 

medarbetarnas uppfattning om det aktivitetsbaserade arbetssättet. De aspekter som påverkar 

resultatet är graden av stress och koncentrationsförmågan som av olika anledningar kan 

uppkomma. Studien visar som tidigare forskning, att det finns en delad bild om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. För att uppskatta kontorstypen kvävs en flexibel inställning som 

gör medarbetarna anpassningsbara till hens olika arbetsuppgifter.       
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer vi först redogöra för bakgrunden till studien om Aktivitetsbaserade 

kontorslandskap. Därefter kommer syftet och frågeställningar presenteras, dispositionen som 

beskriver uppsatsens innehåll samt avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund  

Det finns många uppfattningar om hur ett kontor ska utformas för att nå en så hög 

arbetstillfredsställelse och produktivitet som möjligt. Aktivitetsbaserade kontor är den senaste 

trenden för företag, och genom ökad kommunikation och kreativitet eftersträvar de bättre 

resultat (Edling 2016). Susanna Toivanen, professor i sociologi, forskar kring de utmaningar 

som framtidens kontor ställs inför. Hon menar i en artikel från SVT att vanliga traditionella 

kontorsrum som i undersökningar har upplevts populära, allt mer kan komma att förändras.  

 

“Digitaliseringen kommer att påverka vårt sätt att kontorsarbeta. Vi är väldigt rörliga i vårt 

arbetssätt och vi behöver inte samma kontorsutrymme som tidigare” (Söderman 2017). 

 

 Det finns tidigare studier se exempelvis (Jahncke 2011) som visar att människor presterar 

mindre bra i högljudda kontorslandskap. I en undersökning från Trafikverket finns en hypotes 

att de anställda anser att de aktivitetsbaserade kontoren är mindre högljudda och fungerar bättre 

än i öppna kontorslandskap (Edling 2016). Motiveringen till detta är att medarbetarna har 

valmöjligheter gällande vilken miljö som passar för olika arbetsuppgifter. Forskning genomförd 

av finansliv visar däremot motsatt effekt. Det finns enligt deras studie negativa faktorer som 

påverkar medarbetarna i det aktivitetsbaserade arbetssättet. Undersökningen pekar där på att 

det är tidskrävande att hitta en plats, ergonomin försämras samt att gemenskapen och 

kommunikationen bland de närmsta kollegorna blir sämre (Kvint 2017). Den forskning som vi 

nämnt ovan har motstridiga åsikter kring det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi såg därför det 

väldigt intressant att studera kring ämnet för att få en tydlig uppfattning om hur medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse påverkas av arbetssättet.    

 

Vid behandlingen av ämnet har vi generellt stött på studier av den kvalitativa ansatsen. Vi är 

intresserade av att undersöka huruvida olika bakgrundsfaktorer påverkar hur anställda upplever 

förändringen. Enligt Toivonen är detta inget arbetssätt som förändras över en natt. Både ledare 

och medarbetare behöver successivt vänja sig vid omställningen av kontorstyper (Söderman 

2017). I den här undersökningen kommer fokus riktats åt kontorsförändringen i det tidigare 

stadiet, därav blir det intressant att se om det finns tendenser i resultatet som ligger i linje med 

Toivanens åsikter.  
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1.2 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka arbetstillfredsställelsen och hälsan på ett företag som har 

genomgått en förändring från öppet kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor, samt hur 

förändringen upplevs och påverkar produktiviteten. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur anpassar sig medarbetarna i den nya kontorstypen? 

 Hur känner de anställda att deras arbetsmiljö har förändrats?  

 Hur känner de anställda över sin arbetstillfredsställelse och hur har den nya 

kontorstypen påverkat arbetstillfredsställelsen och produktiviteten? 

 Hur har medarbetarnas hälsa och trivsel påverkats?  

 

1.4 Disposition 

I den här uppsatsens teoretiska referensram beskriver vi de teorier och begrepp som har en 

relation till det vi vill undersöka och ligger till grund för uppsatsens analys. Där kommer vi 

bland andra beröra Christiansson Eiserman och Toivanen som definierar arbetssättet. Vidare 

förklaras synpunkter och analyser gällande olika områden inom det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. I metoddelen kommer det beskrivas för tillvägagångssättet för utförandet av vår 

undersökning. Vi beskriver och resonerar kring kvantitativa begrepp för att stryka uppsatsens 

trovärdighet. 

 

I resultat- och analysdelen redovisas och analyseras resultatet som framkommit i studien med 

hjälp av den teoretiska referensramen där de teorier och begrepp vi behandlat kopplas med vår 

undersökning. Härigenom når vi fram till slutsatsen där våra frågeställningar besvaras och 

knyter ihop uppsatsen delar. Avslutningsvis diskuterar vi och reflekterar kring resultatet samt 

presenterar förslag till fortsatt forskning. 

 

Slutligen följer referenslista och bilagor. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till en bransch samt ett företag eftersom vi anser att den tidsram vi 

har till förfogande inte räcker till för att genomföra vår studie åt flera företag samt olika 

branscher.  
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2. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet kommer relevanta teorier och begrepp för vår studie beskrivas. Ett stort utrymme 

ges först åt det aktivitetsbaserade arbetssättet då det är vår utgångspunkt för uppsatsen. Här 

kommer vi bland andra beröra Christiansson Eiserman och Toivanen som definierar 

arbetssättet. Fortsättningsvis redogör vi för arbetsmiljön inom det fysiska området, för att få 

en större förståelse om hur det påverkar bland annat hälsan, produktiviteten och förändringar 

på arbetsplatsen. Vidare förklaras synpunkter och analyser gällande olika områden inom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Redogörelserna syftar till att ge oss en djupare förståelse för 

det fenomen som vi vill beskriva och analysera. För att få en bredare inblick i undersökningen 

går vi därefter vidare in på centrala begrepp som arbetstillfredsställelse och produktivitet med 

syfte att ge oss de förkunskaper till en så väl genomförbar studie som möjligt. Slutligen kommer 

arbetssättet sättas in i ett hälso- och trivselperspektiv för att få en uppfattning om hur det ställs 

mot andra kontorstyper och vad olika forskningar har fått fram för teorier kring ämnet samt 

hur stressen förändras och påverkar arbetssättet. Avslutningsvis redovisar vi Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell samt Herzbergs tvåfaktormodell för att kunna jämföra och 

försöka se kopplingar som genomsyrar vår studie med de element som modellerna belyser.  

 

2.1 Aktivitetsbaserade kontor 

I det här avsnittet har vi för avsikt att grundligt definiera begreppet aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Därefter kommer det att redogöras för bakgrunden till den här typen av arbetsmetod för att 

senare beskriva ändamålet med det aktivitetsbaserade arbetssättet där bland annat för- och 

nackdelar av framtidens kontor berörs.  

 

2.1.2 Definitionen av aktivitetsbaserat arbetssätt 

Aktivitetsbaserat kontor är ett paraplybegrepp som enligt Toivanen (2015 s 20) kan variera i 

utseende och funktion på olika sätt. Utifrån företagets huvudområde är kontoren indelade i 

zoner där olika arbetsuppgifter utförs. Områdena kan bestå av arbeten i grupp, individuellt eller 

mer koncentrerat fokus som exempelvis arbete i tysta områden just för att det ska kunna passa 

alla medarbetare utifrån deras olika behov.     

 

Det finns olika definitioner av aktivitetsbaserade arbetssätt. Christiansson Eiserman (1998 s 36) 

preciserar arbetssättet som ett resultat av den moderna informationsteknologin, en kontorstyp 

som är fri från tid och rum. I aktivitetsbaserade kontor möts medarbetare för att gemensamt 

genomföra arbetet. Inga fasta platser finns på kontoret, istället förflyttar de sig till olika platser 

som passar för arbetssituationen där och då (Christiansson Eiserman 1998). Seddigh (2015) 

definierar i sin avhandling för aktivitetsbaserade kontor som en flexibel och öppen arbetsmiljö 

med syfte att skapa en kreativitet bland de anställda att befinna sig i. Den här typen av 

modernisering av öppna kontorslandskap använder allt fler företag sig av vid omorganiseringar 

för verksamheten. Detta ger även enligt Seddigh de anställda möjligheter till att arbeta på andra 

platser än på själva kontoret. Tanken är att flexibiliteten ska betraktas som en attraktiv 
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kontorslösning, framförallt för den yngre generationen av arbetskraften. Bodin Danielsson och 

Bodin (2008) menar att aktivitetsbaserade kontor ger de anställda möjligheter att välja sin 

arbetssituation utifrån sin personliga känsla som passar den aktuella arbetsuppgiften. Däremot 

är det inte möjligt att sätta sin personliga prägel på kontoret då själva idén är flexibiliteten och 

förflyttningen mellan olika delar av arbetsplatsen, som Seddigh (2015) belyser. Enligt Bodin 

Danielsson och Bodin (2008) ger aktivitetsbaserade kontorstyper potentiell interaktion med fler 

medarbetare och möjligheterna att boka möten i konferensrum blir enklare.  

 

2.1.3 Ursprunget av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Efter att ha definierat det aktivitetsbaserade arbetssättet ska vi kort förklara det öppna 

kontorslandskapet som ligger till grund för arbetsmetoden. Vidare går vi djupare in på 

bakgrunden till det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Toivanen (2015 s 19) menar att det öppna kontorslandskapet utformas på olika sätt och har 

olika storlekar. Det lilla kontorslandskapet ger plats för 4-9 personer, det medelstora har 10-24 

platser och det stora kontorslandskapet definieras som passande för 25 människor och fler. I 

Sverige är det medelstora den vanligaste typen, samtidigt som det stora förhållandevis är 

ovanligt. I likhet med det aktivitetsbaserade kontoret betraktas kontorslandskapet som flexibelt 

och enkelt att förändra utan några särskilda åtgärder i byggnaderna. Det som främst skiljer sig 

åt är att det aktivitetsbaserade arbetssättet är en slags ny dimension av det öppna 

kontorslandskapet där syftet är att använda olika arbetsplatser för att skapa en mer flexibel 

arbetsplats.    

 

Aktivitetsbaserade kontor blev främst populära i början av 1990-talet med ett primärt syfte att 

minska kostnaderna genom lösningen att skära ner på kontorsutrymme. Detta möttes i slutet av 

1990-talet av stor kritik då det ansågs vara emot människans beskaffenhet att inte kunna 

behärska sin arbetssituation (Christiansson & Eiserman 1998). Van Meels (2011) studie har 

utgångspunkten i det flexibla arbetssätt som har sitt ursprung 1960-1970-talet och syftar på att 

förklara uppkomsten med dagens mobila arbetssätt. Resultatet i Van Meels studie visar dock 

att det nya arbetssättet med mobila- och papperslösa kontor inte alls är nytt, det har existerat 

och används som metod sedan slutet av 1960-talet. Likväl blev det som Christiansson & 

Eiserman nämner ovan, främst ett populärt arbetssätt i slutet av 1990-talet. Van Meel pekar på 

två förklaringar som kan vara anledningarna till att populariteten för det aktivitetsbaserade 

arbetssättet visade sig först på 1990-talet. En motiverande faktor är att teknologin på den tiden 

inte kunde anpassa sig till det nya arbetssättet. Förmågan och tempot som människor behöver 

för flexibla och mobila arbetssätt saknades. Affärsidéerna som fanns på 1970-talet var den andra 

faktorn som låg till grund för att utvecklingen fördröjdes med 30 år. Arbetsgivarna verkar inte 

ha varit intresserade av att vilja ge sina anställda de höga nivåerna av autonomi som framkallas 

med mobila och flexibla arbetssätt. Det var även svårt som medarbetare att påverka de högre 

uppsatta, då hierarkin i organisationerna var betydligt mer omfattande. Avslutningsvis 

reflekterar Van Meel (2011) kring hur framtiden kommer ta sig an det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Han ifrågasätter hur det fortfarande färdas ett otal människor i långa bilköer varje 
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dag för att komma till stora kontorskomplex packat med identiska skrivbord, och menar på att 

anledningarna bland annat är rädslan för förändring och arbetsgivarnas konservatism. Trots 

detta menar Van Meel att det även finns positiva förklaringar till varför flexibiliteten med 

aktivitetsbaserade arbetssätt inte uppskattas hos alla. Kontoret har ett socialt värde och att 

interagera med kollegor kan bidra till vänskap och skapande av nätverk. Trivsel och hälsa på 

arbetsplatsen kommer definieras längre fram i kapitlet.  

             

2.1.4 Ändamålet med aktivitetsbaserat arbetssätt 

Kontorsanställda kan enligt Gunne (2013 s 32ff) och Toivanen (2015) på grund av den tekniska 

utvecklingen arbeta i största allmänhet varsomhelst och närsomhelst genom smartphones och 

datorer. Platsen där arbetet utförs på har inte längre någon stor påverkan på själva arbetet vilket 

har resulterat i att fler anställda jobbar hemifrån vilket exempelvis leder till nedåtgående 

belastningsgrad av kontorsplatser. Detta har ökat behovet att förändra kontorsytan och 

marknadsföringen kring de så kallade hållbara framtida kontoren har expanderat på 2010-talet. 

Bodin Danielsson (2010) menar att målet med att införskaffa aktivitetsbaserade kontor snarare 

handlar om att finna en kontorstyp där fokus läggs på flexibilitet och effektivitet snarare än att 

minska på kvadratmeter per anställd. Vidare påstår hon att företag som konkurrerar mycket med 

andra på marknaden sannolikt kommer att arbeta mycket med den här typen av kontor, då deras 

arbete är väldigt individuellt och oberoende. På arbetsmarknaden tas journalister upp som en 

tänkbar yrkesgrupp där de mer och mer minskar på den traditionella typen av kontor för att 

övergå till aktivitetsbaserade. Toivanen (2015 s 20) beskriver att syftet kring det 

aktivitetsbaserade kontoret kräver att anställda även arbetar på andra platser än kontoret. 

Således är ytan med skrivbord till för färre än 75 procent av de anställda. Dessutom är även 

lagret förminskat vilket förutsätter att kontoret är digitalt utan lösa papper. I och med friheten 

som det aktivitetsbaserade arbetssättet ger, ligger ansvaret att få arbetet gjort mycket på varje 

anställd. Cheferna övervakar att arbetet blir gjort med hjälp av olika kontrollfunktioner som 

rapporterar resultaten. Toivanen (2015) förtydligar följaktligen att det ställs andra villkor på att 

ledningen utnyttjar funktionen vid det här arbetssättet, till skillnad från de krav som ställs vid 

öppna kontorslandskap där chefen har full översikt på alla medarbetare.     

 

Under 2000-talet har en ny dimension av framtidens kontor, hotellkontor blivit alltmer vanliga 

(Bodin Danielsson 2010). Lanseringen innebär att mindre företag kan hyra kontorslokaler i en 

byggnad och tillsammans med andra småföretag dela på utrymmet och kostnaderna, som är på 

rimlig nivå. Gunne (2013 s 32ff) menar, i likhet med det Bodin Danielsson tar upp, att syftet 

med utvecklingen till aktivitetsbaserade kontor är att öka flexibiliteten för att kontoren enklare 

ska kunna anpassa sig till framtidens varierande behov. Gunne (2013) pekar däremot även på 

den ekonomiska besparingen företag gör genom att krympa kontoren som en bidragande faktor 

till kontorsutvecklingen, något som van der Voordt (2004 s 134) även kommer belysa längre 

fram i kapitlet. Samtidigt som aktivitetsbaserade arbetssätt lämpar sig åt vissa yrkesgrupper, 

menar Slunga och Järvholm (2016) i sin studie att det inte passar alla typer av företagsbranscher. 

Koncentrationskrävande arbetsuppgifter behagas inte lika bra, då anställda lätt kan störas av 
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den akustiska miljön där det även saknas tysta avdelningar som dessa anställda är i större behov 

av än andra (Gensler 2012, Seddigh 2015, et al). 

 

Van der Voordt (2004 s 134) förklarar att organisationer oftast har som avsikt att uppnå bättre 

resultat för lägre kostnader. För de anställda i organisationerna handlar det mer om glädje till 

arbetet. Genom en aktivitetsbaserad kontorsmiljö inspireras medarbetarna till kommunikation 

och kunskapsutbyte. Detta resulterar enligt van der Voordt (2004) i att ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt ger ökad produktivitet. Företaget uppnår ytterligare ett syfte genom att spara pengar 

tack vare reduceringen av fasta arbetsplatser på kontoret. Digitaliseringen har även hjälpt till 

att gagna det aktivitetsbaserade arbetssättet i och med att det som ska dokumenteras numera 

kan sparas digitalt och genom det besparas medarbetare från att förflytta fysiskt material.  

