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Sammanfattning 
 
Introduktion: Aktivitetsbaserade kontor är något som de senaste åren blivit mer och 
mer vanligt. Till följd av informationsteknikens framfart har denna kontorsutformning 
tillåtits att fungera på ett effektivt sätt. Konceptet är en typ av öppet kontorslandskap där 
medarbetaren saknar en fast plats. Mycket vikt läggs på den fysiska utformningen, där 
olika zoner delar in kontoren i aktiva, stillsamma och tysta områden. Tidigare forskning 
kring det nya konceptet är otillräcklig då den forskning som finns är genomförd i 
samband med flytten eller max 15 månader efter inflyttningen. 
Syfte: Studien syftade till att jämföra medarbetares upplevda uppfattning av cellkontorets 
och det aktivitetsbaserade kontorets förmågor med avseende på ledarskap, hälsa, 
produktivitet, den sociala arbetsmiljön. Uppsatsen berör även hur väl utformat det 
aktivitetsbaserade kontoret är. 
Metod: Studien var en kvantitativ undersökning och datan som används samlades in 
genom en webbenkät. Enkäten bestod av 25 frågor som berörde kategorierna socialt, 
ledarskap, hälsa, produktivitet och kontorets utformning.  
Analys: Datan analyserades genom framtagande av medelvärden för respektive kategori. 
Totalt, uppdelat efter kön, ålder samt tid i aktivitetsbaserat kontor. Datan analyserades 
även genom en korrelationsanalys. 
Resultat: Från resultatet går det att utläsa att det aktivitetsbaserade kontoret upplevdes 
bättre än det klassiska cellkontoret i varje kategori förutom kategorin angående hälsa.  
Slutsats: Utifrån resultaten går det att konstatera att ett aktivitetsbaserat kontor gentemot 
ett cellkontor ger ett högre värde för de anställda i det sociala, ledarskap, produktivitet 
och utformning. I hälsa ger den dock sämre ett sämre värde. Resultatet visar att 
undersökningen kan konstatera vad tidigare forskning har bekräftat. Dock går inte 
resultatet att generalisera på en hel population då antal respondenter och variation var för 
liten. Detta är något som måste göras i ytterligare forskning. 
 
Nyckelord: Aktivitetsbaserat kontor, cellkontor, produktivitet, hälsa, ledarskap, 
utformning, social arbetsmiljö 
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Abstract 
 
Introduction: The activity-based office has had a breakthrough in the past few years. 
One of the reasons for this is that the technology now allows it to work properly. The 
concept is a type of open landscaped office that put its main focus on the design of the 
physical work environment. The office is divided in different areas with the purpose to 
match employees’ different tasks. There is still not much research done on the new 
concept and the research that has been carried out has been carried out in connection 
with the move or a maximum of 15 months after the move to the new office.  
Purpose: The study aimed at comparing employees' perceived perception of the classic 
office and the activity-based office abilities with regard to leadership, health, productivity 
and the social work environment. The essay also concerns how well designed the activity-
based office layout is. 
Method: The study was a quantitative survey and the data was collected through a web 
survey. The web survey consisted of 25 questions relating to the categories of social, 
leadership, health, productivity and office layout. 
Analysis: The data was analyzed by generation of mean values for each category, broken 
down by gender, age, time in activity-based office and the total from every respondent. 
The data was also analyzed by a correlation analysis. 
Results: According to the results that was collected, the activity-based office had a 
overbalanced positive experience than the classical office in each category investigated, 
except the category regarding health. 
Conclusions: Based on the results, it can be noted that an activity-based office towards a 
classic office provides a higher value for employees in social, leadership, productivity and 
design. In health, however, it gives a lower value, which shows that employees had better 
health in the classical office. The results show that the survey can confirm what previous 
research has said. However, the result can not be generalized on an entire population as 
the number of respondents and variations was too small. To be able to generalize the 
results further research must be done. 
 
Key words: Activity-based office, office, productivity, health, leadership, office layout, 
social work environment 
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1 Inledning 
 
Under det senaste årtiondet har flera företag valt att gå över från traditionella cellkontor 
till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Den nya arbetsplatsen vars utformning ska stötta en 
verksamhets processer och fungera som ett strategiskt verktyg (De Paoli et al. 2013). Det 
aktivitetsbaserade kontorets utformning är noga utvald för att fungera ihop med de 
aktiviteter verksamheten har behov av. Att aktivitetsbaserade kontor blivit en sådan trend 
har till stor del berott på informationsteknologins snabba utveckling. Idag begränsas inte 
företagen av att utföra kontorsarbete på ett och samma ställe. Med den trådlösa tekniken 
kan arbetet istället utföras oavsett tid och rum (Berthelsen et al. 2017).  
 
Håller det klassiska cellkontoret på att försvinna och är det nya aktivitetsbaserade 
kontoret en tänkbar utmanare? Hur påverkas produktiviteten, ledarskapet, sociala 
aspekterna och hälsan i det aktivitetsbaserade kontoret? Vi vill i den här uppsatsen ta reda 
på medarbetarnas inställning till aktivitetsbaserade kontoret i förhållande till det 
traditionella cellkontoret, och hur väl utformat det är. 

1.1 Bakgrund 

Hur kontorsmiljön varit utformad har under det senaste seklet genomgått ett antal 
förändringar. Cellkontor har under större delen av 1900-talet varit den dominerande 
kontorsutformingen. Med ett cellkontor menas att de anställda sitter i enskilda rum, oftast 
ensamma eller delas med ett mindre antal medarbetare (Bodin Danielsson 2010). Som 
med mycket annat följer även kontorsdesign trender. En förändring inom kontorsdesign 
skedde i början på 1970-talet då företag började att gå från det traditionella cellkontoret 
till öppna kontorslandskap (Van Meel 2010). De anställda hade fortfarande sina fasta 
platser i det öppna kontorslandskapet, men skilde sig från ett cellkontor genom att 
platserna nu endast skiljdes åt med hjälp av skärmar och växter (Van Meel 2010). Till 
följd av att det öppna kontorslandskapet slog igenom har konceptet utvecklats till nya 
kontorslösningar. Ett exempel på en sådan utveckling är det aktivitetsbaserade kontoret. 
 
Begreppet aktivitetsbaserat kontor myntades i mitten av 1980-talet när Stone och Lucetti 
(1985) skrev om konceptet i sin artikel. Artikeln har sedan den släpptes haft ett stort 
inflytande på bland annat utvecklingen av det aktivitetsbaserade kontorskonceptet. 
Konceptet i sig är en utveckling av det öppna kontorslandskapet där det läggs stor vikt på 
den fysiska utformningen. Dock så skiljer det sig på många områden i form av att de 
anställda inte har fasta kontorsplatser, utan har möjligheten att välja fritt. Ett 
aktivitetsbaserat kontor är alltså uppdelat i olika zoner, där den anställda ska kunna välja 
arbetsplats utifrån vilken typ av arbetsuppgift denne utför just för tillfället (Wohlers & 
Hertel 2017). Exempel på zoner kan vara aktiv zon, stillsam zon och tyst zon. Aktiv zon 
är den zonen där ljudvolymen är tillåten att vara relativt hög, stillsam zon ska den vara 
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något lägre än samtalston och i tyst zon är det förbjudet att samtala och att svara i 
telefon. Zonerna är till för att skapa en mer flexibel arbetsplats för de anställda.  
 