 

Det finns enligt van der Voordt (2004 s 143) både fördelar och nackdelar med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Den positiva aspekten är gruppdynamiken som skapas genom att de 

anställda etablerar nya kontakter. Detta kan resultera i en bättre kommunikation och utbytet av 

olika kunskaper och erfarenheter mellan olika människor. Ett utmärkande kännetecken vid den 

här typen av arbetsplats är att medarbetare arbetar på olika platser. Tillfredsställelsen för detta 

kan variera beroende på vilken attityd individen har av det flexibla arbetssättet. Vissa 

medarbetare trivs med att kunna byta arbetsplats medan andra ser det som en börda. Van der 

Voordt betonar att de som inte uppskattar arbetssättet tenderar att ta sig till jobbet tidigt på 

morgonen för att få sin önskvärda plats, alternativt lämnar vissa objekt vid deras frånvaro som 

markering. Han lyfter fram ännu en negativ aspekt med arbetssättet att vissa avdelningar inte 

används till sitt avsedda syfte. Tysta rum på kontoren tenderar att utnyttjas som 

lagringsutrymmen eller rökrum. Van der Voordt (2004) poängterar hur viktigt det är att 

arbetsplatser fördelas så alla arbetsuppgifter inkluderas. De medarbetare som inte uppskattar 

idén att ha en varierande arbetsplats kan få svårt att stimuleras vilket kan resultera i att 

koncentrationsnivån försämras avsevärt. Distraktionen leder enligt Van der Voordt i sin tur till 

försämrad produktivitet hos människor vilket talar emot det han tidigare står bakom gällande 

att det aktivitetsbaserade arbetssättet gynnar produktiviteten. Utifrån hur olika känslorna kring 

detta är, tillägger van der Voordt att arbetsgivare besväras av att det inte går att förutsäga 

huruvida responsen från de anställda blir av förändringen.  

  

2.2 Arbetsmiljö 

Enligt Jakobsson (2014 s 15) är definitionen av arbetsmiljön “Arbetsmiljö är allt som vi 

påverkas av på arbetsplatsen”. Lennerlöf (1981 s 13) anser att arbetsmiljön innehåller “alla de 

faktorer som omfattar individen i dennes arbete”. Arbetstagares arbetsmiljö har alltid väckt ett 

stort intresse bland arbetslivets parter. Engagemanget har uppkommit för att parterna vill få 

förståelse om arbetstagarnas villkor, samtidigt som det finns en vilja om att utveckla den. Att 

arbetstagarna är intresserade av en trygg arbetsmiljö och att utveckla den framåt är fullt 

naturligt, då alla vill känna sig trygga på sitt arbete (Eriksson & Larsson 2017 s 425). 

Anledningen till arbetsgivarens intresse grundar sig i att de vill öka företagets konkurrenskraft 

och på det viset locka till sig den arbetskraften som företaget söker. Parallellt med det menar 
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Eriksson och Larsson att det finns en allmän uppfattning att om personalen trivs på arbetsplatsen 

kommer effektiviteten och produktiviteten att öka. Det är även något som Jakobsson (2014 s 

15) bekräftar, att arbetsmiljön till viss del handlar om att nå kvalitet och effektivitet i arbetet.  

 

Bakgrunden till den svenska arbetsmiljön bestod fram till 1970-talet enbart av de fysiska 

faktorerna i form av exempelvis arbetsredskap och ergonomi som påverkade medarbetaren i 

hens arbete. Processen har gått från de fysiska faktorerna till problemen med belastningsskador 

och stillasittande arbete, för att sedan belysa den problematiken som företag står inför idag med 

medarbetare som känner stress och utbrändhet (Eriksson & Larsson 2017 s 423). Begreppet 

arbetsmiljö ges uttryck i arbetsmiljölagen (Garpe 2015 s 240) och förklaras i linje med 

Jakobsson (2014 s 15) att arbetsmiljön ska vara lämplig för individens förutsättningar gällande 

både fysiska och psykosociala faktorer. Arbetsgivaren har också ett ansvar för att medarbetaren 

kan vara med och påverka sin situation på arbetsplatsen (Berglund & Bengtsson 2017). De 

fysiska faktorerna kommer vi beskriva mer detaljerat i ett senare avsnitt i detta kapitel. 

 

Enligt Jakobsson (2014 s 15) är nyckeln till en god arbetsmiljö att det sker en samverkan mellan 

arbetsgivare, arbetstagare och den fackliga organisationen som berörs. Han beskriver även hur 

ett kontinuerligt arbete över tid är en viktig del för att ha ett lyckat arbetsmiljöarbete. Det är 

betydelsefullt att arbetsmiljöfrågorna behåller sin aktualitet (Jakobsson 2014 s 16). Eriksson 

och Larsson (2017 s 423) ser dock att det finns en svårighet kring att definiera vad en god 

arbetsmiljö är, det finns många olika delar som kan värdesättas och redogöras för. Människors 

olika förväntningar och krav på en arbetsmiljö gör det bekymmersamt för en forskare att förstå 

hur individer känner för arbetsmiljön. De förväntningar och krav som finns hos individen på 

arbetsmiljön är sammankopplade till att varje grupp har olika existerande normer. Det gör att 

individens grund till förväntningarna och kraven uppkommer i grupper som hen tillhör eller har 

tillhört. Det betyder att grupper över tid inte behöver känna att arbetsmiljön har blivit bättre, då 

deras normer i gruppen kan förändras med tiden (ibid). Arbetsmiljön kan också enligt Eriksson 

och Larsson (2017 s 426) påverkas av andra delar. Gränsen mellan individens arbetsliv och 

övriga liv kan i många fall vara väldigt tunn vilket gör att arbetsmiljön måste ses med ett 

helhetsperspektiv. Eriksson och Larsson (ibid) beskriver dock svårigheter i helhetsperspektivet 

då det tar mycket tid och är en komplicerad process. De betonar även att många forskare har 

tagit upp perspektivet men att ett fåtal har undersökt i det. 

 

2.2.1 Fysisk arbetsmiljö 

Enligt Eriksson och Larsson (2017 s 428) består fysisk arbetsmiljö bland annat av buller, 

kemiska ämnen, termiskt klimat, föroreningar av luften, tunga lyft och ergonomi i arbetet. 

Mycket fokus har riktats bort från den fysiska arbetsmiljön till psykosocial arbetsmiljö då 

många av de tyngsta jobben har försvunnit. Detta betyder dock inte att alla problem med fysisk 

arbetsmiljö är ur tiden, enligt Eriksson och Larsson (ibid) är det istället en ändrad karaktär på 

de fysiska problem som har framkommit. Digitaliseringens framfart har medfört att skadorna 

uppkommer på ett annat sätt, men de besvär som uppstår från skadorna innefattas redan i de 

kategorier av besvär som finns. Besvär som är vanliga i dagens arbetsliv är 
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belastningssjukdomar som kommer av stillasittande arbete, monotona rörelser och 

ogynnsamma arbetsställningar (Eriksson & Larsson 2017). Jakobsson (2014 s 187) styrker 

bilden av belastningssjukdomar och menar att det är den vanligaste orsaken till att arbetstagare 

är frånvarande från sina jobb. Det är viktigt att arbetsgivaren tänker på det när hen skapar 

arbetsuppgifter för att få välmående och friska anställda (ibid). Något som påverkar individen 

till att inte kunna prata i normal samtalston benämns enligt Eriksson och Larsson (2017 s 428) 

som buller. De beskriver hur effekterna av buller kan bidra till att arbetstagaren känner sig 

stressad och upplever en irritation. I längden kan buller medföra att arbetstagaren drabbas av 

hörselskador. Jakobsson (2014) bekräftar Eriksson och Larsson resonemang om att buller har 

en skadlig effekt i längden. Jakobsson (2014 s 172) beskriver buller som “ej önskvärt ljud” och 

han belyser att människor har olika toleransnivåer till det. Jahncke et al (2011) påvisar att 

experimentell forskning indikerar på att kontor med en hög ljudvolym gör att medarbetarnas 

minne påverkas negativt. Det kan medföra att medarbetarna får lägre motivation och känner en 

högre trötthet.         

 

Enligt Bodin Danielsson et al (2015) har kontorets utformning en betydande roll i de anställdas 

välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Dessutom menar Jahncke (2011) och Seddigh (2015) 

att kontorsmiljön kan påverka delar som är viktiga för att företag ska lyckas, exempelvis 

arbetstagarnas arbetskapacitet. Jakobsson (2014 s 148) beskriver även hur utformningen av en 

arbetsplats är en primär fråga för många företag. En genomtänkt arbetsplats främjar och 

motiverar till en säkrare arbetsmiljö, samtidigt är det viktigt att ha en trivsam miljö för att 

inspirera kreativiteten (Jakobsson 2014). Beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs på 

arbetsplatsen menar Jakobsson (2014 s 150) att det finns olika faktorer som påverkar lokalens 

lämplighet. Arbetsplatsen behöver vara tillräckligt stor till ytan för att medarbetarna ska kunna 

använda arbetsredskapen på ett säkert sätt. För att avgöra hur stor lokalyta ett företag behöver 

spelar även faktorer som ventilationssystem och belysning in (ibid). 

 

2.3 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelsen kan brytas ner i sin enkelhet. Berglund (2017 s 456) beskriver det som 

den grad tillfredsställelse individen känner över sitt arbete. Berglund (ibid) hänvisar till 

forskning inom socialpsykologi som rubricerar arbetstillfredsställelse som en så kallad attityd. 

Det betyder att individer har en skiftande inställning till värderingen av diverse objekt. I teorin 

betyder det att tre komponenter påverkar en individs inställning till ett objekt. De tre 

komponenterna är kognition, emotion och individens verkliga handling. En individs förmåga 

att urskilja det objekt som den förhåller sig till beskrivs som kognitionsförmåga. Emotion 

handlar om personens känslor till det särskilda objektet. Den sista komponenten är individens 

handling, människors avsikter och handlingar påverkas mycket av vilka känslor människan har 

inför objektet (Berglund 2017 s 456). Med hänsyn till denna teoretiska utgångspunkt kan 

arbetstillfredsställelse betraktas som en attityd och medarbetarens arbete som objektet. 

Medarbetaren värderar följaktligen objektet i olika grader som antingen tillfredsställande eller 

otillfredsställande (Spector 1997 s 2ff). Enligt Berglund (2017) utgör den kognitiva aspekten 

ett dilemma då det är svårt att veta vad medarbetaren tänker på när hen nämner sitt arbete 
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(objektet). Arbetet består av flera faktorer som lön, arbetsuppgifter och möjligheten till att 

utvecklas. Människors känslor inför de olika faktorerna blir därav en sammansättning för hur 

objektet tolkas av individen (Berglund 2017 s 456). För att visa hur känslorna tillfredsställelse 

eller otillfredsställelse uppstår i arbete menar Berglund (ibid) att forskare har använt sig av olika 

behovsteorier. I ett senare avsnitt i kapitlet kommer vi mer specifikt att beskriva psykologen 

Frederick Herzbergs teori om motivations och hygienfaktorer. 

 

Enligt Locke (1969 4: s 309ff) definieras arbetstillfredsställelse som ett känslomässigt behagligt 

eller positivt tillstånd, som kommer från värderingen av ens arbetslivserfarenheter. Definitionen 

Bodin Danielsson och Bodin (2008 s 638) använder sig av i sin undersökning är den 

tillfredsställelse en individ känner i den psykosociala arbetsmiljön och inställningen till arbetet 

i sig. I strävan efter bättre resultat och högre motivation bland medarbetarna menar Bodin 

Danielsson och Bodin (ibid) att arbetstillfredsställelse spelar en viktig roll i den processen. De 

hävdar även att det högst troligen finns ett samband mellan medarbetarnas välmående och deras 

arbetstillfredsställelse. 

 

2.3.1 Produktivitet 

Enligt van der Voordt (2003 s 133) var anledningen till att aktivitetsbaserade kontor uppstod 

att företag ville stimulera nya sätt att arbeta på. Genom att förbättra medarbetarnas produktivitet 

utan att sänka arbetstagarnas arbetstillfredsställelse sågs möjligheten att spara pengar. 

Produktivitet består enligt Croome och Derek (2000 s 11f) av fyra beståndsdelar: personliga 

egenskaper, sociala faktorer, organisatoriska faktorer och den fysiska miljön. De personliga 

egenskaperna består av var medarbetaren befinner sig i sin karriär, vilka egenskaper 

medarbetaren besitter och vilket yrke hen arbetar inom. De sociala faktorerna omfattas av 

arbetstagarens relation till kollegorna. Den tredje delen är organisatoriska faktorer och 

innehåller företagets organisationsstruktur och vilken stil ledningen väljer att styra företaget 

med. Den sista beståndsdelen är den fysiska miljön som omfattar två olika delar, den interna 

miljön (temperatur, belysning, luft och akustik) och den externa miljön som består av yttre 

omständigheter som kan påverka produktiviteten. Externa faktorer som har en effekt på 

produktiviteten kan vara lagar och regleringar. Det är besvärligt att samla in data och förstå den 

fysiska miljöns enskilda faktorer och hur de påverkar produktiviteten i sin helhet. Däremot finns 

det enligt Croome och Derek (2000 s 11f) stöd från forskningen som visar att en arbetsmiljö 

som anses bättre minskar medarbetarnas klagomål och sjukfrånvaro, vilket indirekt leder till en 

ökad produktivitet. 
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För att öka produktiviteten beskriver Van der Voordt (2004 s 136) att det finns tre 

tillvägagångssätt. För att få förståelse för de olika tillvägagångssätten måste två begrepp 

förklaras, begreppen är input och output. Input utgörs av alla de resurser företaget använder sig 

av, som arbetskraft och den kunskapen de anställda besitter. Andra resurser kan vara faciliteter, 

tjänster och företagets egendomar. Output beskrivs som de antal produkter som framställs av 

den befintliga input, samt den kvaliteten produkterna utgör som visar sig i rörelseresultatet. 

Resultatet av ett företags output kan ses i nettoresultatet (van der Voordt 2004 s 135 f). Det 

första sättet är att öka output trots att företaget har samma input, vilket leder till att företaget 

blir mer effektivt. Den andra metoden för att öka produktiviteten är att nå samma output på 

mindre input vilket också leder till en bättre effektivitet. Det tredje sättet är att output ökar i en 

snabbare takt än vad input gör, vilket leder till både en bättre effektivitet och en ändamålsenlig 

process (van der Voordt 2004 s 135).  

 

Enligt van der Voordt (2004 s 145) blir inte en tillfredsställd medarbetare automatiskt en 

produktiv medarbetare. Seddigh (2015 s 39) ger stöd till problematiken och beskriver att de 

aktivitetsbaserade arbetssättet medför till högre distraktion och stress, vilket i sin tur kan minska 

produktiviteten. Däremot menar han att det strider mot tidigare forskning som visar att det inte 

finns någon tydlig skillnad i effekten av medarbetarnas produktivitet i de olika kontorstyperna. 

Vidare förklarar van der Voordt (2004 s 134) hur produktiviteten kan ökas med hjälp av de 

öppna kontoren där det på ett enkelt sätt går att utbyta information och kunskap med varandra, 

samtidigt som det finns zoner där medarbetarna kan jobba ostört med arbete som kräver en hög 

koncentration. Toivanen (2015 s 32) beskriver att produktiviteten kan öka om medarbetarna får 

delta i processen av utformningen av det nya kontoret. De medarbetare med större inflytande 

känner då en större arbetstillfredsställelse, de kan i en högre grad identifiera sig med sitt arbete 

och får generellt en mer positiv inställning till jobbet. En utmaning företag står inför när de vill 

öka produktiviteten i övergången till ett aktivitetsbaserat kontor är det mänskliga behovet av att 

ha sin egen plats där de kan uttrycka sin personliga integritet. Van der Voordt (2004 s 134) 

menar dock att detta kan kompenseras med ett bra utformat kontor och digitala lösningar.  

 

FIGUR 1.  FAKTORER SOM PÅVERKAR PRODUKTIVITET: CREATING 

THE PRODUCTIVE WORKPLACE (CROOME, DEREK 2000 S 11) 
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2.4 Hälsa 

För att få förståelse för hur centralt hälsa och trivsel är för kontorsmiljön, har vi använt oss av 

forskning som Toivanen (2015 s 13 f) belyser i sin skrift. Hon pekar på studier som har 

medverkat till kännedom av hur utvecklingen av kontor kan nå god arbetsmiljö och upprätthålla 

en hållbarhet. De anger normala störningsmoment, som exempelvis avsaknad på avskildhet och 

oljud. Genom intelligenta åtgärder, design och ordentlig planering kan det förebyggas. 

Toivanen betonar att kopplingar finns mellan miljön på kontoren och de anställdas hälsa. 

Luftkvalité, ljudnivå, belysning och kontorsmöbler är ergonomiska element som påverkar 

människors hälsa och trivsel i kontorsmiljön. Faktorer som närhet till fönster och dess storlek 

samt utsikten ska vara av betydelse för de anställdas bekvämlighet och arbetsresultat. Vidare 

förklarar hon att den samhällsvetenskapliga forskningen fokuserar kring två olika delar. 

Begreppen som belyses är management och arbetsmiljö. Managementinriktningen granskar 

kopplingen mellan kontorets kännetecken och medarbetarnas produktivitet och 

prestationsförmåga. Forskningen kring arbetsmiljö riktas mer åt hälsa, arbetstillfredsställelse 

och välbefinnande. I undersökningar om den tekniska kontorsmiljön styrs fokus åt de krav som 

är lagstadgade som exempelvis temperatur och ljus- och ljudförhållanden. Ytterligare en del 

inom kontorets miljö som nämns är utifrån arkitekturen där forskning som Toivanen (2015 s 13 

f) belyser, pekar på estetiska egenskaper och former på kontoren. Toivanens resonemang 

understryks av Bodin Danielsson (2010) som i sina studier menar att påverkan av de anställdas 

erfarenheter om sin egen arbetstillfredsställelse och hälsa har stor betydelse av hur den 

omkringliggande arkitekturen och kontorsmiljön är. 

 

Bodin Danielsson (2010 s 71) undersöker i sin avhandling olika kontorstypers påverkan på de 

anställdas arbetstillfredsställelse, hälsa och trivsel, där 491 anställda från 26 olika företag i 

Sverige testades. Resultatet i studien visade att den största chansen för god hälsa förekommer i 

aktivitetsbaserade kontor samt i cellkontor. Toivanen (2015 s 15) definierar cellkontor som ett 

enskilt kontorsrum där det oftast jobbar en medarbetare, men i vissa fall kan det förekomma att 

två till tre medarbetare delar på ytan i det enskilda kontorsrummet. Riskerna för ohälsa visades 

vara högre bland medarbetare i medelstora kontorslandskap. Trivseln för de anställda visade 

även här bäst resultat för aktivitetsbaserade arbetssätt och cellkontor och sämst för 

kontorslandskap. Slutsatsen som Bodin Danielsson (2010 s 71) sammanfattar baserat på 

studiens resultat är att de egenskaper som definieras, variablerna för välbefinnande, hälsa och 

trivsel har befäst sina styrkor. Det finns samband som håller ihop kontorsmiljön med dessa 

variabler, trots detta understryker Bodin Danielsson att de bör studeras mer. Vidare belyser hon 

att bredare kunskap kring forskningen kan resultera i betydelsefulla individuella, 

organisatoriska och sociala förbättringar. Undersökningens validitet bekräftas av Toivanen 

(2015 s 13) som poängterar att det finns ett sammanhang mellan kontorsmiljön och de anställdas 

hälsa.    

  

Sjukfrånvaron i förhållande till olika kontorstyper varierar. Toivanen (2015 s 26 f) återger för 

en Dansk studie som gjorts gällande sjukfrånvarodagar i olika kontorstyper. Resultatet i 

undersökningen visar att anställda i kontorslandskap hade dubbelt så många sjukfrånvarodagar 
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än de anställda som arbetade i enskilda kontor. Anledningen till detta anses ha grundat sig i 

bland annat sämre luft, buller, ökad risk för virussmittning och brist avskildhet, vilket 

kännetecknar arbetsmiljön i kontorslandskap snarare än i egna kontor. Toivanen hävdar att 

forskare antyder att verksamheten betalar ett högt pris för fördelarna i öppna kontorslandskap 

bestående av hög sjukfrånvaro. Kontorets utvecklingsåtgärder bör respektera medarbetarnas 

hälsa och välbehag. Hon betonar dessutom hur betydelsefullt det är för företagen att utforma 

kontoren så pass väl att det gynnar individuellt arbete lika som koncentrationskrävande samt 

samarbete och interaktion. Bodin Danielsson och Bodin (2008) studie skiljer sig åt gentemot 

resultatet i en den danska studien, då den visar att de som arbetade i aktivitetsbaserade kontor 

hade högst gradering gällande hälsa och trivsel samt låg sjukskrivningsgrad. Omständigheterna 

kring detta går ej att fastställa, men Bodin Danielsson och Bodin (2008) menar att de höga 

resultaten kan bero på självständigheten för arbetet och att de anställda vid sjukdomssymtom 

har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån när det passar dem och kan därmed 

undvika sjukskrivning.   

 

Toivanen (2015 s 31) redogör för kontorsflytt som en stor del av utvecklingen i olika 

organisationer. Processen vid flytt medför stora satsningar och leder till förändringar för 

företaget och medarbetarna. Omställningarna som sker för de anställda i företagen kan orsaka 

stress och disharmoni på grund av oförutsägbara och okontrollerade händelser de ej är vana vid. 

Vid flytt till nya byggnader kan inflytandet hos anställda sjunka på grund av oron. För att 

förebygga detta är en god idé att involvera medarbetarna i planeringen för förändringen, en 

åtgärd som även kan resultera i dämpad stress och oro. Toivanen (2015) belyser att forskningen 

tagit fram förslag på kontorsflyttar som beskrivs som lyckade. I dessa fall visar ledningen ett 

stort engagemang och skarp styrning i planeringen och förändringsprocessen som blir 

avgörande ageranden för en generellt framgångsrik omställning. En noggrann och analytisk 

utgångspunkt från hur det sett ut tidigare har också stor betydelse för att planeringen av det nya 

kontoret ska bli så bra som möjligt. Vidare menar Toivanen att kunskap om sina egna behov är 

angelägen för implementeringen av en resultatrik kontorsflytt. Det nya kontoret har som avsikt 

att verka länge i framtiden och ska bidra med att uppnå de mål som verksamheten tagit fram. 

De tuffare hållbarhetskrav som tagits fram åt den nya kontorsarbetsplatsen ska levas upp till. 

För att nå upp till dessa förväntningar bör arbetsplatsen enligt Toivanen (2015 s 65) förses med 

god arbetsmiljö som ska bidra till de anställdas trivsel och hälsa vilket i sin tur resulterar i en 

långsiktig hållbarhet och ökad produktivitet.  

 

2.4.1 Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell  

Som tidigare benämnts i kapitlet har Karasek (1990) konstruerat en modell som behandlar 

aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten samt lågstressarbeten. Modellen rymmer även 

en aktivitetsdiagonal och en stressdiagonal som komplement. I Karaseks forskning förklarar 

Eriksson och Larsson (2017 s 432) att resultatet visar att en anställd har det bättre på sitt arbete 

om hen befinner sig långt ut på aktivitetsdiagonalen, speciellt vid inlärningsmoment. De aktiva 

arbetena beskrivs som mest spännande, utvecklande och stimulerande. Ju längre ut en 

arbetstagare är på stressdiagonalen, visar modellen att arbetstagaren i större utsträckning 
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riskerar att drabbas av ohälsa. Graden av egenkontroll avgränsar de aktiva arbetena med 

högstressarbetena då arbetskraven är betydande vid båda varianterna. Det föreligger även 

stabilitet i de aktiva arbetena mellan egenkontroll och arbetskrav, vilket beskrivs som betydande 

för upplevelsen av arbetsmiljön. Däremot förekommer en obalans mellan arbetskrav och 

egenkontroll i de arbetena med hög stress. Anledningen till detta anses vara att det ställs för 

höga krav parallellt som möjligheterna att påverka arbetet är för små.  

 

Vidare belyser Eriksson och Larsson (2017 s 433) att Jeff Johnson (1986, 1991) har nyanserat 

den grundläggande modellen genom att tillämpa en tredje beståndsdel i form av socialt stöd. 

Han menar att existensen av socialt stöd resulterar i ett kollektivt arbete, medan låg grad av 

socialt stöd eller inget alls resulterar i ett isolerat arbete. Kompletteringen finns även senare i 

Karasek- och Theorells (1990) modell. Jeff Johnson (1986, 1991) har indikerat betydelsen av 

att socialt stöd i arbetslivet kan vara stor, dels för gruppdynamiken såväl att fungera som en 

stöttepelare vid obalans mellan egenkontroll och arbetskrav. 

                

2.4.2 Frederick Herzbergs motivations- och hygienteori  

Herzbergs et al (1993) teori om motivation- och hygienfaktorer har en betydande del inom 

behovsteorin och som det har nämnts i tidigare avsnitt kan behovsteorier läggas till grund för 

att se medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Bruzelius och Skärvad (2017 s 278) beskriver hur 

Herzbergs teori kan särskiljas i två faktorer: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna består av arbetsvillkor och anställningsförhållanden och anses som ett 

grundläggande behov för att inte vantrivas på arbetet. Motivationsfaktorerna har vanligtvis ett 

direkt samband med arbetsuppgiften. De kan bestå av arbetstagarens prestation, erkännande, 

utvecklingsmöjligheter och ansvarsgrad. För att stimuleras och känna engagemang för arbetet 

krävs det att medarbetarens motivatorer blir tillfredsställda. Teorin har som utgångspunkt att de 

anställdas motivation stiger när behoven blir uppfyllda med hjälp av självförverkligande och 

arbetstagarens känsla av att utvecklas i arbetet. Likväl är hygienfaktorerna nödvändiga för att 

medarbetaren ska kunna känna sig tillfredsställd, däremot räcker det inte med enbart 

hygienfaktorer för att den anställda ska uppleva motivation. Arbetstagare som har svårigheter 

FIGUR 2 KARASEK OCH THEORELLS KRAV- OCH KONTROLLMODELL 

(KARASEK OCH THEORELL 1990 S 32) 
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med att hitta motivation i arbetet kan genom accepterade hygienfaktorer känna någon grad av 

tillfredsställelse vilket gör att arbetet i sig kan bli överkomligt (Herzberg et al 1993 s 113).  

 

2.5 Summering av teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att det flexibla arbetssättet och digitaliseringen som råder 

på arbetsmarknaden har legat till grund för det aktivitetsbaserade kontorets utveckling. 

Utformningen av ett aktivitetsbaserat kontor är beroende av den individuella situationen som 

föreligger i organisationen och medarbetarnas arbetsuppgifter har en stor betydelse för hur 

kontorets form ska visualiseras. Vidare har vi fått förståelse för arbetsmiljöns betydelse för en 

framgångsrik verksamhet, samt att arbetsmiljön är en viktig del för organisationen att uppnå 

hög arbetstillfredsställelse. För att nå detta mål i verksamheten bör tilläggas att en god hälsa 

spelar en stor roll för medarbetarnas välbefinnande som bidrar till bland annat ökad 

produktivitet.  

 

Bodin Danielsson och Bodins tidigare studier visar att de som arbetade i aktivitetsbaserade 

kontor fick högst gradering för trivsel och hälsa. I resultat- och analysdelen kommer vi jämföra 

studiens utfall med hur frågorna i enkäten har besvarats i vår undersökning. Avslutningsvis 

redogör vi för de teorier vi tagit del av med hur företaget vi undersöker upplever deras 

arbetstillfredsställelse och produktivitet efter förändringen från öppna kontorslandskap till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för utförandet av vår undersökning. 

Vi kommer redogöra för val av metod, genomförandet, instrument, population och urval, 

bortfall, bearbetning av data, validitet och reliabilitet samt etik. Alla dessa områden är av 

relevans för att få en ökad förståelse kring uppbyggnaden av studien.   

 

3.1 Val av metod 

För att veta vilken metod som är bäst lämpad är det viktigt att förstå skillnaderna mellan 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Patel och Davidsson (2011 s 13f) menar att 

begreppen ”kvantitativ” och ”kvalitativ” beskriver hur valet att framställa, behandla och 

analysera den använda data sker. Den kvantitativa forskningen fokuserar på att göra olika 

mätningar på insamlad data och framställande av statistik. Kvalitativ forskning fokuserar 

däremot på mjuka värden i utförandet av datainsamlingen som ofta sker genom intervjuer. 

Beroende på hur problemformuleringen utformas avgörs vilken metod som är mest lämplig för 

uppsatsen. Trost och Hultåker (2016 s 17f) bekräftar att valet av vilken metod som ska användas 

bör bestämmas utifrån undersökningens syfte.  

 

Syftet med studien var att undersöka arbetstillfredsställelsen och hälsan på ett företag som har 

genomgått en förändring från öppet kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor, samt hur 

förändringen upplevs och påverkar produktiviteten.  

 

För att få en annan vinkling på ämnet har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av enkäter 

då vi ansåg att det var intressant att se hur resultatet skiljde sig från tidigare studier av kvalitativ 

metod som nämns i inledningen. Enkäten handlar övergripande om hur respondenterna kände 

att omorganiseringen har påverkat deras arbetstillfredsställelse. Vi ansåg att enkäter var ett bra 

mätinstrument för våra frågeställningar då vi ville få en bredare kunskap om ämnet. 

Frågeställningarna i studien var således. 

 

 Hur anpassar sig medarbetarna i den nya kontorstypen? 

 Hur känner de anställda att deras arbetsmiljö har förändrats?  

 Hur känner de anställda över sin arbetstillfredsställelse och hur har den nya 

kontorstypen påverkat arbetstillfredsställelsen och produktiviteten? 

 Hur har medarbetarnas hälsa och trivsel påverkats?   

 

Patel och Davidsson (2011 s 56) beskriver enkät som en undersökning som innefattar antingen 

ett frågeformulär eller en intervju där urvalsgruppen består av en avgränsad grupp i den större 

storleken. De främsta möjligheterna med enkätundersökningar är möjligheten till att samla in 

information om fler variabler, samtidigt som metoden kan ge en stor mängd data om begränsat 

antal variabler. Ord som kan användas i frågeställningen när en enkätundersökning genomförs 

är vad, var, när och hur.  
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Genom att uppsatsen har en kvantitativ metod betyder det att det sker en mätning av insamlad 

data, därmed får informationen ett numeriskt värde. Förarbetet och planeringen av frågorna 

fordrar ett väldigt tidskrävande arbete för att få en lyckad utformning på frågorna. Patel och 

Davidsson (2011 s 101ff) beskriver att det inte är möjligt att kontrollera tillförlitligheten i en 

kvantitativ studie under undersökningens gång utan det är något som måste försäkras innan 

undersökningens början. 

 

3.2 Genomförande 

Lagom till kursstarten kom vi i kontakt med ett företag som senare skulle visa sig vara företaget 

som vi valde att skriva vårt examensarbete för. Kontakten tog sin form genom att vi av en slump 

började diskutera vår idé med en arbetsgivare som närvarade på Karlstads Universitets 

jobbmässa Hotspot. Personen som hade hand om deras monter berättade att de nyligen 

genomgått en kontorsflytt från ett kontorslandskap till en aktivitetsbaserad arbetsplats. De blev 

genast nyfikna på våra idéer och frågade mer eller mindre direkt om vi ville göra vår 

undersökning hos dem. Vi höll således kontakten via telefon och mail om processen kring 

genomförandet och bestämde en tid för att ta en titt på deras “gamla” kontor, för att få en bild 

av medarbetarnas dåvarande situation. Utifrån den information vi fick, konstruerade vi enkäten 

som elektroniskt skickades ut till respondenterna via vår kontaktperson. På enkätens framsida 

har vi lagt vårt missivbrev, något som även Trost och Hultåker (2016 s 110ff) anser passar bäst 

som en del av frågeformuläret och bör vara på dess första sida. I missivbrevet förklaras 

undersökningens syfte samt våra kontaktuppgifter för eventuella frågor. Där står det även 

tydligt att det är frivilligt att svara på enkäten och att den kommer förbli anonym, men att deras 

arbetsgivare kommer få ta del av det sammansatta resultatet.  