Idag är det viktigt att företag har kunskap om de olika typerna av kontor och även vilka 
funktioner och egenskaper som skiljer de olika typerna åt. På så sätt kan företagen utifrån 
för- och nackdelar anpassa sin kontorsutformning till ett sådant kontor som passar deras 
organisation och företagets arbetssätt (Toivanen 2015).  
 
Att flera stora företag har valt att gå över från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor 
beror dels på att tekniken tillåter det och att det ligger i tiden. Men även på grund av att 
tidigare forskning visar på en högre produktivitet hos de anställda (Seddigh 2015).  

1.2 Problembeskrivning 

Idag har arbetsplatsens utformning fått ett växande intresse då forskning visar att 
människor med heltidsanställningar spenderar cirka 40% av deras vakna tid på jobbet 
(Bodin Danielsson 2013). Kontorsdesignen sägs även ha en stor inverkan på anställdas 
välbefinnande, hälsa och arbetstillfredsställelse (Bodin Danielsson 2013). Det är därför en 
ständig pågående debatt om vilken typ av kontorskoncept som är den bästa arbetsmiljön 
att arbeta i. Något som Haynes (2007) lyfter fram är att det finns ingen utformning av ett 
kontor som är generellt accepterat. Han får uppbackning i sin slutsats genom Appel-
Meulenbroek et al. (2011) som också konstaterar att det inte finns något som passar in på 
alla företag. 
 
Forskningsresultaten kring aktivitetsbaserade arbetsplatser har precis som debatterna 
kring konceptet varit väldigt differentierade. Det finns förespråkare som menar att de 
anställdas trivsel, produktivitet, kommunikation ökar i och med den öppna planlösningen 
och de funktionella lösningar som kontoren använder sig av (Seddigh 2015). Medan 
Bodin Danielsson (2010) menar att konceptet påverkar den anställde negativt genom att 
arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationen minskar på grund av störningsmomenten 
som uppkommer. Höga ljudvolymer tillsammans med minskad avskildhet är något som 
ofta nämns som nackdelar för öppna kontorslandskap, medan ett cellkontor bjuder in 
mer till en privat atmosfär på kontoret. Forskning visar att 54% upplever att de blir 
störda på arbetsplatsen av antingen folk som pratar i telefon, samtalar eller ventilation 
(Sundstrom et al. 1994). Vid en undersökning genomförd av Brennan et al. (2002) 
konstaterades att 56 % av tiden spenderar de anställda vid skrivbordet arbetandes vid 
datorn eller med något annat. Övriga 44 % är uppdelade mellan olika aktiviteter såsom 
möten och telefonsamtal (Brennan et al. 2002). Det sistnämnda utgör ungefär 22 % av 
arbetstiden, och skulle detta utföras på kontorsplatsen i ett öppet kontorslandskap eller 
aktivitetsbaserat kontor innebär det att kollegorna runt omkring blir störda (Brennan et 
al. 2002). Ett aktivitetsbaserat kontor bör därför vara utformat på ett sådant sätt att det 
finns telefonrum, där sådana samtal ska besvaras. För att medarbetare inte ska prata i 
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telefonen vid skrivborden har företagen ofta en telefonpolicy. Det innebär att företagen 
har tydliga regler kring hur zonerna i ett aktivitetsbaserat kontor fungerar för att 
minimera störningsmomenten som kan uppkomma (Jakobsson & Aronsson 2014). 
 
En för hög ljudnivå kan leda till att hälsan på medarbetarna blir sämre. Engelen et al. 
(2018) har beskrivit att forskningen som finns kring hur det aktivitetsbaserade kontoret 
påverkar hälsan är ojämn. Seddigh et al. (2014) menar att anställda med ett 
koncentrationskrävande arbete har större problem att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor 
gentemot ett cellkontor, på grund av mer störande moment, vilket leder stress. Medan 
Jones och Fletcher (2003) menar istället att det aktivitetsbaserade kontoret har en positiv 
inverkan då de anställda får en bättre kontroll över sitt arbete som i tidigare forskning 
visat sig ha en koppling till bättre hälsa och välbefinnande. 
 
När Van der Voordt (2004) gjorde en jämförelsestudie av två olika företag som använde 
sig av konceptet fann han en minskning av upplevd tillfredsställelse och produktivitet i ett 
av företagen, medan en ökning i det andra. Van der Voordt (2004) betonar att det fanns 
en stor skillnad i ledarskap i de olika företagen, vilket enligt han var den största orsaken 
till skillnaden i upplevd trivsel och produktivitet. Morrison och Mackay (2017) fann att 
när kontorsmiljön blev mer flexibel uppfattades också stödet från chefen att minska och 
vänskapsrelationer medarbetare emellan inte förbättrades. 
 
Skogland (2017) gjorde en omfattande undersökning på ett norskt företag. Hon nämner i 
sin artikel att mycket av den forskning som finns kring aktivitetsbaserade kontor har 
utelämnat ett fenomen att undersöka, hur en organisations ledning agerar i både för- och 
efterstadiet i en flytt till ett nytt kontor. Även De Paoli et al. (2013) kallar detta för en 
gråzon och menar att det inte finns tillräckligt med forskning för att förstå de kulturella 
och sociala faktorer som enligt undersökningar ska ha en stor påverkan på de anställdas 
uppfattning. I sin slutsats kommer Skogland (2017) fram till att kulturella egenskaper och 
sociala handlingar kan bli mer inflytelserika genom att bestämma och forma 
användningen av det aktivitetsbaserade arbetsplatskonceptet än tidigare betonat i 
forskning. 
 
Något gemensamt som både De Paoli et al. (2013) och Skogland (2017) nämner är att det 
krävs betydligt mer forskning för att kunna dra några generaliserande slutsatser. De 
hävdar att deras undersökningar inte går att använda som grund för att kunna generalisera 
på en hel population. De undersökningar som redan har gjorts sträcker sig antingen till 
direkt anslutning av flytten, eller från sex till 15 månader efter. Det finns ingen forskning 
som har studerat hur medarbetare i ett aktivitetsbaserat kontor upplever sin arbetsplats 
längre tid än det efter flytten. Då människor är anpassningsbara, och inte tar till sig 
förändringar direkt, finns det mer att önska om forskningen. Ingen tidigare forskning har 
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belyst hur medarbetarna upplever konceptet efter en längre tid än 15 månader. Därför 
finns det ett tomrum i forskningen som är intressant att studera. 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom en kvantitativ studie jämföra medarbetares 
upplevda skillnader mellan cellkontoret och det aktivitetsbaserade kontoret funktion med 
avseende på produktivitet, ledarskap, hälsa och den sociala arbetsmiljön. Uppsatsen berör 
även hur väl utformat det aktivitetsbaserade kontoret är. 
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2 Teori och tidigare forskning 

 
Anställdas nöjdhet grundar sig i hur väl arbetsmiljön möter de anställdas förväntningar 
(Van der Voordt 2004). Det finns fyra huvudsakliga punkter som kan vara kopplat till de 
anställdas nöjdhet på arbetsplatsen. Arbetsbelastningen, kontorets fysiska utformning, 
sociala utformningen och privatlivet. Något som Van der Voordt (2004) inte belyser men 
som Skogland (2017) menar är viktigt, är vikten av ledarskap. Ledarskapet är en viktig 
faktor för att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska fungera i praktiken. Skogland (2017) 
menar att ledarskapet har en sådan viktig del att det bör vara en egen kategori. Något som 
tidigare forskning har påvisat är att personliga egenskaper påverkar den anställdes 
uppfattning om ett kontor. Van der Voordt (2004) har till exempel påvisat att det finns en 
skillnad på hur kontorsutformningar uppfattas av olika åldersgrupper. En av aspekterna 
som ökas i ett aktivitetsbaserat kontor är flexibiliteten, då valfriheten att välja plats efter 
arbetsuppgift finns. Till följd av att en anställd har möjligheten att välja plats efter 
arbetsuppgift får de enligt Jones och Fletcher (2003) en större kontroll över sitt arbete. 
Något som tidigare forskning har visat leda till en bättre hälsa och välbefinnande.  
Genom en genomgång av tidigare forskning går det att utforma till sex olika faktorer som 
är väsentliga. Dessa är personliga, sociala, ledarskap, hälsa, produktivitet och utformning  

2.1 Personliga faktorer 
 

Forskning visar att åldern hos de anställda som genomför en flytt från cellkontor till 
aktivitetsbaserade påverkar hur det nya kontoret accepteras (Van der Voordt 2004). Van 
der Voordt (2004) menar att anställningstiden också har en viktig del i hur det nya 
kontoret upplevs. En nyanställd anpassar sig lättare till ett nytt kontor än någon som har 
arbetat på företaget en längre tid. Anledningen till det hävdar Van der Voordt (2004) är 
för att en nyanställd tar arbetsplatsen för vad den är, och har inte samma förväntningar 
som en individ som arbetat där i flera år. Enligt en undersökning genomförd av 
Objektvision (2017) visar även den att det finns skillnad mellan åldrarna till hur öppna 
och mottagliga anställda är till öppet kontorslandskap kontra cellkontor. Det konstateras 
dock att de allra flesta hellre sitter i ett eget kontor istället för någon form av öppet 
kontorslandskap. Däremot så finns det tendenser som visar att många unga väljer att söka 
sig till kontor som bidrar till en mindre hierarkisk känsla (De Paoli 2013). 
 
Kvinnor har generellt sett en högre sjukfrånvaro än män. Enligt Bodin Danielsson et al. 
(2014) kan detta bero på att kvinnor ofta har en position som är till skillnad från mäns är 
mer utsatt. Detta leder till både stress och ett sämre välmående. När det gäller 
aktivitetsbaserade kontor är det dock omvända roller (Bodin Danielsson et al. 2014). I ett 
aktivitetsbaserat kontor är det enligt tidigare forskning män som har den högsta 
sjukfrånvaron vare sig det är en kort sjukfrånvaro eller under en längre period. Bodin 
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Danielsson et al. (2014) förklarar fenomenet på så sätt att det aktivitetsbaserade kontoret 
har en lägre status än det klassiska cellkontoret med fasta arbetsplatser, och män kan vara 
mer känsliga för det än kvinnor. Aktivitetsbaserade kontor kan dock bidra till att det finns 
en ”gömd sjukfrånvaro” eftersom de anställda har ökade möjligheter att jobba hemifrån 
(Bodin Danielsson 2010). 

2.2 Sociala faktorer  

Seddigh (2015), Toivanen (2015) och Bodin Danielsson (2010) visar likt Van der Voordt 
(2004) att ett öppet kontorslandskap ökar de sociala aspekterna, och bidrar till att 
arbetsplatsen känns öppnare för de anställda, samtidigt är psykosocial arbetsmiljö ett 
svårdefinierat begrepp då denna miljö består av olika kopplade faktorer. Tidigare 
forskning visar att den fysiska arbetsmiljön påverkar den psykosociala miljön. Zanderin 
(2005) definierar den psykosociala miljön enligt följande ”Relationer mellan anställda, 
mellan anställda och ledning, ensamarbete och medverkan på jobbet”. Zanderin (2005) 
nämner även att det finns det fyra olika faktorer som bidrar till en tillfredsställande 
arbetsmiljö och det är bra tekniska och ergonomiska lösningar, godkända arbetstider och 
löneformer, stimulerande interaktioner mellan medarbetare och ledningspersonal som 
bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling och ett ständigt förändringsarbete som 
möjliggör att medarbetaren kan medverka i utformningen av dennes arbetssituation. 
Detta för att på så sätt engagera den anställde i arbetsmiljöns utveckling. Lennéer-
Axelson och Thylefors (2005) påpekar även de att medarbetarna måste få vara med och 
påverka arbetsmiljön då det har visat sig ha en positiv inverkan på den psykosociala 
miljön. 

2.2.1 Kommunikation och sammanhållning 
Van der Voordt (2004) diskuterar att avsaknaden av en fast egen plats på kontoret kan 
bidra till att sammanhållningen på arbetsplatsen blir bättre. Både Blok et al. (2012) och 
Robertson (2000) fann i sina undersökningar att det aktivitetsbaserade kontoret i större 
utsträckning gav möjligheten till kommunikation mellan kollegor samt besökare. 
Anställda som flyttat från traditionella cellkontor till en aktivitetsbaserad arbetsplats 
påvisade att de betygsatte deras produktivitet i relation till kommunikation och samarbete 
högre än tidigare (Van der Voordt 2004). En anledning till att kommunikation och 
sammanhållning ökar är att de anställda har nya bordsgrannar och ser nya ansikten i 
princip varje arbetsdag. Det bidrar vidare till en större kunskapsspridning då arbetarna får 
nya bordsgrannar med olika arbetsuppgifter och kunskaper (Van der Voordt 2004). Vissa 
anställda ser det som en frihet att få välja sin arbetsplats från dag till dag, medan andra ser 
det mer som en börda (Van der Voordt 2004). Det skulle kunna grunda sig i vilken 
personlighetstyp en individ har. Det går även att dra paralleller till hur stressade arbetarna 
är. Där menar Van der Voordt (2004) att det öppna kontorslandskapet kan vara 
bidragande, då avskildheten minskar gentemot ett cellkontor.  



 

14 
 

 
Tidigare forskning visar att cellkontor kan vara att föredra, samtidigt som senare 
forskning påvisar att aktivitetsbaserat är bättre. Äldre forskning visar att en öppen 
planlösning med avsaknaden av väggar bidrar till en mer intim arbetsplats, och leder till 
fler samtal mellan de anställda (Brass & Oldham 1979). Något både Brennan et al. (2002) 
och Brass och Oldham (1979) visar är dock att feedback från anställd till anställd har 
ändrat skepnad. Feedbacken fick en mer ytterligare utformning, och blev inte lika 
djupgående, då viss feedback hade varit lättare att ge i ett mer privat sammanhang.  
Brennan et al. (2002) kommer fram till slutsatsen att öppna kontorslandskap leder till att 
de anställda får ett sämre arbetsklimat tillsammans med sämre produktivitet. Dessa 
slutsatser förstärks genom att ytterligare ett halvår senare hade arbetsklimatet och 
sammanhållningen försämrats ytterligare. En orsak till att arbetsklimat blir sämre efter tid 
i ett öppet kontorslandskap kan dels bero på den höga ljudvolymen som kan uppstå. 
Både Brass och Oldham (1979) samt Brennan et al. (2002) påvisar att det i öppna 
planlösningar förekommer högre ljudnivåer än vad det gör i cellkontor, och att dessa är 
något som de anställda upplever är mer störande i det öppna kontorslandskapet.  