 

Innan enkäten skickades ut genomförde vi först en pilotenkät på oss själva för att ge oss en 

förförståelse. Därefter lät vi fem utomstående personer svara på enkäten, som haft liknande 

erfarenheter som våra respondenter. Detta i syfte för att få en förståelse av hur frågorna kunde 

tolkas och att ge oss möjlighet att förbättra dem. Pilotenkäten gav oss en möjlighet att förbättra 

enkätens helhet. Bland annat fick vi feedback för meningsuppbyggnaden till vissa frågor som 

hade kunnat leda till misstolkningar. De olika skalstegen var också givande att få synpunkter 

på, då vissa alternativ tolkades som irrelevanta för frågan. Utformningen av enkäten har efter 

pilotenkäten noga genomförts med syfte att få alla respondenter att tolka frågorna på samma 

sätt. För att lyckas med detta har vi skrivit om frågorna ett otal gånger så det skulle passa 

respondenternas uppfattningar. Därigenom har meningsuppbyggnader och ord förenklats så de 

kunde förstås av alla. Detta har även varit av betydelse för objektiviteten, att förebygga 

oklarheter och uppfatta vad respondenterna menar med sina svar. Vi har även eftersträvat att få 

frågorna i enkäten att passa med svarsalternativen. För att undvika respondenternas osäkerhet 

gällande vilket svarsalternativ som passar bäst för hen har vi i så hög utsträckning som möjligt 

försökt ha femgradiga skalor i frågorna. Anledningen till att vi valt en femgradig skala är att ge 

respondenten rätt till att inte ta ställning i en fråga. Har respondenten ingen åsikt för en viss 

fråga ska hen inte hindras från att uttrycka det på samma sätt som om hen har rätt till att ta 

ställning och visa sin åsikt. Om en respondent å andra sidan vill uttrycka någon kommentar 
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utöver deras ställningstagande, har vi låtit de framföra sina åsikter i enkätens sista del. Vi fick 

in 18 kommentarer i enkäten.  

 

På frågan om hur stressnivån påverkats av omorganiseringen var ett svarsalternativ bättre, men 

efter pilotenkäten framgick det att högre passade mer in på skalan. Detta för att respondenterna 

enklare skulle kunna förstå frågan. Vidare lät vi vår kontakt på företaget vidarebefordra mailet 

innehållande vår enkät till respondenterna, just för att det enkelt skulle komma ut och att 

respondenterna skulle känna ett förtroende för undersökningen. Tillsammans med vår 

kontaktperson bestämde vi oss för att skicka ut enkäterna den 3/4- 2018 och den sista dagen att 

svara var 12/4-2018. Respondenterna verkade inte ha haft några tekniska problem med att få 

tillgång till enkäten och att genomföra den, enligt vår kontaktperson uppskattades 

tillvägagångssättet som vi önskat. 

 

3.3 Instrument 

Det instrument som har nyttjats i den här studien är var en webbenkät som undersökte ett 

företags förändring från kontorslandskap till aktivitetsbaserat kontor, där fokus lagts åt 

arbetstillfredsställelsen. Enkäten innehöll totalt 29 frågor, varav fyra bakgrundsvariabler som 

bestod av kön, ålder, befattning och år på företaget. Resterande 25 frågor hade olika 

ämnesområden och var uppbyggda utifrån den teoretiska referensramen. Enkäten var 

konstruerad på så vis för att vi skulle kunna få relevanta svar om det vi avsett att undersöka. 

Underkategorierna som fanns i teorikapitlet var: aktivitetsbaserat kontor, arbetsmiljö, 

arbetstillfredsställelse samt hälsa och trivsel. Från teoridelen aktivitetsbaserat kontor ställde vi 

frågor i enkäten om hur respondenternas arbetsmönster såg ut. Följande teoridel var inriktat på 

arbetsmiljö där vi ställde frågor gällande ljudnivån och hur det påverkade respondenterna i 

deras arbete. I nästa del hade frågorna sin utgångspunkt i teoridelen om arbetstillfredsställelse, 

hur den har påverkats av flytten och respondenternas möjlighet till att utföra sitt arbete i det nya 

kontoret. Sista delen i teorikapitlet var hälsa och trivsel där vi ställde frågor angående 

respondenternas välmående, stressnivå och gemenskap i den nya kontorstypen. Genomgående 

i enkäten förekom det olika alternativ och graderingar som passade respektive fråga och som 

gav oss de resultat som behövdes för att lyckas med studien.   

TABELL 1 

Bakgrundsvariabler   Ålder, Kön, Befattning och År på företaget  

Aktivitetsbaserat kontor Arbetsmönster, Kontorsbytet, Involverad i 

planeringen, Arbeta i olika zoner, 

Arbetsmiljö Ljudmiljön och fysiska arbetsmiljöfaktorer  

 

Arbetstillfredsställelse Kontorsbytets påverkan, Koncentration,  

Hälsa och trivsel Gemenskapen och stressnivå  
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För att utforma enkäten använde vi oss av Karlstad Universitets hemsida där vi studenter har 

tillgång till enkätprogrammet Survey&report. Det är ett webbaserat program som med sin lätta 

åtkomst har gjort det möjligt för oss att komma åt enkäten från olika enheter. Trost och Hultåker 

(2016 s 135) beskriver att utformningen av en webbaserad enkät är en av de största 

utmaningarna, då enkätens design kan skilja sig beroende på vilken plattform respondenten 

svarar på. Programmet har en möjlig anpassning för att respondenten ska kunna svara på 

enkäten via dator eller en smartphone. Utnyttjandet av detta tillval, samtidigt som vi själva 

testade enkäten i olika plattformar, medförde att vi med all säkerhet visste att enkäten var 

bruklig. Enkäten blev således lättillgänglig för respondenterna, vilket vi ansåg som en positiv 

effekt för svarsfrekvensen. 

 

3.4 Population och urval 

Vår population till undersökningen var anställda som arbetar på ett kontor som genomgått en 

förändring från öppet kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Som vi nämnde i 

genomförandet, fick vi en slumpmässig kontakt med företaget som deltagit i studien. Även om 

vi kan se urvalet som slumpmässigt, kan det inte konstateras att det är ett vetenskapligt urval. 

Istället kan vi definiera det som en vardaglig slump, och vi kan därför kalla urvalet för ett 

tillgänglighetsurval. Vi har valt att låta alla anställda på kontoret få svara på webbenkäten, vilket 

enligt Ejlertsson (2014 s 20) betyder att vi har genomfört en totalundersökning då alla på 

kontoret fick delta. Vi valde att genomföra en totalundersökning då det inte medförde större 

resurser att skicka ut enkäten till alla anställda jämfört med om vi hade skickat ut enkäten till 

ett stickprov av populationen. Finns inte möjligheten till att undersöka hela populationen krävs 

det att urvalet är representativt för populationen för att resultatet ska kunna generaliseras. Om 

urvalet inte väljs på ett korrekt sätt är risken stor för systematiskt fel i resultatet (Ejlertsson 2014 

s 20). Vi har i den här studien inte kunnat följa det Ejlertsson menar, och på så sätt blev studien 

inte generaliserbar.      

 

3.5 Bortfall 

Bortfall sker enligt Ejlertsson (2014 s 26f) om personer i urvalet ej deltar i undersökningen som 

hen är avsedd i att delta i. Det kan även kallas för externt bortfall då det skiljs på det och internt 

bortfall. Internt bortfall innebär att enstaka frågor i enkäten inte är besvarade. Utöver dessa två 

vanligaste typerna av bortfall, finns ytterligare en som ibland kallas för missing data och beror 

på incidenter. Risken för felaktiga generaliseringar till populationen blir högre om bortfallet är 

större. Det är viktigt att inte nonchalera bortfallets existens. För att minska risken för bortfall är 

det nödvändigt att motivera respondenterna till att delta i enkätundersökningen, samt att skicka 

med ett väl utfört missivbrev och att skicka påminnelser. För att motverka bortfall har vi vid ett 

flertal tillfällen skickat ett påminnelsemail till respondenterna, parallellt med att vår 

kontaktperson på företaget uppmanat respondenterna att svara på enkäten. Däremot menar 

Ejlertsson (2014 s 26f) att för många påminnelser kan ha motsatt effekt och ses som oetisk, 

vilket kan ha påverkat bortfallet i vår undersökning. Av 103 respondenter blev bortfallet 31 

vilket motsvarar 30 procent. Anledningen till bortfallet i vår undersökning kan enligt oss bero 
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på att enkäten skickades ut i samband med en högtid då många tar längre ledighet. Därav kan 

vi anta att respondenterna prioriterat annat när det återvände till arbetet. Det interna bortfallet i 

kategorin bakgrundvariabler blev märkbart större än i de övriga enkätfrågorna. Det procentuella 

bortfallet i bakgrundsvariabeln kön blev således 23 procent och det blev 22 procent bortfall för 

variabeln ålder. Anledningen till att bortfallen var så stora på just dessa frågor kan enligt oss 

bero på att respondenterna var rädda för att bli identifierade. I de resterande frågorna i enkäten 

var bortfallet minimalt, då det endast uppkom ett bortfall i vissa frågor.      

 

3.6 Bearbetning av data 

Trost och Hultåker (2016 s 135) beskriver att webbenkäter är ett väldigt kostnadseffektivt sätt 

att arbeta på för insamlingen av data. Enligt författarna finns det en stor fördel med ett 

webbaserat enkätprogram då alla svaren lagras digitalt, vilket gör att bearbetningen av data kan 

ske på ett betydligt smidigare sätt då datorn sammanställer alla enkäter. När en respondent hade 

genomfört enkäten, skickades svaren i undersökningen automatiskt till det använda 

enkätprogrammet Survey&report. Vidare exporterade vi de inkodade svaren från 

enkätprogrammet till SPSS som är ett statistikprogram vi använt oss av. Vi behövde på så vis 

inte föra in svaren manuellt. För att redovisa vårt resultat har vi använt oss av diagram och 

korstabeller. Genom att avläsa diagrammen kunde vi observera vilka svarsalternativ 

respondenterna svarat på.  Korstabellerna användes för att se vilket samband olika variabler 

hade till varandra. Med hjälp av att den ena av variablerna observeras horisontellt och den andra 

variabeln vertikalt kunde olika samband och skillnader utläsas.   

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Vid en enkätundersökning uppkommer ständigt ovissheten om hur korrekta de mottagna 

resultaten är. Effekten av denna fråga är vad enkätundersökningens resultat i själva verket 

representeras. Frågor som ställs felaktigt, och om fel personer får enkäten eller om respondenter 

avböjer att besvara den, kan tvivel på vad resultaten kan användas till uppstå. För att ha kontroll 

över säkerheten i en enkät kan begreppen validitet och reliabilitet användas. Validitet innebär 

frågans kapacitet att mäta det som avses att mäta. Vid hög validitet ska frågorna inneha liten 

grad av systematiska fel eller inga alls. Reliabilitet anses handla om mätningar som upprepas 

flertalet gånger, ger samma resultat. Det slumpmässiga felet är litet om frågan har hög 

reliabilitet. Metoderna att analysera validiteten och reliabiliteten kan skiljas åt beroende på 

undersökningen och på vilka frågor som ställs (Ejlertsson 2014 s 107).  

 

För att förklara dessa två begrepp ytterligare kommer vi ta upp exempel som Trost och Hultåker 

(2016 s 63ff) redogör för. Tillämpas svåra ord i en fråga vid en enkätkonstruktion, är 

sannolikheten stor att respondenten missförstår frågan och reliabiliteten blir i detta fall låg. 

Används istället enkla ord och meningsuppbyggnader blir förståelsen högre och därtill även 

reliabiliteten. I likhet med missuppfattningen som bidrar till låg reliabilitet blir även validiteten 

låg. Vid slumpmässiga fel är det inte möjligt att mäta vad som avsetts att mätas, vilket är en 

förutsättning till hög validitet. Skillnaden som finns mellan dessa begrepp är att reliabiliteten 
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inte är beroende av graden av validitet för att kunna klassificeras som hög. Trost och Hultåker 

(2016 s 63ff) menar att det går att mäta något annat än vad som avsetts att mätas med hjälp av 

tillförlitligheten. Om vi exempelvis vill veta kring olika personers ekonomiska situation och 

endast frågar respondenten om deras årsinkomst får mätningen relativt låg validitet. Detta 

eftersom andra personer i hens omgivning påverkar den ekonomiska situationen genom 

exempelvis skulder och försörjning av familj (Trost och Hultåker 2016 s 63ff). I studien vi 

genomfört har fokus lagts på att se helheten till varför vi ställde en fråga, och för att få feedback 

på dem har vi testat frågorna på personer innan utskick för att få en bild av om frågorna upplevs 

som enkelt ställda och begripliga. Med stöd från handledare och en kontaktperson på företaget 

som undersökts, har vi valt ut bakgrundsfrågorna och resterande enkätfrågor i syfte att kunna 

mäta det vi avsett att mäta. Därtill har vi med kritiska ögon satt in frågorna i ett perspektiv som 

ska stämma väl i med den teoretiska referensram som genomförts. 

  

Vid intresse för något beskrivs reliabilitet som att mätningen vid en viss tidpunkt ska kunna 

visa samma resultat som en ny mätning vid en annan tid. Svårigheten i den här situationen är 

enligt Trost och Hultåker (2016 s 61) att ett oföränderligt läge förutsätts. En brist angående 

validiteten var att pilotenkäten som implementerades innan utskicket utfördes av personer som 

generellt inte arbetade på det undersökta företaget och vi fick därmed ingen direkt uppfattning 

om frågorna mätte det vi avsett att mäta för våra respondenter. Trots det har enkätens 

konstruktion väl planerats med avsikt att kunna få hög validitet. För att stärka graden av 

giltighet, har vi haft kontakt med en person i företaget som innan utskicket har sett enkäten i 

dess helhet och fått ge feedback. Dess påverkan har enligt oss sannolikt spelat viss roll för att 

mätningen potentiellt ska ha kunnat få högre grad av validitet.    

 

3.8 Etik 

Innan en undersökning kan göras måste enligt Patel och Davidsson (2011 s 62f) hänsyn tas till 

de forskningsetiska aspekter som finns. Målet med forskning är att ta fram trovärdig kunskap 

som kan hjälpa samhället i sin utveckling. Det gör att vi som individer ställer krav på 

forskningen. Den bör ha en hög kvalité och bedrivas med inriktning på väsentliga frågor. Det 

är viktigt att det finns en jämn balans mellan det generella värdet av forskningen och det skydd 

som finns mot individens privatliv och integritet. Det är även viktigt att individen inte utsätts 

för någon fysisk eller psykisk skada, någon sorts kränkning eller förnedring. Inom humanistisk- 

och samhällsforskning har myndigheten Vetenskapsrådet tagit fram fyra övergripande 

etikregler: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011 s 16ff). 

 

Informationskravet medför att forskaren måste berätta vilket syfte undersökningen har för de 

som forskningen berör (Patel och Davidsson 2011 s 63). Tillsammans med vår enkät skickade 

vi ut ett missivbrev där vi förklarade vårt syfte med uppsatsen och att enkäten var anonym. Vi 

förklarade att det var frivilligt att delta, även om vi beskrev att deras svar var till stor vikt för 

vår uppsats. Vidare förklarade vi att data insamlat från enkäterna enbart skulle användas för att 

uppnå syftet med undersökningen. 
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Samtyckeskravet beskriver hur respondenterna själva får bestämma över deras medverkan i 

undersökningen. Det är av största betydelse att ingen av respondenterna känner sig påtvingade 

till att svara och det är viktigt att de som utför undersökningen betonar att det är frivilligt att 

delta (Ejlertsson 2014 s 32). Genom att vi skrev vår uppsats åt ett företag fanns det redan ett 

samtycke från arbetsgivarens sida från det att enkäten skapades. För att förtydliga för 

medarbetarna att enkäten var helt frivillig förklarade vi det på ett lättbegripligt sätt i 

missivbrevet. Tack vare att respondenterna valde att svarade på enkäten fick vi deras samtycke 

om att de ville delta. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter och data ska förvaras på ett sätt där obehöriga 

inte kan ta del av dem och att respondenternas konfidentialitet ska beskyddas på bästa sätt. Det 

ska inte vara möjligt att identifiera individer i studien som utomstående och respondenternas 

personuppgifter ska bevaras utom räckhåll av obehöriga (Ejlertsson 2014 s 32). I missivbrevet 

förklarade vi att både företaget och de som valde att delta i undersökningen skulle förbli helt 

anonyma. Följden av det var att vi inte ställde några frågor i enkäten som på något sätt kunde 

identifiera någon av respondenterna.     

 

Nyttjandekravet innefattar att den insamlade data inte får användas till något annat till 

undersökningens ändamål (Ejlertsson 2014 s 32). I missivbrevet förklarades det att vi enbart 

skulle använda oss av resultatet i enkäten. Vi hade dock kunnat vara ännu tydligare med 

informationen om att den insamlade data enbart skulle användas till undersökningens ändamål.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras den kvantitativa studiens resultat och analys som har sammanställts 

genom diagram och tabeller från enkäten, samt korstabeller i SPSS. Kapitlet är uppdelat i fem 

olika avsnitt bestående av bakgrundsvariabler, aktivitetsbaserat kontor, arbetsmiljö, 

arbetstillfredsställelse samt hälsa och trivsel. I varje avsnitt analyserar vi och diskuterar 

empirin kopplat till den teoretiska referensramen. Med hjälp av diagram och tabeller redovisas 

respondenternas svar vilket ger en tydligare bild av resultatet som analyseras. I varje del 

kommer fokus läggas åt en frågeställning i taget. Slutligen kommer vi summera analysens delar 

i en sammanfattande diskussion. Alla siffror som kommer presenteras i löpande text kommer 

att redovisas i avrundat heltal.     

 

4.1 Bakgrundsvariabler 

Den första bakgrundsvariabeln som har använts i undersökningen var kön. I undersökningen 

deltog 72 respondenter, varav 71 stycken som svarade på frågan. Det betyder att det fanns ett 

bortfall på en respondent som av någon anledning inte har valt att svara på frågan. 

Könsfördelningen visade att 79 procent av respondenterna var män, vilket motsvarade 56 

stycken. Fortsättningsvis var 15 av respondenterna kvinnor, vilket utgör 21 procent av de som 

har deltagit i undersökningen.      

 

I tabell 2 visas åldersfördelningen för respondenterna, av de 72 som deltagit i undersökningen 

har 58 svarat på frågan om deras ålder. Det betyder att det fanns ett bortfall på 15 personer som 

inte har svarat på frågan. Majoriteten av respondenterna tillhörde åldersgruppen yngre 

medelålders, vilket bestod av respondenter som var i åldern mellan 31 och 45 år. Personer under 

30 år utgjorde den näst största åldersgruppen och motsvarade en tredjedel av de som svarade 

på frågan. Den ålderskategorin som bestod av minst respondenter var äldre medelålders, där 

cirka en fjärdedel av de svarande tillhörde den åldersgruppen. 

 

 

Av de respondenter som varit med i undersökningen fanns det en stor variation mellan 

befattningarna. Utvecklare var den största gruppen där diagram 1 visar en fjärdedel och 

tekniker/ konsulter var även en grupp som var relativt stor, motsvarande cirka en femtedel. Av 

de svarande var det en tiondel som arbetade som säljare och det var ungefär lika många som 

svarade att de var projektledare. Chefer och support/ servicedesk var de två minsta 

TABELL 2 ÅLDERSFÖRDELNING 
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befattningskategorierna fördelat på 9 procent på cheferna och 7 procent på support/ servicedesk. 

Utöver dessa kategorier var det knappt en femtedel som svarade att de hade en annan befattning 

än de svarsalternativ som fanns. 

  DIAGRAM 1 BEFATTNING (71 SVARANDE)  

 

 

 

 

Den sista bakgrundsvariabeln som använts var hur många år respondenterna har arbetat på 

företaget. Av dessa 72 var det 54 personer som svarade på frågan, där noll till fem år var den 

största gruppen. Knappt hälften av de som svarade har jobbat på företaget mellan noll till fem 

år. Lite färre än en tredjedel angav att de har jobbat på företaget i sex till 15 år och cirka en 

fjärdedel svarade att de har arbetat där mer än 16 år. 

 

TABELL 3 ÅR PÅ FÖRETAGET 
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4.2 Aktivitetsbaserade kontor 

Hur anpassar sig medarbetarna i den nya kontorstypen? 

Frågan om de anställda arbetar i olika zoner beroende på vilka arbetsuppgifter de utför 

presenteras i diagram 2 nedan. Den visar att 51 procent sällan eller aldrig arbetar i olika zoner 

och att 29 procent ibland utför sitt arbete i olika zoner. 20 procent av respondenterna har svarat 

att de ofta eller alltid arbetar i olika zoner på arbetsplatsen. En äldre respondent framförde kritik 

mot det aktivitetsbaserade arbetssättet.   

 

“Systemutveckling och programmering är tjänstemannayrken och som sådant erfordras 

enskilda kontor med möjlighet till grupparbete. Industri-hallsprincipen fungerar endast i 

arbeten där buller är oundvikligt (maskiner t.ex.) och där många arbetare behöver gemensam 

tillgång till föremål som inte enkelt flyttas spontant (ex. löpande band-montering, bilindustrin 

m.m.). Traditionellt har även möjligheten till övervakning av arbetet motiverat industrihallar.”  

 

 

Respondenten ansåg att det aktivitetsbaserade arbetssättet enbart verkar vid gemensamma 

arbetsplatser där de anställda behöver varandra och de redskap som finns. Den typen av 

tjänstemannayrke som respondenten utför, tycker hen inte passar in på det nya arbetssättet. Med 

tanke på att fler än hälften sällan eller aldrig arbetar i olika zoner är det inte omöjligt att fler har 

liknande synpunkter gällande funktionen av det rådande arbetssättet.  

 

Efter att ha jämfört frågan med befattningar på företaget kan vi se att en kategori sticker ut vid 

användning av olika zoner. Över 55 procent av projektledarna uppger att de alltid eller ofta 

nyttjar olika zoner i arbetet. I andra änden ser vi de som arbetar som utvecklare, där frekvensen 

endast var cirka 5 procent. Resultaten var inte särskilt överraskande för oss då en projektledares 

roll handlar om att nödvändigtvis utföra sina arbetsuppgifter med olika personer i olika miljöer, 

medan utvecklare behöver en annan sinnesnärvaro och behöver inte i lika stor grad utföra sitt 

 DIAGRAM 2 (72 SVARANDE) ANVÄNDANDET AV OLIKA ZONER BEROENDE PÅ 

ARBETSUPPGIFT 
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arbete på olika platser. Gunne (2013) menade i tidigare avsnitt att syftet med aktivitetsbaserade 

kontor är en ökad flexibilitet och anpassningsförmåga. Beroende på arbetsuppgift ska de 

anställda kunna känna sig tillfreds med sin arbetsplats. Som resultaten visar antar vi att de 

anställda i den här undersökningen vågar utnyttja den flexibilitet som det finns behov för.     

 

I resultatet framgick det inte särskilt tydligt hur åldersfördelningen för de som arbetar i olika 

zoner var. Det som gick att se var att den äldre generationen (46 år och äldre) mer sällan utförde 

sitt arbete i olika miljöer än de två andra åldersgrupperna. Seddigh (2015) nämner i tidigare 

avsnitt att tanken med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att flexibiliteten ska ses som en 

tilltalande kontorslösning för främst den yngre generationen. Resultaten styrker till viss del den 

teori som Seddigh presenterar då 80 procent av den äldre generationen sällan eller aldrig arbetar 

i olika zoner. Däremot var det drygt hälften av de anställda under 30 år som inte heller arbetade 

i olika miljöer. Med detta kan vi se att den yngre generationen förhåller sig till den generella 

nivån i diagrammet ovan på omkring 50 procent. Enligt oss blir denna teori inte särskilt vattentät 

i och med de relativt små skillnaderna, även om den till viss del stämmer överens med Seddighs 

undersökning.      

  

På frågan kring kontorsplatser svarade 56 procent i diagram 3 att de alltid eller ofta använder 

samma plats i det aktivitetsbaserade kontoret. 18 procent av respondenterna svarade att de gör 

det ibland. 26 procent arbetar sällan eller aldrig vid samma plats. En respondent som uppgav 

att han ofta arbetar på samma kontorsplats kommenterade.  

 

“Man kan alltid byta plats, det får man inte glömma ang. ljud och social samverkan. Det är 

just detta som ger frihet.” 

 

Det är svårt att tolka hur respondenten har svarat på enkätfrågan, däremot verkar det som att 

han känner sig tillfredsställd av det nya arbetssättet i detta avseende. Det som respondenten är 

DIAGRAM 3 (72 SVARANDE) ANVÄNDANDET AV OLIKA KONTORSPLATSER 
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inne på styrks av det van der Voordt (2004 s 143) belyser om att det skapas en gruppdynamik 

genom att arbeta på olika platser vilket kan resultera i bättre kommunikation. Som diagrammet 

visar är det omkring en fjärdedel som sällan eller aldrig arbetar på samma plats varje dag. Fler 

än hälften uppgav att de alltid eller ofta dagligen har samma kontorsplats. Med andra ord har 

tanken att få medarbetarna att arbeta mer flexibelt inte tagits emot av drygt hälften av 

respondenterna. En negativ aspekt med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är enligt van der Voordt 

(2004 s 143) att vissa ser det som ett besvär att ständigt behöva hitta en ny arbetsplats. På frågan 

om respondenterna ansåg att det finns platser som är mer populära än andra, svarade knappt 

hälften i diagram 4 att det finns mer önskvärda kontorsplatser i det aktivitetsbaserade kontoret. 

Cirka en tredjedel menade att det inte gör det och drygt en femtedel har ingen åsikt eller 

uppfattning i frågan. När vi genomförde en korstabell av dessa två enkätfrågor var det inte 

mycket som visade särskilt stort samband. Det vi kan fastställa genom korstabellen är att de 

som arbetade på olika kontorsplatser i högre grad även ansåg att det finns mer populära 

arbetsplatser än andra. I den teoretiska referensramen menar van der Voordt (2004 s 143) att de 

som anser det besvärligt att hitta en ny kontorsplats varje dag tenderar att åtgärda detta genom 

att bland annat åka tidigare till arbetet. Det råder ingen tvekan om att det är delade meningar 

kring frågan. För att utreda den ytterligare har vi tagit fram ålder som bakgrundsvariabel för att 

se om det skiljer sig något. Resultatet visar att de som är mellan 46-65 år oftare arbetar på 

samma plats varje dag än de övriga åldersgrupperna. Om detta har med rutin eller något 

maktspel går inte att utvisa men vi kan med stöd från resultaten anta att de äldre har svårare att 

anpassa sig i den nya kontorsmiljön än de andra åldersgrupperna. 

 

På frågan som ställdes gällande hur medarbetarna tror att deras uppfattning om den 

aktivitetsbaserade kontorstypen kommer förändras över tid, uttryckte en respondent.  

 

“Det fungerar inte bra för mitt team, och vi vill och kommer fortsätta arbeta i team. Man flyttar 

sig mer beroende på arbete än samverkan.” 

 

DIAGRAM 4 (71 SVARANDE) FINNS MER POPULÄRA PLATSER ÄN ANDRA 
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Bodin Danielsson & Bodin (2008) menar i den teoretiska referensramen att den nya 

kontorstypen ger möjlig interaktion med fler medarbetare. Resonemanget kan inte med all 

säkerhet fastställas med empirin i vår forskning då respondenten uttalade en viss introvert 

tendens till att fortsätta arbeta endast i sitt team. Följden av detta ger enligt oss sannolikt inte 

någon stor förändring för arbetssättet trots att medarbetaren genomgått en förändring från öppet 

kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat.  

 

4.3 Arbetsmiljö      

 

Hur känner de anställda att deras arbetsmiljö har förändrats? 

 

Respondenterna upplevde överlag att kontorsytan är anpassad till antalet medarbetare, 78 

procent tyckte att det fanns tillräckligt med kontorsyta. 4 procent av de svarande hade ingen 

åsikt i frågan och 18 procent tyckte att kontorsytan var för liten. Van der Voordt (2004 s 134) 

menar att företag övergår till aktivitetsbaserade arbetssätt för att spara kontorsyta och Toivanen 

(2015 s 20) beskriver att det beräknas att det aktivitetsbaserade kontoret enbart ska ha plats för 

75 procent av medarbetarna. I företaget som har undersökts var inte detta ett upplevt problem 

då majoriteten ansåg att kontorsytan var bra anpassad till antalet anställda. När vi tittar på olika 

ålderskategorier fanns det dock en tendens av att de äldre medelålders ansåg att kontorsytan var 

sämre anpassad, då en tredjedel ansåg detta. Motsvarande siffra var 8 procent på yngre 

medelålders och 17 procent på kategorin yngre. Även här styrks Seddighs (2015) tanke om att 

det aktivitetsbaserade arbetssättet är en mer attraktiv kontorstyp för den yngre generationen 

arbetare. 

 

Övervägande del av de svarande bedömde att arbetsytorna är bättre anpassade för deras 

arbetsuppgifter än i den föregående kontorstypen, då 68 procent ansåg att det hade blivit bättre. 

De var 20 procent som var negativa till frågan. 13 procent ansåg att det inte hade blivit någon 

skillnad på arbetsytornas anpassning till deras arbetsuppgift. I Arbetslagstiftningen beskriver 

Garpe (2015 s 240) att den fysiska arbetsmiljön ska vara lämplig för medarbetarens 

förutsättningar. Det har företaget delvis lyckats med då 68 procent ansåg att arbetsytorna var 

bättre anpassade till deras arbetsuppgifter. Van der Voordt (2004 s 143) beskriver vikten av att 

alla olika arbetsuppgifter är inkluderade och att medarbetarna har möjlighet att utföra sin 

arbetsuppgift i den aktivitetsbaserade kontorstypen. I en korstabell mellan befattning och 

arbetsytornas anpassning till arbetsuppgiften kunde vi inte se någon större skillnad, resultatet 

var jämnt fördelat över de olika befattningarna. Det betyder att det överlag finns goda 

möjligheter att utföra de olika arbetsuppgifterna, oberoende av vilken befattning medarbetaren 

har.   

 

En fråga som ställdes var om arbetsmiljön, och hur de anställda upplevde att kommunikationen 

förändrats i det aktivitetsbaserade kontoret. Detta går att se i diagram 5 där 57 procent svarade 

att kommunikationen hade förbättrats. 18 procent höll inte med och tyckte att kommunikationen 
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gått mot det sämre. 25 procent av respondenterna ansåg att det inte hade blivit någon förändring 

på kommunikationen. En ung respondent uttalade sig om kommunikationen på företaget nedan.  

 

“Att hela vår enhet har gått från att vi har suttit mer splittrat till helt tillsammans gör oerhört 

mycket. Mycket enklare att kommunicera och höra andra spännande uppgifter som man vill ta 

del i.”  

 

 

 Resultatet i studien stödjer Van der Voordt (2004 s 134) resonemang om att det 

aktivitetsbaserade kontoret uppmuntrar medarbetarna till att samtala med varandra, vilket ger 

möjlighet till att förbättra kommunikationen. 

 

Parallellt med att kommunikationen blivit bättre på arbetsplatsen har ljudmiljön försämrats 

enligt respondenterna, även om det är väldigt likvärdig fördelning på svaren. 43 procent tyckte 

att ljudmiljön hade försämrats. Av de svarande var det 38 procent som ansåg att ljudmiljön hade 

blivit bättre. 19 procent bedömde att de inte kände någon skillnad på ljudmiljön i de olika 

kontorstyperna. En respondent i den äldre ålderskategorin uttryckte.  

 

“När det är bokslut är det mer folk hos oss än annars och det blir väldigt lätt så att alla pratar 

rakt ut, läser mail högt och det kan i vissa fall vara störande. Men det finns ju möjlighet att gå 

in i ett rum och sätta sig om det blir för stökigt.”  

DIAGRAM 5 (72 SVARANDE) HUR UPPLEVS KOMMUNIKATIONEN 
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           DIAGRAM 6 (72 SVARANDE) FÖRÄNDRING AV LJUDMILJÖN 

 

Respondenten pekade på ett problem med ljudmiljön men såg också lösningar på det. Resultatet 

visar en relativt liten skillnad mellan de nöjda och missnöjda vilket kan ligga i linje med 

redogörelsen.  