2.2.2 Kontakten med andra avdelningar 
Ett aktivitetsbaserat kontor kan bidra med en ökad förståelse för vad företaget 
eftersträvar då de enklare får en förståelse för hur andra avdelningar arbetar, och får ett 
närmare samarbete och mer transparent arbetsplats (Petrulaitiene & Jylhä 2015; Brunia et 
al. 2016). Samtidigt som kommunikationen mellan olika avdelningar ökar fann De Been 
et al. (2014) att anställda rapporterade en minskning av kommunikationen med sina 
närmaste kollegor, liksom svårigheten med att diskutera privata problem i det öppna 
landskapet. 

2.3 Ledarskapet 

Ledningspersonal i ett aktivitetsbaserat kontor måste vara beredda på förändring då 
Skogland (2017) menar att en del av hierarkin inom arbetsmiljön måste suddas ut för att 
de anställda ska få en positiv inställning till konceptet. 
 
Elsbach (2004) och De paoli et al. (2013) menar att avsaknaden av statussymboler i form 
av exklusiva kontor eller andra materiella ting bidrar till att cheferna ofta hamnar på 
samma nivå som sina anställda, då barriärer som väggar och speciella skrivbord har 
försvunnit. Risken med det är att utmaningar kan uppstå gällande identiteten då den 
riskerar att suddas ut (Elsbach 2004).  De Paoli et al. (2013) konstaterar att minskad 
hierarki snarare kan få de anställda att uppleva en högre tillfredsställelse, då chefen 
upplevs att vara en del av de anställda, snarare än en chef. Det bidrar i sin tur till att 
cheferna blir mer tillgängliga, och att kommunikationen på en arbetsplats förändras. 
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Skogland (2017) påstår att en ledare på en arbetsplats ofta ska vara en förebild. Hon 
menar att en ledares agerande och inställning smittar av sig på dess anställda (Skogland 
2017). Raducan och Raducan (2014) har kommit fram till samma slutsats. Dem menar att 
en av ledarens viktigaste verktyg är kommunikation, då detta verktyg avgör mycket hur 
arbetsplatsen utformas och hur klimatet på arbetsplatsen är. Skogland (2017) nämner som 
exempel vikten av att vara en föregångsman och genomföra rätt åtgärder som ledare då 
det tenderar till att tas efter av de anställda. Har ett företag ett ”clean desk”-kontor där 
allt från skrivbordet ska städas undan varje dag så kommer de anställda låta sina grejer 
ligga kvar om chefen väljer att göra det. Ett aktivitetsbaserat kontor bidrar till att chefens 
agerande blir betydligt mer transparent, och bedöms mer av de anställda än tidigare. 
 
Som nämnts i problemdiskussionen har organisationernas ledarskap i tidigare forskning 
hamnat i skymundan. Skogland (2017) menar att vikten av ledarskapet är beroende för 
resultatet både vid implementeringsfasen och i arbetet efter inflyttningen. Skogland 
(2017) som i sin artikel jämförde två avdelningar inom ett företag visade tydligt att där 
avdelningschefer tog mer ansvar och agerade som en förebild, samt kunde svara på 
anställdas frågor angående förändringar och osäkerhet, kunde på så sätt visa de positiva 
fördelarna med det aktivitetsbaserade kontoret i en högre grad. Även Parker (2016) 
nämner detta som en viktig aspekt, nämligen vilken typ av ledarroll ett företags 
ledningspersonal tar vid implementeringen och det fortsatta arbetet i det nya kontoret. 
Parker (2016) menar att det är helt nya krav på hur ledningspersonal måste agera inom 
företagets väggar. Det är ledarna som vid implementeringen av det nya konceptet har 
som uppgift att få medarbetare att trivas i den nya miljön och förklara och visa hur allt 
ska fungera och gå till. Därav kan de anställdas inställning till konceptet behöva en knuff i 
rätt riktning eller styras av ledningen (Skogland 2017). 

2.4 Hälsa 

Hur miljön på kontoret är utformat, både den psykosociala och den fysiska miljön har 
visat ha en stor inverkan på de anställdas välbefinnande i form av hälsa och sjukfrånvaro 
(Bodin Danielsson et al 2014). I och med att medarbetarna inte har en fast plats på 
kontoret har de möjligheten att välja plats efter arbetsuppgift. Det medför enligt Jones 
och Fletcher (2003) att de anställda får en bättre kontroll över sitt arbete som i tidigare 
forskning visat sig ha en koppling till bättre hälsa och välbefinnande. Även Toivanen 
(2015) och Meijer et al. (2009) drar slutsatserna att ett aktivitetsbaserat kontor har positiva 
inverkningar på de anställdas hälsa. Meijer et al. (2009) kunde på kort sikt inte se några 
tydliga förändringar på de anställdas hälsa. Meijer et al. (2009) visar dock i deras 
långtidsstudie att anställda som genomfört ett byte till ett aktivitetsbaserat kontor visar på 
en bättre hälsa på lång sikt. Forskningen visar att hälsan förbättrades hela tiden mellan 
sex till 15 månader och att klagomålen från anställda hade minskat (Meijer et al. 2009). 
Dock är den forskning som finns rörande hälsa i ett aktivitetsbaserat kontor ojämn 
(Engelen et al. 2018).   
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Enligt Seddigh et al. (2014) upplever anställda med ett koncentrationskrävande arbete ett 
större problem att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor gentemot ett cellkontor, både när 
det kommer till störningar och stress. Bodin Danielsson et al. (2015) menar att en hög 
ljudnivå ökar risken för konflikter inom kontoret.  Störningsmoment i form av ljud och 
minskade möjligheter att kunna dra sig undan har cellkontoret en stor fördel mot kontor 
med öppen planlösning. Tidigare forskning visar att kontor där ljudnivån är för hög 
påverkar medarbetare negativt då det leder till lägre motivation och högre grad av trötthet 
(Jahncke et al 2011). Kim och de Dear (2013) menar till och med att de fördelar som 
kommer i samband med öppna planlösningar såsom en förbättrad kommunikation väger 
lätt. Då nackdelarna i form av ökad ljudnivå samt bristen på utrymmen där du som 
anställd kan dra dig undan begränsas och därmed leder till sämre hälsa och prestation. 

2.5 Produktivitet 

Van der Voordt (2004) menar att ett av huvudsyftena med det aktivitetsbaserade kontoret 
är att öka produktiviteten hos medarbetare. Produktivitet kan dock vara svårt att mäta då 
det kan skilja mycket från person till person. Hur produktiv en person är på arbetsplatsen 
påverkas av många faktorer. Ett mer flexibelt arbetssätt är en av dessa faktorer Van der 
Voordt (2004) menar påverkar produktiviteten i en positiv bemärkning i ett 
aktivitetsbaserat kontor. Parker (2016) menar att den ökade valfriheten hos de anställda 
bidrar till en ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen, och en ökad frihetskänsla, då 
arbetsmetoderna blir mer flexibla. 

2.5.1 Hur påverkas produktivitet? 
Meijer et al. (2009) konstaterar i sin forskning att produktiviteten hos individerna som 
deltog i undersökningen på kort sikt minskade, men desto längre tid som gick, desto 
bättre blev produktiviteten. Anledningen till att produktiviteten sjönk på kort sikt, men 
var något förbättrad på lång sikt i deras undersökning, kunde enligt forskarna, bero på 
anpassningstiden till det nya kontoret (Meijer et al. 2009). De menar att utformningen av 
kontoret kan ha en viss effekt på hur arbetet utförs, och därför tar det tid att anpassa sig 
och hitta det sättet som är optimalt att arbeta på i ett aktivitetsbaserat kontor. Meijer et al. 
(2009) menar att anpassningstiden kan ha flera olika anledningar. Dels anpassning till nya 
arbetssätt där uppstart i form av att hämta arbetsmaterial, hitta en ledig arbetsstation, 
koppla upp sig till datorskärmar och förändringen kring att inte kunna ha arbetsmaterial 
liggandes framme hela tiden.  
 
Seddigh (2015) konstaterar likt många andra att den fysiska utformningen av kontoret har 
en viktig del  i hur de anställda upplever sin arbetsplats och prestation. Likt övriga pekar 
Seddighs (2015) resultat på att ett öppet kontorslandskap där närheten till övriga kollegor 
är mer påtaglig förknippas med fler störande moment. Han hävdar att ett cellkontor är 
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bättre utformat för att kunna sitta ner och fokusera och bedriva sitt arbete. Både 
Toivanen (2015) och Bodin Danielsson (2010) styrker denna slutsats de då i sina olika 
undersökningar kan se att ett cellkontor är bättre för koncentrationsnivån och ger en 
högre arbetstillfredsställelse. Samtliga tre av Seddigh (2015), Toivanen (2015), och Bodin 
Danielsson (2010) visar alltså på motsatsen som Meijer et al. (2009) visar. Meijer et al. 
(2009) konstaterar som tidigare nämnts att produktiviteten inte märkbart försämras i ett 
aktivitetsbaserat kontor, men övertid visar en positiv trend. Dock så finns det väsentliga 
skillnader i Meijer et al. (2009) undersökning kontra Seddigh (2015), Toivanen (2015) och 
Bodin Danielsson (2010). Meijer et al. (2009) har genomfört sin undersökning under 
längre period än övrig forskning, som inte har pågått i mer än ett år någon gång. 

2.5.2 Flexibilitet & kreativitet 
Ett aktivitetsbaserat kontor med dess fria placering och rena skrivbord-policy hävdas vara 
ett koncept som ökar en organisations flexibilitet och skapar en tilltalande och hållbar 
arbetsmiljö. Detta ska medföra att de anställda känner en högre arbetstillfredsställelse 
genom att barriärer försvinner både fysiskt och psykiskt (Van der Voordt 2004). Vidare 
menas det även att den anställdes produktivitet ökar genom ett ökat samarbete mellan 
medarbetare då ett större informations- och lärandeflöde kan utbytas i och med den 
öppna planlösningen (Blakstad & Andersen 2013). Skogland (2017) konstaterar i sin 
undersökning att anställda med mer statiska jobb har en tendens att inte vara lika flexibla 
i sitt sätt att arbeta. Hon påvisar att individer med ett mer flexibelt arbetssätt är betydligt 
mindre territoriella och är betydligt öppnare till att ha olika kontorsplatser varje dag. 
Flexibilitet i arbetet är något som idag återspeglas i hög grad i tidsplanering. Engelen et al. 
(2018) har funnit i åtta olika undersökningar att medarbetare i aktivitetsbaserade kontor 
uppfattar att de har en större frihet i deras tidsplanering då de kan bestämma när och var 
arbetet ska utföras. De Paoli et al. (2013) menar även att kontorsutformningen ska 
fungera som ett strategiskt verktyg, vilket ska resultera i att de anställda blir mer 
produktiva, får en högre trivsel och blir mer flexibla i sitt arbetssätt.  

2.6 Utformningen 

Tidigare forskning visar att ungefär 50% av västvärldens arbetande befolkning arbetar på 
kontor (Bodin Danielsson 2010). Det medför att mycket fokus idag måste läggas på 
utformningen av kontor. I och med att informationstekniken har erbjudit mer flexibla 
kontor har den aktivitetsbaserade utformningen av kontor de senaste åren blivit ett mer 
och mer populärt koncept. Människor blir alltså mindre beroende av en fast plats, vilket 
banar vägen för mer flexibla kontor. Haynes (2007) menar liksom Carlopio (1996) att den 
fysiska utformningen av kontoret har en viktig del i hur de anställda presterar på sin 
arbetsplats.  



 

18 
 

2.6.1 Kontorsdesign 
Ett aktivitetsbaserat kontors fysiska utformning skiljer sig i många aspekter mot tidigare 
kontorskoncept. Kontoren delas ofta upp i tre olika zoner. Exempel på dessa zoner kan 
vara: tyst zon, passiv zon och en aktiv zon. Allt för att kunna möta medarbetarnas behov 
och arbetsuppgift på det mest effektiva sättet. 
 
Haynes (2007) menar att det inte finns någon kontorsdesign som fungerar på samtliga 
företag. Det bör således även gälla utformningen av ett aktivitetsbaserat kontor. Samtidigt 
menar Seddigh et al. (2014) att individer med mer koncentrationskrävande jobb är i större 
behov av mindre störande moment i sin omgivning. Ett företag vars verksamhet till 
största del utgörs av koncentrationsarbete kan alltså kräva flera tysta zoner medan en 
organisation som istället bedriver mycket projektarbeten kan kräva flera aktiva zoner. Hur 
pass tydliga zonernas avgränsningar är inom kontoret beror även mycket på hur 
organisationer anpassar dessa. Antingen är zonindelningen väldigt strikt och synlig med 
diverse skyltning och innerväggar eller så fungerar möblemanget som en tydlig 
avgränsning mellan zonerna. 
 
Bodin Danielsson (2010) hävdar vidare att aktivitetsbaserade kontor ofta är utformade att 
bara rymma 60-70% av företagets arbetsstyrka. Denna siffra bygger på tidigare forskning 
som har visat att en organisations hela arbetsstyrka aldrig befinner sig samtidigt på 
arbetsplatsen. Detta på grund av sjukdom, externa möten, konferenser etc. 

2.6.2 Regler inom kontoret 
Skogland (2017) konstaterar i sin undersökning att den anställdes arbetsuppgifter har en 
viktig del i hur territoriell en anställd blir vid val av arbetsplats. En avdelning med mer 
flexibla arbetsuppgifter bidrar till en högre tillfredsställelse med aktivitetsbaserat kontor. 
Däremot visar undersökningen att anställda med mer statiska jobb som spenderar mer tid 
vid skrivbordet visade upp tendenser till att bli territoriella (Skogland 2017). 
  