 

Frågan om ljudvolymen påverkar respondentens arbetskapacitet blev en vattendelare för de 

svarande. 46 procent ansåg i diagram 6 att ljudvolymen har påverkat deras arbetskapacitet och 

47 procent ansåg att den inte gjorde det, 7 procent hade ingen uppfattning om hur ljudvolymen 

inverkade på deras möjlighet att utföra arbetet. Av de som ansåg att deras arbetskapacitet 

påverkas av ljudmiljön var det 33 procent som ansåg att ljudmiljön blivit bättre och 61 procent 

tyckte att den hade blivit sämre. 6 procent svarade att det inte var någon skillnad på 

ljudvolymen. 

 

Av de som ansåg att ljudvolymen påverkat deras arbetskapacitet var det 64 procent som menade 

att de kunde påverka i vilken utsträckning de blev distraherade av ljudmiljön. 30 procent ansåg 

att de påverkades av ljudmiljön i sitt arbete, samtidigt som de kände att de inte kunde bearbeta 

i vilken utsträckning de blev påverkade av ljudet. Det innebär att 14 procent av respondenterna 

berörs av ljudet i sin omgivning när de arbetar, samtidigt som de känner att de inte kan göra 

något för att minska ljudet och få ut sin fulla arbetskapacitet.  

 

I den teoretiska referensramen berörs Toivanens (2015 s 26f) redogörelse bestående av en studie 

om faktorer som bidrar till sämre arbetsmiljö i öppna kontorslandskap i jämförelse med enskilda 

kontor. I vår studie har cirka 43 procent av respondenterna svarat att ljudmiljön, med buller som 

en bidragande faktor, blivit sämre i de aktivitetsbaserade kontoren än i det öppna 

kontorslandskapet. Omkring 37 procent upplever en positiv förändring. Genom att analysera 

statistiken från vår studie med Toivanens resonemang, anser vi att det i större utsträckning 

tenderar att gå i fel riktning. Även fast den nya kontorstypen är fräsch och modern, råder det 

ingen tvekan om att det förekommer brister i ljudmiljön då majoriteten ser förändringen som 
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en försämring vilket i sin tur riskerar att leda till sämre arbetsmiljö. Eriksson och Larsson (2017 

s 428) menar att det i längden kan leda till en känsla av stress och irritation. Även Jahncke et al 

(2011) poängterar att en hög ljudmiljö kan få negativa konsekvenser genom lägre motivation 

och mer trötthet. 

 

4.4 Arbetstillfredsställelse  

 

Hur känner de anställda över sin arbetstillfredsställelse och hur har den nya kontorstypen 

påverkat arbetstillfredsställelsen och produktiviteten? 

 

Av undersökningen framgick det att de flesta respondenterna i någon utsträckning var nöjda 

med deras arbete. Diagram 7 visar att drygt en tredjedel var mycket nöjda med sitt arbete. 

Vidare visar den att fler än hälften var ganska nöjda med sitt arbete. Däremot menade en tiondel 

att de är ganska missnöjda med sitt arbete. Det var ingen av respondenterna som var helt 

missnöjd med sitt arbete. När vi undersöker arbetstillfredsställelsen som en attityd ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv är det framförallt komponenten emotion som blir analyserad, då 

den delen utgör respondenternas känslor till arbetet. Enligt Berglunds (2017 s 456) sätt att 

beskriva arbetstillfredsställelse kunde vi se att majoriteten av respondenterna i någon form 

kände sig tillfredsställda.  

 

 

 

Respondenternas uppfattning om deras utvecklingsmöjlighet i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet varierade mycket. 40 procent trodde att de kommer ha en större chans till att 

utvecklas i den aktivitetsbaserade kontorstypen. Samtidigt som 37 procent av respondenterna 

svarade att den nya kontorstypen inte skulle bidra till större chans att utvecklas i arbetet. Det 

fanns även en hel del svarande som inte hade någon uppfattning om hur 

utvecklingsmöjligheterna skulle påverkas av den nya kontorstypen. Berglund (2017) belyser att 

DIAGRAM 7 (72 SVARANDE) ARBETSNÖJDHET 
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utvecklingsmöjligheter är en viktig faktor för att nå en hög grad av arbetstillfredsställelse. Hans 

resonemang kan till viss del bekräftas i vår undersökning där vi med hjälp av en korstabell 

kunde utläsa att 57 procent av de som var mycket nöjda med sitt arbete även trodde att de skulle 

ha en större chans att utvecklas i det aktivitetsbaserade kontoret. Parallellt med detta är det 

enbart 19 procent av de som var mycket nöjda med sitt arbete som även trodde att deras chans 

till utveckling skulle minska. Vi tror att det kan innebära att utvecklingsmöjligheterna kan vara 

en bidragande komponent till att respondenter känner sig tillfreds med sitt arbete.     

 

 

 

Parallellt med det kan det utläsas att det finns positiv effekt på arbetstillfredsställelsen efter 

kontorsflytten. 75 procent av de som har svarade ansåg att arbetstillfredsställelsen blev mycket 

bättre eller något bättre. 13 procent av de svarande tyckte inte att det blev någon skillnad. 13 

procent av respondenterna svarade att det i någon utsträckning har fått en sämre 

arbetstillfredsställelse. Enligt Locke (1969 4: s 309ff) betyder det att de flesta respondenterna 

känner ett mer behagligt och positivt tillstånd efter kontorsflytten. Bodin Danielsson (2015) 

beskriver att kontorets utformning är en viktig del för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 

Med hjälp av den tankegången kan vi se att mycket pekar på att medarbetarna känner att den 

nya kontorsutformningen är bättre skapad än den gamla. När vi gjorde en korstabell på 

arbetstillfredsställelsen och kön kunde vi se att män i en högre utsträckning än kvinnor ansåg 

att deras arbetstillfredsställelse hade blivit bättre. Av männen var det cirka 77 procent som 

ansåg att arbetstillfredsställelsen i någon grad har blivit bättre, motsvarande siffra för kvinnor 

låg på 66 procent. Anledningen till att siffrorna skiljer sig åt en aning tror vi kan bero på att 

arbetsplatsen är mansdominerad vilket gör att det kan vara lättare för män att ta för sig och 

känna sig bekväma på kontoret. Vidare kan vi se att männen upplever att gemenskapen har 

blivit bättre efter kontorsflytten, där cirka 76 procent i någon omfattning tycker att den 

förbättrats. Motsvarande siffra hos kvinnorna var 53 procent, även de siffrorna styrker vårt 

DIAGRAM 8 (71 SVARANDE) UTVECKLINGSMÖJLIGHETER  
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resonemang angående att det finns en tendens i resultatet som visar att män har en högre 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen.     

 

 

Gällande produktiviteten ansåg knappt hälften av respondenterna att det inte blev någon 

skillnad på deras produktivitet efter att ha börjat arbeta i det aktivitetsbaserade arbetssättet. En 

fjärdedel ansåg att deras produktivitet blev något bättre i det nya arbetssättet och 7 procent 

tyckte att den blivit mycket bättre. Av respondenterna svarade lite mindre än en femtedel att 

deras produktivitet blivit något sämre i det nya arbetssättet, men ingen av de svarande tyckte 

att deras produktivitet blivit mycket sämre. Van der Voordt (2004 s 134) beskriver att 

produktiviteten kan stiga i ett aktivitetsbaserat kontor genom en ökad kommunikation. I vår 

undersökning verifieras teorin, då de 23 som ansåg att deras produktivitet blivit bättre, tyckte 

21 av dem att även kommunikationen i det aktivitetsbaserade kontoret i någon grad hade 

förbättrats. De andra två ansåg att det inte hade blivit någon skillnad på kommunikationen men 

att produktiviteten blev något bättre. Det som motstrider teorin är att 36 procent av de som 

tyckte att produktiviteten blivit sämre ansåg att kommunikationen i någon form hade blivit 

bättre. En förklaring till det kan vara att det inte enbart är nödvändig kommunikation i form av 

kunskapsutbyte och annat jobbrelaterat som konverseras mellan medarbetarna, irrelevant 

information blir även den lättare att kommunicera. Van der Voordt (2004) ger stöd åt det 

resonemanget och menar att distraktion leder till lägre produktivitet. Även Seddigh (2015 s 39) 

styrker tankegången och beskriver att distraktion kan leda till lägre produktivitet. Av de 23 

respondenter som ansåg att deras produktivitet hade förbättrats tyckte de alla i någon omfattning 

att även deras arbetstillfredsställelse blivit bättre. Där ligger vårt resultat i linje med Eriksson 

DIAGRAM 9 (72 SVARANDE) ARBETSTILLFRESSTÄLLELSENS PÅVERKAN 
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och Larsson (2017 s 425) som påstår att det finns en allmän bild av att om medarbetarna trivs, 

genererar det till ökad produktivitet.  

 

Anledningen till det aktivitetsbaserade kontorets uppkomst var att medarbetaren skulle 

stimuleras via nya arbetsmetoder och på det sättet få en stigande produktivitet (van der Voordt 

2003 s 133). I vårt resultat kunde vi dock inte se ett tydligt mönster mellan de som ansåg att 

produktiviteten ökat och utnyttjandet av de olika zonerna. Grunden till den ökande 

produktiviteten kan istället ha sin utgångspunkt i andra faktorer. Croome och Derek (2000 s 

11f) beskrivande av de fyra faktorerna som påverkar produktiviteten, där beståndsdelen intern 

miljö inom fysisk miljö har förändrats mest på företaget. De nya lokalerna upplevs bättre ur ett 

fysiskt arbetsmiljöperspektiv med bättre ljus, ljudnivåer och luft. En av respondenterna med 

befattningen utvecklare uttryckte.  

 

“Vi bytte från en trång lokal med låg syrenivå och bristfälligt ljus till en stor, ljus och öppen 

lokal. Detta är primärt vad som generar de positiva effekterna.“  

 

Toivanen (2015 s 13 f) beskriver hur managementinriktningen ser kopplingen mellan 

produktivitet, arbetskapacitet och kontorets utformning och kännetecken. Seddigh (2014) och 

Bodin Danielsson (2010) ligger i linje med denna diskussion och påpekar att arbetsmiljön är en 

viktig del för att medarbetaren ska uppnå sin fulla arbetskapacitet. Om kontorsflytten har 

medfört till att företaget har fått bättre faciliteter, kan vi genom Van der Voordts (2004 s 136) 

teori beskriva det som att företaget har fått en ökad input då deras resurser har stigit. Det betyder 

att de även måste ha en växande output för att behålla eller öka deras produktivitet. 

 

Rörande medarbetarnas koncentration kände 36 procent ingen skillnad på deras förmåga till att 

koncentrera sig i den nya kontorstypen. Av de respondenter som ansåg att det hade skett en 

förändring var det relativt jämnt fördelat. 31 procent ansåg att det i någon omfattning lett till en 

DIAGRAM 10 (72 SVARANDE) FÖRÄNDRING AV PRODUKTIVITETEN  
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bättre koncentration i den nya kontorstypen. 33 procent svarade att det i någon grad tenderar att 

ha sämre koncentration i den nya kontorstypen. En respondent i den äldre ålderskategorin 

uttryckte.  

 

“När det är bokslut är det mer folk hos oss än annars och då kan det bli stimmigt och rörigt, 

svårt att koncentrera sig.” 

 

 

Resultatet visar att det är de äldre medarbetarnas koncentrationsnivå som har påverkats 

negativt. Ingen av de som är över 46 år ansåg att de hade fått en bättre koncentration i det nya 

arbetssättet och 60 procent av de äldre medelålders ansåg att koncentrationen blivit sämre. Av 

de yngre medelålders fanns det en mer positiv bild av koncentrationsnivån, 36 procent ansåg 

att koncentrationen hade blivit bättre och bara 24 procent svarade att de tyckte att den hade 

försämrats. Av de yngre var det däremot hälften som tyckte att koncentrationen hade blivit 

bättre, och även här var det 28 procent av respondenterna som tyckte att koncentrationen hade 

påverkats negativt. Empirin ligger i linje med Seddigh (2014) som beskriver att den yngre 

generationen tilltalas mer av det flexibla arbetssättet som ett aktivitetsbaserat kontor innebär. 

Enligt oss kan förklaringen till det vara att den yngre generationen är uppvuxen i ett mer 

digitaliserat samhälle med en mer flexibel miljö än de äldre. De yngre blir då mer 

anpassningsbara till det aktivitetsbaserade arbetssättet än de äldre som inte har samma 

erfarenheter till den flexibel miljö som ett aktivitetsbaserat kontor medför. Vidare beskriver van 

der Voordt (2004 s 134) att koncentrationen kan påverkas för de som inte uppskattar de 

varierande platserna. När vi gjorde en korstabell på frågan hur koncentrationen har förändrats 

och hur personer använder olika zoner beroende på arbetsuppgift, kan vi se ett mönster med 

van der Voordt (2004 s 134) poängterar. Av de som sällan eller aldrig bytte plats var det 46 

procent som ansåg att deras koncentration i någon grad hade försämrats och enbart 14 procent 

av dem ansåg att den hade blivit bättre.       

 

 DIAGRAM 11 (72 SVARANDE) KONCENTRATIONSFÖRÄNDRING 
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Undersökningen visar att respondenterna ofta eller alltid fick en kontorsplats de var tillfreds 

med, då 85 procent ansåg detta. Av respondenterna svarade drygt en tiondel att de ibland finner 

en plats de är tillfreds med och knappt 5 procent av de svarande hittar sällan en kontorsplats 

som det är nöjda med. Ingen av respondenterna ansåg att de aldrig kan hitta en kontorsplats de 

är tillfreds med. Det betyder att företaget har lyckats relativt bra angående utmaningen som 

Toivanen (2015 s 32) beskriver om att det finns ett mänskligt behov av att ha en fast plats där 

det finns möjlighet till att uttrycka sin personliga integritet. Vidare menar hon att denna 

utmaning är viktig del av för att ha möjlighet att öka produktiviteten. Genom en korstabell 

mellan frågorna om medarbetarnas uppfattning om de hittade en tillfredsställande kontorsplats 

och hur de kände att deras produktivitet hade påverkats efter kontorsflytten kunde inte ett tydligt 

mönster utläsas. Av de 61 som ansåg att de alltid eller ofta fann en kontorsplats de var tillfreds 

med svarade 38 procent att deras produktivitet hade blivit antingen något bättre eller mycket 

bättre. 51 procent svarade att deras produktivitet inte hade påverkats av det nya arbetssättet och 

11 procent ansåg att produktiviteten blev lägre. Av de som ibland eller sällan hittade en 

kontorsplats de var tillfreds med var det ingen som hade fått en positiv effekt på produktiviteten. 

Konsekvensen av detta är enligt oss att en medarbetare inte nödvändigtvis blir mer produktiv 

om den känner en tillfredsställelse med kontorsplatsen den har. Däremot är behovet av att känna 

tillfredsställelse med kontorsplatsen en nödvändighet för att öka produktiviteten.          

 DIAGRAM 12 (72 SVARANDE) TRIVSEL AV KONTORSPLATSER 
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4.5 Hälsa 

 

Hur har medarbetarnas hälsa och trivsel påverkats? 

 

I den här delen av enkätstudien ställdes en fråga om hur involverad medarbetarna har fått vara 

i planeringen av den nya kontorstypen. I diagram 13 observeras att majoriteten av 

respondenterna uttryckte att de inte alls fått vara involverade i planeringen. En fjärdedel svarade 

att de fått delta lite grann och drygt 5 procent ansåg att de fått delta ganska mycket i processen. 

Slutligen svarade drygt en tiondel att de fick delta väldigt mycket i planeringen av den nya 

kontorstypen. 