Van der Voordt (2004) menar att forskning om öppet kontorslandskap delvis är direkt 
applicerbart på nischen aktivitetsbaserade kontor. De anställda klagar på minskad 
avskildhet och att det i ett gemensamt utrymme inte går att bestämma belysningen eller 
ventilationen. Man får helt enkelt anpassa sig efter andra (Van der Voordt 2004). Vidare 
konstaterar han det Brass och Oldham (1979) misstänkte om att deras undersökning inte 
var applicerbar på alla branscher och företag. Van der Voordt (2004) konstaterar 
nämligen att det finns en skillnad mellan hur de anställda upplever det beroende på nivå 
och arbetssätt. Han menar att anställda som har ett mer komplext och 
koncentrationskrävande arbete är mer negativt inställda till en öppen planlösning. Det 
svåra är alltså att arbete som kräver olika koncentrationsnivå kanske utförs på samma 
ställe, och någon blir störd. 
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3 Metod 
Metodvalet är en viktig del i en undersökning. Ett felaktigt val av metod bidrar till att 
undersökningen blir utförd på ett felaktigt sätt och därför inte får en hög trovärdighet.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

Syftet med studien är att fastställa det aktivitetsbaserade kontorets påverkan på hälsa, 
produktivitet, socialt och ledarskap i relation till ett cellkontor. Som tidigare nämnt är 
forskningen differentierande. Skillnaden mellan vår undersökning och tidigare forskning 
är i huvudsak att avståndet i tid mellan flytt och undersökning. I de flesta andra studier 
som har genomförts sträcker sig som längst några få månader efter inflyttning.  
 
Jacobsen (2017) likt Björklund & Paulsson (2012) menar att syftet med studien är den 
största bidragande orsaken till val av design. En testande studie är ofta till för att hitta 
omfattningen alternativt frekvensen av ett fenomen (Jacobsen 2017). Jacobsen (2017) 
menar att en kvantitativ design är att föredra vid en teoretisk och hypotesprövande 
undersökning. Det finns tidigare explorativ forskning om ämnet, men inte tillräckligt 
mycket testande av det. Då undersökningen ämnar till att svara på om den befintliga 
teorin stämmer, har vi valt en testande problemformulering. Vid en testande 
problemformulering är det alltså mer rätt att använda sig av en kvantitativ undersökning. 
Undersökningen är en form av webbaserad enkät, den skickas ut till berörda mailadresser. 

3.2 Urval och bortfall 

Populationen som uppsatsen ämnar uttala sig om är personal som arbetar i ett 
aktivitetsbaserat kontor i Sverige. Då det idag finns många kontor runtom i Sverige som 
är aktivitetsbaserade är det inte rimligt att genomföra undersökningen på hela 
populationen. På grund av det har vi använt oss av något som kallas bekvämlighetsurval 
(Jacobsen 2017). Ett bekvämlighetsurval innebär att man genomför undersökningen på 
en population eller organisation som finns tillgänglig. Förutsättningar för 
bekvämlighetsurval är att deltagande är helt frivilligt. I den här undersökningen har 
urvalet anpassats till anställda hos Karlstad kommun som arbetar i 
samhällsbyggnadshuset, där fem olika avdelningar från kommunen sitter. Enkäten 
skickades ut till 300 medarbetare. Jacobsen (2017) hävdar att tumregel ett är att om 
urvalet omfattar färre än 100 enheter bidrar det till att det blir svårt att genomföra en 
vettig analys, och att det finns risk för stora felmarginaler. Han hävdar vidare att en vanlig 
missuppfattning hos många är att desto större population, desto större urval behövs. Det 
stämmer inte alla gånger. 
 
Ett bekvämlighetsurval beskrivs av Jacobsen (2017) som ett urval som inte är optimalt för 
att kunna generalisera. Dock så har den begränsade tidsåtgången för denna studie bidragit 
till att fokus inte har legat på att ta kontakt med ytterligare företag som har genomfört 
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byte till aktivitetsbaserade kontor. Dels för att det inte finns något register över vilka 
företag som har sin verksamhet i aktivitetsbaserade kontor, och ännu svårare att hitta 
företag som har haft sin verksamhet i aktivitetsbaserade kontor under en längre tid. 
 
Totala antalet medarbetare i urvalet var 300 personer. Av dessa 300 var det 128 stycken 
som svarade på enkäten. Det innebar ett bortfall på 172 personer och en svarsfrekvens på 
ca 42%. Av de 128 som svarade fanns det ytterligare ett bortfall om 12 medarbetare då de 
inte hade arbetat i ett cellkontor tidigare och deras svar kunde därför inte användas i 
frågorna 5-19. 

3.3 Datainsamling 

Då valet föll på en kvantitativ metod insamlades data i form av utskick av webbenkäter. 
Då vi eftersträvar att kunna avgöra om tidigare forskning är applicerbar i Sverige utifrån 
kontoret i fråga är enkäter det bästa alternativet, då det når ut till många. Webbenkäten 
har tagits fram i det webbaserade programmet “Google formulär” och vidarebefordrats 
till kontaktpersonen hos kommunen. Därefter har kontaktpersonen skickat ut enkäten till 
samtliga anställda vid samhällsbyggnadshuset. 
 
Enkäten har testats på tre olika personer innan den har skickats ut till företaget. Dessa tre 
testpersoner har bestått av en vän, en förälder samt vår kontaktperson hos kommunen. 
Samtliga tre individer arbetar idag i ett aktivitetsbaserat kontor, men har ett förflutet i 
cellkontor. Med hjälp av dessa testpersoner kunde vissa problem i form av svårbegripliga 
frågor identifieras och justeras. 
 
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt har påminnelser skickats ut vid ett tillfälle 
med samma enkät och samma följebrev. På så sätt har samtliga individer i urvalet haft 
möjlighet att besvara enkäten om de har varit intresserade, även om de har glömt bort det 
vid första eller andra tillfället. 
 

3.3.1 Enkätens utformning 
 
För att kunna mäta resultatet har webbenkäten utformats med ett antal frågor där de 
anställda får svara på en femgradig skala på respektive fråga. Varje intervall är lika stort. 
Denna skala är en typ av intervalldata. Med hjälp av dessa går det att utläsa medelvärden 
och eventuella standardavvikelser på enskilda variabler (Christensen et al. 2010). 
 
Frågorna i enkäten finns bifogad i bilaga 1 och behandlar fem olika kategorier.  Varje 
kategori är utformad med tre till fem frågor. Kategorierna är socialt, ledarskap, 
produktivitet, hälsa och kontorets utformning. De flesta frågor är utformade med ett 
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ställningstagande till hur de upplever ett aktivitetsbaserat kontra ett cellkontor, och de 
avslutande frågorna är enbart kopplat till det aktivitetsbaserade kontoret.  
 
Enkäten är utformad på ett sådant sätt att den inleder med bakgrundsfrågor för att ta 
reda på ålder, hur länge de har jobbat i ett aktivitetsbaserat kontor och om de tidigare har 
arbetat i cellkontor. Dessa frågor formulerades för att kunna sålla bort individer som 
aldrig tidigare har suttit i ett cellkontor, och för att kunna se skillnader mellan de anställda 
efter anställningstid. Därefter följde de olika kategorierna i turordning med fyra frågor 
om det sociala, tre frågor om ledarskap, fyra frågor om produktivitet, tre frågor om hälsa 
och avslutningsvis fem frågor om kontorets utformning. Dessa avslutande fem frågor 
berörde enbart hur de anställda upplever att det aktivitetsbaserade kontoret är utformat 
och fungerar. Enkäten avslutades med en rak fråga om vilken kontorstyp de anställda 
helst skulle vilja arbeta i. 
 

3.3.2 Frågornas upplägg 
 
Frågorna om det sociala innehåller svarsalternativ från ett till fem, där ett benämns som 
“försämrats” och fem benämns som “förbättrats”. Kategorin är nedbruten i frågor som 
behandlar kommunikation mellan medarbetare, svårigheten i att hitta kollegorna, 
sammanhållningen på arbetsplatsen och kontakten med andra avdelningar.  
 
Frågorna om ledarskap behandlades på samma sätt med svarsalternativ från ett till fem, 
där ett benämns som “försämrats/minskat” och fem benämns som “Förbättrats/ökat”. 
Kategorin är nedbruten i tre olika frågor som behandlar kommunikationen mellan 
medarbetare och ledningspersonal, tillgängligheten till ledningspersonal och hur hierarkin 
har förändrats. 
 
Hälsan har svarsalternativ från ett till fem, med ett som benämning “minskat” och fem 
som “ökat”. Kategorin är nedbruten i tre olika frågor som behandlar områdena stress, 
energi och sjukfrånvaro. 
 
Produktiviteten har likt tidigare kategorier en skala från ett till fem, där ett benämns 
“minskat/mindre/ingen alls” och fem “ökat/mer/mycket”. Kategorin är nedbruten i fem 
olika frågor. Dessa fem frågor behandlar områdena kreativitet, arbetsmotivation, 
flexibilitet i arbetssättet, hur ordningsam man är och tidsspillan. 
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3.4 Databearbetning 

Som tidigare nämnt i avsnittet datainsamling har de olika svarsalternativen kodats på en 
femgradig skala. Denna skala är en skala med intervaller, där skillnaden är lika stor mellan 
varje svar. Anledningen till att vi genomför en numerisk kodning är för att kunna 
använda ett dataprogram. Ett sådant program förstår endast siffror och inte ord 
(Jacobsen 2017).  Detta steg är viktigt för att kunna genomföra en analys. Då fem är det 
bästa svaret och ett det sämsta, har fyra frågors data behövts omvandlas, då frågan har 
varit formulerad på ett sådant sätt att ett har varit positivt. I dessa frågor har en etta blivit 
en femma i dataanalysen, tvåa har blivit en fyra och vice versa. Det berör dock enbart 
medelvärden och korrelationsanalys. Dessa frågor är fråga 11, 12, 14 och 19.  
 
Enkäten har som tidigare nämnts genomförts i det webb-baserade programmet “Google 
formulär”. Programmet har redan vid inhämtningen av data sammanställt frågorna var 
för sig, både i procent och till antal. Denna typ av analys kallas för univariat analys. Med 
hjälp av den går det att se övergripande hur det har påverkat de anställda, men inte vad de 
andra variablerna, ålder, anställningslängd samt kön har för inverkan. 
 
Kvantitativ information som inhämtas är relativt enkel att bearbeta, då det finns en stor 
tillgång till elektroniska hjälpmedel. Utifrån den datan som samlats in har medelvärden 
tagits fram indelat efter ålder, kön och tid i aktivitetsbaserat kontor.  
 
Vidare har analysen skett i programmen Excel samt korrelationsanalysen i SPSS. Det 
ansågs vara det bästa sättet, då programmen är framtagna för att bearbeta statistik. Datan 
analyserades fråga för fråga samt genom att lägga ihop de olika frågorna i kategorierna, 
för att få fram kategoriernas medelvärden. 
 
För att kunna urskilja om det fanns några skillnader mellan de olika åldrarna, tid i 
aktivitetsbaserat kontor och kön genomfördes korrelationsanalys för respektive variabel.  
Då våra huvudsakliga variabler är ålder, kön, tid i aktivitetsbaserat kontor samt de tidigare 
nämnda kategorierna använde vi oss av Spearmans rho, som är en variant av Pearsons r. 
Ålder, blir i det här fallet en ordinalvariabel och de olika kategorierna utgör 
intervallvariablerna. Även tid i aktivitetsbaserat kontor och kön utgör ordinalvariabler. 
Vid en sådan analys kan man utläsa om det finns någon samvariation mellan en 
oberoende och en beroende variabel. Skalan för att se om det finns någon samvariation 
är mellan noll och ett. Desto närmare ett, desto högre samvariation finns. Skalan går även 
åt det negativa hållet, och skulle resultatet vara nära -1 så finns den en negativ 
samvariation mellan variablerna. 
 
På grund av att vi jämför medarbetarnas inställning till cellkontor och aktivitetsbaserade 
kontor fick vi ett bortfall i urvalet. I enkäten fanns en fråga med om respondenten 
tidigare arbetat i ett cellkontor. Svarar respondenten nej på denna fråga kommer dennes 
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svar på fråga 5-19 ej att räknas med, då de anspelar på skillnader mellan ett cellkontor och 
det aktivitetsbaserade kontoret. Däremot speglar frågorna 20-25 endast utformningen på 
det aktivitetsbaserade kontoret vilket därav kommer deras svar att registreras på dessa.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Innebörden av reliabilitet och validitet är undersökningens trovärdighet och pålitlighet 
(Jacobsen 2017).  Denna undersökning är genomförd på endast ett företag. Dock så har 
samtliga anställda haft valmöjligheten att svara på enkäten, då vår kontaktperson har 
använt deras interna e-postlista där samtliga e-postadresser finns med. I enkätens 
utformning skulle samtliga frågor vara ikryssade som obligatoriska. Dock så visade sig 
den mänskliga faktorn, och de avslutande frågorna missades och kryssades inte i som 
obligatoriska. Vid upptäckt så åtgärdades det. Dock så ledde det till ett bortfall på en 
fråga om en person. Denna summa anses dock vara försumbar och inte påverka resultatet 
i sin helhet. 
 
Då undersökningen enbart är en subjektiv uppskattning och inga prestationer har mätts, 
kan resultatets reliabilitet ifrågasättas. Dock så går det genom denna undersökning att 
bekräfta eller dementera om tidigare forskning är applicerbar efter en längre tid i ett 
aktivitetsbaserat kontor. Viktigt att poängtera är att det inte går att generalisera och dra 
slutsatser utifrån denna studie. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Bryman & Bell (2011) menar att de viktigaste etiska reglerna vid forskning är kopplade till 
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Dem menar även att de berörda 
personerna i undersökningen ska vara informerade om undersökningens syfte och vad 
som faktiskt ingår i undersökningen. Vidare hävdar dem att de berörda personerna ska 
vara upplysta om att deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Även Jacobsen (2017) 
menar samma sak som Bryman & Bell (2011). Jacobsen (2017) lägger vikt vid tydlighet 
kring vad informationen ska användas till, och att deltagande ska vara frivilligt. Jacobsen 
(2017) menar att det dock inte går att ge deltagarna all information, då de isåfall skulle 
översvämmas av den. I den här undersökningen har hänsyn tagits kring vilken 
information som är viktigast, och därefter gett ut det viktigaste och den information som 
behövs för att deltagarna ska veta vad det undersökningen handlar om. 
 
Vid den genomförda undersökningen har samtliga deltagare haft möjlighet att avstå om 
de inte vill vara med. Deltagarna har tillsammans med enkäten fått med ett följebrev både 
från oss och vår kontaktperson hos kommunen. I följebrevet har det framgått att 
undersökningens huvudsyfte är att deltaga med data till en C-uppsats, men även att denna 
information kan komma att användas av företaget för att bidra till företagets utveckling. 
Vidare var kommunikationen rak och tydlig gentemot kontaktpersonen om vad som 
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skulle undersökas. Enkäten delgavs kontaktpersonen innan den skickades ut till de 
anställda, för att bidra till ytterligare transparens.  
Jacobsen (2017) nämner vidare att individernas integritet och rätt till privatliv ska 
upprätthållas. Jacobsen (2017) har delat in det i tre olika kategorier. Känslighet av den 
insamlade informationen, hur privat den insamlade informationen är och möjlighet att 
identifiera en person utifrån datan. Då undersökningen inte berör privatliv i någon 
bemärkelse är det inte relevant att uttala sig om. Däremot så finns det alltid en risk vid 
utformning av en undersökning att identifiera personer och hur känslig informationen 
som efterfrågas kan vara. Då enkäten har utförts helt anonymt med ett massutskick till 
deltagarna går det alltså inte att identifiera vem som har deltagit, och vem som har givit 
vilka svar.  
 