 

Toivanen (2015 s 32) nämner i tidigare kapitel att om medarbetarna aktivt får delta i processen 

av den nya kontorstypen kan det resultera i ökad produktivitet. Därav har vi genomfört en 

korstabell med frågan ovan och en fråga i enkäten gällande hur medarbetarna ansåg att deras 

produktivitet har förändrats efter införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt. Korstabellen visade 

att av de 42 procent som varit involverade i planeringen, svarade drygt hälften att det har gett 

dem bättre produktivitet nu i jämförelse med tidigare. Drygt en tredjedel upplevde ingen 

skillnad och en tiondel ansåg att den har försämrats. Den resterande majoriteten av 

respondenterna hade inte alls varit involverade i planeringen och här svarade drygt en fjärdedel 

att deras produktivitet blivit sämre. Lite fler än hälften ansåg att skillnaden inte förändrats något 

och cirka en femtedel av respondenterna svarade att deras produktivitet blivit bättre. Med stöd 

från statistiken kan det konstateras att de som fått vara en del av planeringen av den nya 

kontorstypen i högre grad upplever sig som mer produktiva än de som inte alls har varit 

delaktiga i processen. Detta kan tänkas bero på det Toivanen (2015 s 32) menar och därmed 

anser vi att en känsla av delaktighet kan få medarbetare att känna sig mer motiverade till att 

utföra sitt arbete som i sin tur kan resultera i ökad produktivitet och välbefinnande.   

 

 

DIAGRAM 13 (71 SVARANDE) INVOLVERING AV PLANERING 
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Att vara delaktig i en omorganisering av sitt kontor påverkar också den individuella stressen 

hos medarbetare (Toivanen 2015 s 31). För att se om Toivanens resonemang stämmer med 

studien som genomförts har det i korstabell 1 jämförts huruvida stressnivån förändrats hos 

medarbetare beroende på hur involverade de varit vid införandet av den nya kontorstypen.   

 

KORSTABELL 1. DELTAGANDE I PLANERINGEN AV PROCESSEN FÖRDELAT EFTER 

STRESSNIVÅN, VERTIKAL PROCENT (70 SVARANDE) 

Hur känner du att din egen stressnivå i aktivitetsbaserade kontor 

har påverkats i jämförelse med kontor med fasta arbetsplatser? 

                                                                          Högre    Ingen skillnad   Lägre       Total 

Hur involverad 

har du fått vara i 

planeringen gällande 

den nya kontorstypen? 

Väldigt mycket 25 % 62,5 % 12,5 % 100 % 

Ganska mycket   100 %   100 % 

Lite grann 23,5 % 47 % 29,5 % 100 % 

Inte alls 36,5 % 61 % 2,5 % 100 % 

Totalt   30 % 60 % 10 % 100 % 

   

Av de 58 som varit mindre eller inte alls delaktiga svarade nästan 33 procent att deras egen 

stressnivå ökat. Av de som svarat att de har varit delaktiga i omorganiseringen ansåg knappt 17 

procent att deras stressnivå ökat. Slutsatsen som kan dras av att ha genomfört en korstabell av 

dessa två frågor är att Toivanens resonemang ligger i linje med vår undersökning, som visar att 

graden av delaktighet påverkar individens stressnivå. Generellt verkar respondenterna känna 

sig relativt nöjda med sin hälsa och trivsel i samband med förändringen av kontorsmiljön, 

åtminstone har den inte försämrats, men det finns vissa som går emot statistiken och visade sin 

frustration, exempelvis som respondenten i den äldre ålderskategorin nedan uttryckte.   

  

“Att t.ex. inte ha arbetsplats till samtliga anställda + besökare, kan bara betyda att de som 

börjar sent är mindre värda och ska förnedras genom att få gå runt och be om lov att sitta och 

jobba. Att undanhålla arbetsplats till anställd kan klassas som lockout och stridsåtgärd.”  

 

Utifrån Toivanens teori kan respondenten som uttryckt sig ovan vara en av de som inte fått vara 

involverad i kontorsförändringen. När vi analyserar vad respondenten menar kan vi anta att han 

varken känner sig särskilt motiverad eller tillfredsställd i sitt arbete, till viss del beroende på 

stressfaktorer som Toivanen (2015 s 31) belyser. Ytterligare forskning värd att nämna i detta 

sammanhang är Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer (Bruzelius & Skärvad 

2017 s 278). Behovet att kunna motiveras och trivas i arbetet är stort för en fungerande 
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arbetsplats. Svårigheten med detta är enligt oss att få alla att sträva åt samma riktning. Från 

citatet ovan anser vi att Herzbergs teori är av betydelse för att alla medarbetare ska känna sig 

tillfredsställda. Som tidigare nämnts i kapitlet ansåg majoriteten av respondenterna att det finns 

fler populära kontorsplatser än andra. Toivanens (2015 s 13) teori att kontorsmiljöns 

bekvämligheter påverkar medarbetarens arbetsprestation kan därför antas ligga i linje med vår 

studie.     

  

På frågan om hur de anställda upplevde att deras stressnivå påverkats av den nya kontorstypen 

svarade 30 procent att deras egen stressnivå har ökat, medan 10 procent ansåg att det gett dem 

en lägre stressnivå. De övriga 60 procentenheterna upplevde ingen skillnad från tidigare 

kontorstyp. Utifrån statistiken i vår undersökning kan det konstateras att stressnivån inte sjunkit 

i det nya kontoret, och vi kan även anta att graden av stress ökat till viss del. För att försöka få 

en bättre uppfattning om stressnivån kan skilja sig beroende på befattning, har korstabell 2 av  

dessa variabler genomförts.  

 

KORSTABELL 2. BEFATTNING FÖRDELAT EFTER STRESSNIVÅN, VERTIKAL 

PROCENT (70 SVARANDE) 

Hur känner du att din egen stressnivå i aktivitetsbaserade kontor 

har påverkats i jämförelse med kontor med fasta arbetsplatser? 

                                                                            Högre     Ingen skillnad    Lägre        Total 

Vilken befattning  

har du?   

Annan 42,9  % 50 % 7,1 % 100 % 

Utvecklare 38,8 % 55,6 % 5,6 % 100 % 

Tekniker/ konsult 15,4 % 76,9 % 7,7 % 100 % 

Support/ servicedesk 20 % 80 %   100 % 

  Projektledare 28,6 % 42,9 % 28,6 % 100 % 

  Säljare 28,6 % 57,1 % 14,3 % 100 % 

  Chef 16,7 % 66,7 % 16,7 % 100 % 

Totalt   30% 60 % 10 % 100 % 

 

Den visade att av de befattningarna som angivits i enkäten, kände de som arbetar som utvecklare 

sig mest stressade efter förändringen. Antalet uppkom till nästan 40 procent. Resultatet från 

denna fråga indikerar att de med mer koncentrationskrävande arbetsuppgifter drabbats mest av 

omorganiseringen. Anledningen till detta kan tänkas vara att de i föregående kontorstyp, antas 

ha haft fasta platser i anslutning till medarbetare med samma befattning. Att istället varje dag 

inte ha sin fasta plats kan tendera att ta tid att infinna sig i och hitta en rutin som passar en.  
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Korstabell 2 visar ytterligare en intressant variabel som ligger i linje med vår teori om 

befattningens påverkan. Av de respondenter som valde svarsalternativet annan på befattning, 

specificerade vissa vilken befattning de hade. Det som kunde utläsas genom detta var att de 

påvisade störst likhet med utvecklarnas arbetsuppgifter. I den angivna gruppen hävdade 43 

procent att deras stressnivå till viss grad ökat. I avsnittet om Karaseks krav- och kontrollmodell 

förde Eriksson och Larsson (2017) resonemanget att de individer som ligger långt ut på 

stressdiagonalen tenderar att i större utsträckning riskera att drabbas av ohälsa. Däremot pekar 

modellen även på att graden av egenkontroll är av betydelse för att neutralisera stressfaktorerna. 

Modellens trovärdighet kan verifieras av Eriksson och Larsson (2017 s 426) som poängterar att 

gränsen mellan arbete och övrigt liv har stor inverkan på hur stressen kan hanteras och bör ses 

ur ett helhetsperspektiv eftersom vissa personer kanske tar med sig sina tankar och känslor till 

de respektive sfärerna. Syftet med aktivitetsbaserade kontorstyper är att de anställda i synnerhet 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med större frihet (Toivanen 2015). Konklusionen av 

resonemanget visar att krav- och kontrollmodellen ej är helt tillförlitlig för arbete i 

aktivitetsbaserade kontor. Jeff Johnsons (1986, 1991) utveckling av modellen i form av att 

applicera socialt stöd kan däremot resultera i annat, då graden av socialt stöd kan påverka 

samspelet av psykologiska faktorer i en grupp.  

 

 

Som diagram 14 visar, menade 63 procent av respondenterna att de sociala relationerna med  

ens arbetskollegor blivit bättre i det aktivitetsbaserade kontoret, jämfört med föregående 

kontorstyp. Detta är en faktor som pekar på en förbättrad gemenskap och som gynnar 

stämningen på kontoret och därmed även kan påverka medarbetarnas hälsa. Det sociala är 

oerhört viktigt för företag. Tidskriften skriven av Kvint (2017) i inledningen av den här 

uppsatsen påvisar i en undersökning att gemenskapen och kommunikationen bland kollegor blir 

sämre vid den nya kontorstypen, något som strider emot statistiken i den här studien. Resultatet 

DIAGRAM 14 (72 SVARANDE) FÖRÄNDRING AV DE SOCIALA RELATIONERNA  
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i diagrammet överensstämmer mer med forskningen genomförd av Trafikverket, som pekar på 

en bättre funktion i det aktivitetsbaserade kontoret (Edling 2016). De skäl vi anser ligga till 

grund för de ökade sociala relationerna är att medarbetarna mer eller mindre tvingas ta kontakt 

med en bredare andel av sina kollegor, just på grund av att det inte förekommer några fasta 

kontorsplatser. Förklaringen ligger i linje med enkätfrågan om gemenskapens förändring i 

företaget, där resultatet visade att 70 procent av respondenterna upplevde att de har nått en 

bättre gemenskap i jämförelse med tidigare kontorstyp. Detta påvisar ett positivt utfall av 

förändringen. Det finns dock medarbetare som den här respondenten i den äldre ålderskategorin 

som menade att samhörigheten blivit sämre på vissa plan.   

 

“Vi lär oss mycket av att höra vad kollegorna diskuterar men vi har inte samma gemenskap 

runt rasterna som vi hade på det gamla kontoret.” 

 

 Resonemanget som respondenten uttalade sig om går emot statistiken och ligger mer i linje 

med tidskriften av (Kvint 2017). 

 

KORSTABELL 3. ÅR PÅ FÖRETAGET FÖRDELAT EFTER UPPLEVELSEN AV 

GEMENSKAPENS FÖRÄNDRING, VERTIKAL PROCENT (54 SVARANDE) 

Hur upplever du att gemenskapen på företaget 

har förändrats i det aktivitetsbaserade kontoret? 

                                                                 Bättre       Ingen skillnad    Sämre          Total 

Hur många år 

har du jobbat 

på företaget? 

0 till 5 år 76 % 12 % 12 % 100 % 

6 till 15 år 68,5 % 25 % 6,5 % 100 % 

16 år + 84,5 % 15,5 %   100 % 

Totalt   76 % 16,5 % 7,5 % 100 % 

  

 

Tas bakgrundsvariabeln “år på företaget” med i korstabell 3 tillsammans med gemenskapens 

förändring på kontoret, visar resultatet generellt ett märkbart litet missnöje. Bland de som 

påpekade att gemenskapen blivit sämre har nästan alla arbetat minst antal år på företaget. Detta 

kan enligt oss bero på att de inte fått samma möjlighet att beblanda sig med andra medarbetare. 

Vi tror att det som krävs är tid för att även de ska känna sig som en del av gemenskapen på 

kontoret.              
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5. Sammanfattande diskussion 

I kommande kapitel presenteras först slutsatserna för vår analys. I den följande diskussionen 

blickar vi tillbaka till uppsatsens helhet och resonerar kring dess styrkor och svagheter samt 

huruvida studien kunde genomförts annorlunda för att nå en förbättring. Avslutningsvis för vi 

fram förslag för tänkbar framtida forskning.   

 

5.1 Slutsatser 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen skapades uppsatsens fyra frågeställningar 

grundade på vårt syfte som är att undersöka arbetstillfredsställelsen och hälsan på företag som 

har genomgått en förändring från öppet kontorslandskap till aktivitetsbaserade. I följande 

stycken kommer vi presentera våra slutsatser, våra frågeställningar och syftet med studien 

besvaras. 

 

Hur anpassar sig medarbetarna i den nya kontorstypen? 

 

Slutsatsen vi kan dra är att befattningarna på företaget förhåller sig olika då de som arbetar som 

projektledare i störst utsträckning använder sig av olika zoner på kontoret. Den grupp som 

nyttjar flexibiliteten minst är de som arbetar som utvecklare. Majoriteten av den äldre 

åldersgruppen föredrar att utföra sina arbetsuppgifter i samma arbetszon. I jämförelse med de 

andra åldersgrupperna är det tydligt att den yngre generationen har enklare att identifiera sig i 

det nytänkta kontoret. Av undersökningen går det att fastställa att flexibiliteten i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet därmed passar sämre in på befattningar med mer 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter samt de äldre på företaget. Statistiken visar däremot 

också att drygt hälften av respondenterna tenderar att inte använda olika zoner i arbetet. Det 

råder i och med detta ingen tvekan om att det är delade åsikter i frågan. Det finns även en 

tendens till ett beteende att medarbetarna ofta väljer samma platser varje dag, samt att vissa 

kontorsplatser blir favoriserade.  

 

Den generella slutsatsen vi kan dra för frågeställningen är att det är väldigt individuellt hur 

medarbetarna anpassar sig. Det viktiga är att valet för medarbetarna finns där och att vissa zoner 

inte står helt tomma. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla på företaget har möjlighet 

att anpassa sin arbetsförmåga efter sina behov, och att användandet av den aktivitetsbaserade 

kontorstypen är bra för de som finner flexibiliteten nödvändig.       

 

Hur känner de anställda att deras arbetsmiljö har förändrats? 

 

Vi kan dra slutsatsen att de allra flesta av respondenterna anser att den nya kontorsytan är 

tillräckligt anpassad för antalet medarbetare. Däremot visar studien en tendens till att äldre 

medarbetare känner att kontorsytan inte har tillräckliga platser efter deras behov. Kontorets 

utformning möjliggör att alla yrkesgrupper kan utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan även 

fastställa att kommunikationen på kontoret blivit bättre, men att graden av kommunikation har 

medfört till en högre ljudnivå. Trots den allt mer högljudda ljudmiljö som råder på företaget, 
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anser majoriteten av respondenterna att de kan påverka dess försämrade 

koncentrationsförmåga. Konsekvensen av detta blir enligt oss att det ger medarbetarna ett större 

ansvar till att själva påverka deras situation genom att använda sig av de arbetszoner som 

förekommer.         

 

Hur känner de anställda över sin arbetstillfredsställelse och hur har den nya kontorstypen 

påverkat arbetstillfredsställelsen och produktiviteten? 

 

Slutsatsen vi kan dra är att det generellt finns en hög grad av arbetstillfredsställelse på företaget. 

Tendenser vi kan se är att utvecklingsmöjligheterna och kontorets utformning ligger till grund 

för den ökade arbetstillfredsställelsen. Fortsättningsvis är det en viktig faktor för den ökade 

produktiviteten för medarbetarna. Orsaken till den går inte att fastställa, då det saknas ett 

samband mellan produktiviteten och de som arbetar i de olika zonerna. Känslan till det nya, 

inbjudande kontoret skulle kunna bidra till produktivitetens tillväxt. Det finns däremot en 

negativ aspekt där vi kan se en trend av att koncentrationen sjunkit något i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. I det flexibla arbetssätt som råder kan vi även konstatera att den äldre 

åldersgruppen drabbas hårdast av omorganiseringen.   

 

Hur har medarbetarnas hälsa och trivsel påverkats?  

 

Vi kan dra slutsatsen att de anställda som varit delaktiga i den förändring som skett på företaget, 

i större utsträckning känner ett välbefinnande i den aktivitetsbaserade kontorstypen. Resultatet 

visar att involveringen även påverkar stressnivån, då medarbetarna som deltagit i processen 

känner sig mindre stressade än de övriga. Beträffande stressnivån kan vi fastställa att tendenser 

har visat att den till viss del ökat. Av de olika befattningar som förekommer på företaget kan vi 

dra slutsatsen att de anställda med mer koncentrationskrävande arbetsuppgifter, exempelvis de 

som arbetar som utvecklare, har påverkats mer av stress än andra yrkesgrupper. Känslan av 

gemenskap har förbättrats avsevärt efter förändringen, det finns trots detta tecken på att de som 

arbetat kortast tid på företaget känner minst av gemenskapens framsteg.      

  

Generellt visar statistiken att majoriteten av respondenterna upplever en viss belåtenhet och det 

kan konstateras att deras välbefinnande åtminstone inte har försämrats. Vi kan fastställa att de 

anställdas hälsa och trivsel i allmänhet har tagit ett kliv i rätt riktning.  

 

Syftet med studien var att undersöka arbetstillfredsställelsen och hälsan på ett företag som har 

genomgått en förändring från öppet kontorslandskap till aktivitetsbaserade kontor, samt hur 

förändringen upplevs och påverkar produktiviteten. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att den generella arbetstillfredsställelsen och hälsan 

på det undersökta företaget fungerar väl efter införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Företagets utmaningar finns hos de äldre medarbetarna på företaget, där det framgår i vår studie 

att processen inte fått samma effekt som för de övriga medarbetarna. Dessutom kan vi fastställa 
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att graden av involvering i de förändringar som företaget genomfört, tenderar att påverka 

medarbetarnas stressnivå, som i sin tur ger effekt på deras välbefinnande och produktivitet.    

 

5.2 Diskussion 

Vår undersökning har bidragit till en ökad förståelse kring ämnet aktivitetsbaserade kontor, och 

dess jämförelsebarhet med föregående kontorstyp. Med hjälp av studien har vi kunnat se hur 

medarbetare anpassar sig i ett aktivitetsbaserat kontor. De delade meningar som sedan tidigare 

finns gällande det aktivitetsbaserade arbetssättet kan delvis kännetecknas med resultatet i 

studien. Den allmänna bilden av kontorstypen är positiv, men vi kan inte med all säkerhet 

fastställa om det beror på det nya arbetssättet eller de nya, moderna kontorslokalerna. Tidigare 

forskning har pekat på att den yngre generationen trivs bättre i detta flexibla arbetssätt. Studien 

vi genomfört ligger på så vis i linje med forskningen då den äldre åldersgruppen inte upplevde 

samma positiva effekt av arbetssättet. Ett ytterligare positivt perspektiv med studien är dess 

aktualisering och att undersökningen genomfördes i ett relativt tidigt stadie efter 

kontorsförändringen då det inte finns mycket forskning kring just det. Vidare anser vi att det på 

så vis blir en mer intressant och läsvärd studie.   

Det som varit problematiskt med metoden är att vi i efterhand kommit fram till att vissa frågor 

i enkäten ställts på fel sätt, vilket har medfört att dessa frågor inte kunde analyseras. Tack vare 

mängden frågor påverkades inte resultatet och en fullständig analys kunde trots detta 

genomföras. Visserligen fanns varken resurser eller tid till att utföra en totalundersökning på 

fler kontor, vilket hade stärkt uppsatsens intryck och gett ett mer tillförlitligt svar. Antalet 

respondenter i studien är i underkant för att kunna genomföras med högre kvalité, fler 

respondenter hade därför önskats. Trots detta är undersökningen relevant för det företag som 

valt att delta. Smalheten i undersökningen gör att det blivit väldigt intressant för just det här 

företaget, men det går inte att vara helt säkra på att det stämmer med andra kontor i sin helhet. 

Däremot går vissa delar att antyda att de stämmer överens väl.  

Avslutningsvis kan processen kring undersökningen och dess resultat förbättras genom att göra 

enkätfrågorna på ett tydligare sätt för att få bredare resultat att analysera samt att bredda 

undersökningen till fler respondenter för ökad förståelse. Studiens utgångspunkt var att 

undersöka arbetstillfredsställelse, produktivitet och hälsa ur ett relativt tidigt perspektiv efter 

förändringen. Med mer tid och resurser hade det varit intressant att genomföra en ny studie på 

samma respondenter efter att de arbetat en längre tid i den aktivitetsbaserade kontorstypen. En 

annan intressant aspekt som skulle kunna genomföras i framtida forskningssyfte är att göra en 

kvantitativ studie tillämpa en kvalitativ aspekt i form av några intervjuer, som kan ge ett större 

djup i resultatet.    

 

 

  



  

 
 

44 

Referenslista 

 

Bengtsson, M. & Berglund, T. (2017) (red.) “Arbetslivet” 3:1. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berthelsen, H. Muhonen, T. Toivanen, S. (2017) “Vad händer med arbetsmiljön när man 

inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin?” Arbetsmarknad & Arbetsliv, nummer 3. 

Tillgänglig 4 maj 2018. 

https://www.kau.se/files/2017-10/Aprocent26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-

Toivanen.pdf  

 

Bodin Danielsson, C. (2010) “The office Architectural Design’s Impact on Health, Job 

Satisfaction & Well-being” Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Tillgänglig 4 Maj 2018. 

 

Bodin Danielsson, C. & Bodin, L. (2008) “Office-type in Relation to Health, Well-being and 

Job Satisfaction Among Employees” Environment And Behavior. Tillgänglig 4 maj 2018. 

 

Bruzelius, L. Skärvad, P. (2017) “Integrerad Organisationslära” Lund: Studentlitteratur. 

 

Christiansson, C. & Eiserman, M. (1998) Framtidens Kontor - Kontorets Framtid, n.p.: 

Stockholm : Arkitekternas forum för forskning och utveckling (ARKUS): Byggförl., 1998 

(Laholm : Trydell) 

 

Croome, DJ. (2000) “Creating The Productive Workplace” London: CRC Press, eBook 

Collection (EBSCOhost), Tillgänglig 4 Maj 2018.  

 

Danielsson, C. Bodin, L. Wulff, C. Theorell, T. (2015) “'The relation between office type and 

workplace conflict: A gender and noise perspective” Journal Of Environmental Psychology, 

42. Tillgänglig 4 Maj 2018.  

 

Edling, M. (2016) “Het kontorstrend vållar debatt” Arbetsliv Prevent, 26 april.    

https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2016/het-kontorstrend-vallar-debatt/ 

 

Ejlertsson, G. (2014) “Enkäten I Praktiken: En Handbok I Enkätmetodik” Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Eriksson, B. & Larsson, P. (2017) ”Våra arbetsmiljöer”. I Bengtsson, M. & Berglund, T. 

(red.) ”Arbetslivet”. 3:1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 423-451.   

 

Garpe, B. & Göransson, HG. (2015) “Arbetslagstiftning: lagar och andra författningar som 

de lyder 1 juli 2015” Stockholm : Norstedts Juridik. 

 

Gensler, A. (2012) “What we’ve learned about focus in the workplace” Gensler Research 

 

Gunne, N. (2013) ”Gränslöst - De aktivitesbaserade kontoren har kommit till 

Sverige” Arkitekten.   

 

Herzberg, F. Mausner, B. Snyderman, B. (1993) “The Motivation To Work” New Brunswick, 

N.J. 

 

https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-Toivanen.pdf
https://www.kau.se/files/2017-10/A%26A_nr3_2017_ARTIKEL_Berthelsen-Muhonen-Toivanen.pdf
https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2016/het-kontorstrend-vallar-debatt/


  

 
 

45 

Hovmark, S. & Nordqvist, S. (2002) “Psykosocial Arbetsmiljö, Förändring Och Flexibelt 

Arbetssätt” Stockholm  

 

Jahncke H, Hygge S, Halin N, Green AM. Dimberg, K. (2011)”Open-plan office noise: 

Cognitive performance and restoration”. Journal of Environmental Psychology, 31(4). 

PASCAL Archive, Tillgänglig 4 Maj 2018. 

 

Jakobsson, R. Aronsson, G. (2014) “Bättre Arbetsmiljö” Stockholm, Prevent. Tillgänglig 4 

maj 2018. 

 

Johnson, J. (1986) “The impact of Workplace Social Support, Job Demands and Work 

Control upon Cardiovascular Disease in Sweden.” Stockholm: Stockholms universitet, 

Psykologiska institutionen.  

 

Johnson, J. (1991) “The significance of the social and collective dimensions of the work 

environment for human health and well-being.” I: Enander, Ann m.fl. (red.) Work and 

welfare. Papers from the second Karlstad symposium on work. Karlstad: Högskolan. 

 

Karasek, R. Theorell, T. (1990). “Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of 

working life.” New York, N.Y. Basic Books. 

 

Kvint, A. (2017) “Slaget om skrivbordet” Arkitektur, 13 november.  

https://arkitektur.se/reportage/slaget-om-skrivborden/ 

 

Lennerlöf, L. (1981) “Arbetsmiljön ur sociologiskt och psykologisk synvinkel - En 

introduktion i beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning.” Stockholm: Liber. 

 

Locke, EA. (1969) “What is Job Satisfaction?” Organizational behavior and human 

performance. 

 

Patel, R. Davidson, B. (2011) “Forskningsmetodikens Grunder: Att Planera, Genomföra Och 

Rapportera En Undersökning” Lund: Studentlitteratur.  

 

Seddigh, A. (2015) “Office type, performance and well-being - A study of how personality 

and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working.” 

Stockholms Universitet. Tillgänglig 4 maj 2018.  

 

Seddigh, A. Stenfors, C. Berntsson, E. Bååth, R. Sikström, S. Westerlund, H. (2015) ”The 

association between office design and performance on demanding cognitive tasks.” Journal of 

Environmental Psychology,  

 

Slunga Järvholm, L. (2016) ”Aktivitetskontor passar inte alla” SVT Nyheter/Västerbotten. 

Hämtad från: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/aktivitetskontor-passar-inte-alla. 

Tillgänglig 4 maj 2018. 

 

Spector, P E. (1997) “Job satisfaction. Application, assessment, causes, and consequences.” 

Thousand Oaks: Sage 

 

Söderman, C. (2017) “Så kommer framtidens kontor se ut” SVT nyheter, 14 Juni. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sa-kommer-framtidens-kontorsjobb-se-ut 

https://arkitektur.se/reportage/slaget-om-skrivborden/
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/aktivitetskontor-passar-inte-alla


  

 
 

46 

 

Theorell, T. (2012) “Psykosocial Miljö Och Stress” Lund: Studentlitteratur 

 

Toivanen, S. (2015) “Framtidens arbetsplatser, att utveckla hållbara och friska kontor”  

https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-

2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf 

 

Trost, J. Hultåker, O. (2016) “Enkätboken” Lund: Studentlitteratur. 

 

Van der Voordt, T. (2004) "Productivity and employee satisfaction in flexible workplaces" 

Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6. Tillgänglig 4 maj 2018.  

 

Van Meel, J. (2011). “The origins of new ways of working: Office concepts in the 1970s.” 

Facilities, vol. 29, nr. 9/10, Tillgänglig 4 maj 2018.  

 

Vetenskapsrådet (2011:1) God forskningssed. Stockholm: CM-Gruppen AB.  

 

Weman-Josefsson, K. Berggren, T. (2013) “Psykosocial Arbetsmiljö Och Hälsa” Lund : 

Studentlitteratur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf
https://www.ncc.se/globalassets/vart-erbjudande/future-office/1728-2011_book_framtidens_arbetsplats-swe-168x230_web.pdf


  

 
 

47 

 

 

Bilaga 

 

Denna enkät är del av ett examensarbete i Arbetsvetenskap genomförd av Johannes Carlsson 

och Johan Karlsson vid Karlstads universitet. 

Syftet med den här C-uppsatsen är gällande arbetstillfredsställelsen i företag som har 

genomgått en förändring från öppna kontorslandskap till aktivitetsbaserade.  

Vi har fått äran att genomföra studien med er medarbetare på XXXX. Vi vill konformera dig 

om att din medverkan i denna enkät är helt frivillig och du har full rätt att avstå från att delta.  

Väljer du att delta i vår studie kommer vi få tillgång till allt material och din arbetsgivare 

kommer kunna ta del av resultatet.  

Resultaten kommer att presenteras i diagramform och det kommer inte någonstans att framgå 

vad just du har svarat. Du kommer alltså att vara helt anonym i undersökningen och det 

kommer inte heller att framgå vid vilket företag undersökningen genomförs. Enkäten tar ca 5 

minuter att svara på. 

 

 

Ditt deltagande i enkäten är otroligt värdefullt för oss och vi vill rikta ett stort tack för din 

medverkan i den här undersökningen.  

Vårt mål är att få den här studien att bli så bra som möjligt och utan er hade det varit omöjligt. 

 

 

Har du några frågor kring denna enkät kan du vända dig till oss privat: 

Johannes Carlsson, XXX@gmail.com 

Johan Karlsson, XXX@gmail.com 
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1. Vilket kön identifierar du dig med? 

 

 Man 

 Kvinna 

 Vill ej ange 

 

2. Vilket år är du född? 

 

 

3. Vilken befattning har du?  

 

 Utvecklare 

 Tekniker/konsult 

 Support/servicedesk 

 Projektledare 

 Säljare 

 Chef 

 Annan, specificera 

 

4. Hur många år har du jobbat på företaget? 

 

 

5. Känner du dig nöjd med ditt arbete? 

 

 Mycket nöjd 

 Ganska nöjd 

 Ganska missnöjd 

 Mycket missnöjd 

 Vet ej 

 

6. Hur anser du att kontorsbytet har påverkat din arbetstillfredsställelse? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

7. Hur involverad har du fått vara i planeringen gällande den nya kontorstypen? 

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Lite grann 

 Inte alls 
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8. Arbetar du i olika zoner beroende på vilka arbetsuppgifter du utför? 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

 

9. Brukar du arbeta på samma kontorsplats varje dag? 

 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

10. Anser du att det finns platser som är mer populära än andra? 

 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

11. Hur många timmar i veckan arbetar du utanför kontoret? 

 

 

12. Arbetar du oftare utanför kontoret nu i jämförelse med innan bytet? 

 

 Ja 

 Nej 

 Ingen skillnad 

 

 

13. Hur upplever du att kommunikationen har förändrats i det aktivitetsbaserade 

kontoret? 

 

 Mycket bättre 

 Lite bättre 

 Ingen skillnad 

 Lite sämre 

 Mycket sämre 
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14. Hur anser du att din produktivitet har förändrats i det aktivitetsbaserade 

arbetssättet? 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

15. Hur upplever du att gemenskapen på företaget har förändrats i det 

aktivitetsbaserade kontoret? 

 

 Mycket bättre 

 Lite bättre  

 Ingen skillnad 

 Lite sämre 

 Mycket sämre 

 

16. Hur upplever du att de sociala relationerna med dina medarbetare har förändrats i 

det aktivitetsbaserade kontoret jämfört med tidigare? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

17. Hur upplever du avdelningens stressnivå i aktivitetsbaserade kontor i jämförelse 

med kontor med fasta arbetsplatser?    

 

 Mycket högre 

 Något högre 

 Ingen skillnad 

 Något lägre 

 Mycket lägre 

 

18. Hur känner du att din egen stressnivå i aktivitetsbaserade kontor har påverkats i 

jämförelse med kontor med fasta arbetsplatser?   

 Mycket högre 

 Något högre 

 Ingen skillnad 

 Något lägre 

 Mycket lägre 
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19. Upplever du att den nya kontorsytan är anpassad till antalet medarbetare? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

20. Är arbetsytorna bättre eller sämre anpassade till ditt arbete nu jämfört med den 

tidigare kontorstypen? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

21. Hur anser du att ljudmiljön har förändrats genom bytet från fasta platser till 

aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

 

22. Upplever du att ljudmiljön påverkar din arbetskapacitet? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

23. Anser du att du kan påverka i vilken utsträckning du blir distraherad av ljudmiljön 

i din omgivning? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

24. Tenderar du att ha bättre eller sämre koncentration i den nya kontorstypen? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad 

 Något sämre 

 Mycket sämre 
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25. Hur ofta får du en kontorsplats som du känner dig tillfreds med? 

 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

26. Tror du att du kommer kunna utvecklas mer i ditt arbete i den aktvitetsbaserade 

kontorstypen jämfört med den tidigare? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

27. Tror du att din uppfattning om den aktivitetsbaserade kontorstypen kommer 

förändras över tid? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

På vilket sätt? 

 

28. Vilken effekt på produktiviteten anser du att förändringen har fått? 

 

 Mycket bättre 

 Något bättre 

 Ingen skillnad   

 Något sämre 

 Mycket sämre 

 

29. Du har nu svarat på alla frågor och vi är mycket tacksamma för dina svar. Om du 

vill lägga till eller kommentera något har du möjlighet att göra det i rutan nedan, 

annars klickar du på skicka för att avsluta undersökningen. 
 

 

 