Jacobsen (2017) menar att återgivningen av resultatet i en undersökning är viktig. Han 
hävdar att det är viktigt med korrekt information och att datan inte förfalskas eller 
förvrängs. 

3.7 Brister i undersökningen 

Vi är väl medvetna om att en del kring hur det var i ett cellkontor kan ha glömts, 
eftersom det var ca 2,5 år sedan de flyttade in i det nya kontoret. Detta kan utgöra en 
felmarginal. Vidare kan resultatet vara missvisande genom att individer som absolut inte 
vill jobba i ett aktivitetsbaserat kontor och fungerar sämre i ett sådant har valt att byta 
arbetsplats, samtidigt som nya arbetare kan ha sökt sig till arbetsplatsen på grund av att de 
attraheras av ett aktivitetsbaserat kontor.  
 
En risk med ett bekvämlighetsurval är att individer i vissa grupper inte väljer att deltaga, 
och ett skevt resultat därför kan uppenbara sig. Vidare bedöms inte ett 
bekvämlighetsurval som det mest optimala för att dra vetenskapliga och tillförlitliga 
resultat. Det gjordes en avvägning som konstaterade att valet av urval var det som var 
säkrast, för att kunna genomföra en undersökning kopplat till tiden efter inflytt. 
 
Svaren kan ofta bero på dagsform och en medarbetares inställning till konceptet i helhet. 
Frågorna som har varit formulerade för att minska sådana utslag går dock att 
genomskåda. Ändock var enkäten anonym vilket ökar chansen för att samtliga 
respondenter har svarat ärligt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
 

 
 

4 Empiri och Resultat 
 
Webbenkäten bestod av totalt 25 frågor som var indelade i olika kategorier. 
 
Enkäten återfinns i bilaga 1. 
 
• Inledande frågor: 1-4  
• Sociala aspekter: 5-8  
• Ledarskap: 9-11 
• Hälsa: 12-14 
• Produktivitet: 15-19 
• Utformningen: 20-24 
• Öppen fråga: 25 
 
Enkäten var utformad med en femgradig skala, där fem var en förbättring, en trea var 
oförändrat och en etta var att det har försämrats. I vissa frågor var denna skala omvänd, 
och en etta innebar positivt medan femman innebär en försämring. Datan i dessa frågor 
har då kodats till att vara som alla de andra, att en femma är en förbättring, trea 
oförändrat och en etta försämrats. 
 
Strukturen av resultaten är uppdelade efter teorikapitlet och ordningen som frågorna har 
besvarats i enkäten. Totalt deltog 128 respondenter, varav tolv inte hade suttit i 
cellkontor, eller visste om de hade det, och har därför sållats bort i frågorna 5-19. Alla 
medverkandes svar räknades dock på fråga 20-24 och på den avslutande frågan som var 
öppen och frivillig om vilken kontorstyp de föredrar. Dessa svar har tolkats och 
sammanställts utefter deras svar. Längre ner i kapitlet har varje kategori summerats i form 
av att samtliga frågor i kategorin har bildat en gemensam variabel. Svaren på dessa 
redovisas längst ned i resultatdelen.  
 
I anslutning till diagrammen finns en kommentar för att underlätta tolkningen av 
resultatet. För fullständig information se diagrammen. Inom parentes efter varje 
frågenummer finns skalan på frågan redovisad. 
 
 

 
Totalt svarade 128 st anställda på enkäten, vilket utgjorde en svarsfrekvens på ca 42%. 
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4.1 Inledande frågor 

 
Fråga 1 
 

 
 
Åldersmässigt var den största delen av deltagarna från gruppen 31-50 år vilka utgjorde ca 
60 % av totalen. Av dessa var nio stycken sådana som aldrig har suttit i ett cellkontor. 51 
år och uppåt motsvarar ca 30 % av totalen. I den gruppen var två  stycken individer som 
aldrig suttit i ett cellkontor. Lägst antal deltagare kom från gruppen 18-30 vilken endast 
utgjordes av ca 10 %. Av dessa utgjorde en individ sådan som aldrig suttit i cellkontor.  
Dessa individer som inte suttit i ett cellkontor räknas därför inte in i frågorna 5-19. 
 
Fråga 2 
 

 
 
Av dessa 128 medarbetare var 66 kvinnor, 61 män och en som ej ville ange kön, eller inte 
identifierade sig som man eller kvinna. Utav dessa 66 kvinnor var det fem stycken som 
aldrig hade suttit i ett cellkontor och är därmed inte medräknade i fråga 5-19. Lika gäller 
män där sju stycken aldrig suttit i ett cellkontor, de kommer också att uteslutas i frågorna 
5-19.  Personen som inte uppgav något kön kommer inte heller att medräknas vid 
jämförelser mellan könen. 
 
Fråga 3 

 
Den största gruppen utgjordes av de som arbetat i 2 eller fler år i ett aktivitetsbaserat 
kontor. I gruppen 0-1 år utgörs två individer av sådana som aldrig suttit i cellkontor. I 
gruppen 1-2 år utgörs tre individer av sådana som aldrig suttit i cellkontor och i gruppen 
2 år och uppåt utgörs sju individer sådana som aldrig suttit i cellkontor. Dessa individer 
berörs inte i frågorna 5-19. 
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Fråga 4 

 
 
Här urskiljdes de 116 medarbetare som var relevanta i frågorna 5-19, då de tidigare 
arbetat i ett cellkontor. De resterande tolv som ej har arbetat i cellkontor tas med i 
beaktning i frågorna 20-25. 

 

4.2 Upplevda skillnader i sociala aspekter 

 
Fråga 5 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
87 (78%) respondenter, övervägande delen av medarbetare som svarat, menar att 
kommunikationen på kontoret har ökat medan endast 11 (9,5%) anser att 
kommunikationen har minskat. Övriga 18 (15,5%) upplever den som oförändrad. 
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Fråga 6 ( 1=Svårare – 5=Lättare ) 

 
Resultaten visar att ungefär hälften (51%) av respondenterna upplever att det är svårare 
att hitta sina kollegor i det aktivitetsbaserade kontoret gentemot cellkontoret. 
 
 
 
Fråga 7 ( 1=Försämrats – 5=Förbättrats ) 

 
41 respondenter menar att sammanhållningen mellan medarbetare förbättrats vilket är 
fler än de 35 som ansåg att den hade försämrats. 
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Fråga 8 (1= Försämrats –5= Förbättrats ) 

 
 
I frågan om kontakt med andra avdelningar visade resultatet tydliga förbättringar, då hela 
60% av respondenterna svarade en 4 eller högre. 

4.3 Upplevda skillnader i ledarskap 

 
Fråga 9 ( 1=Försämrats – 5=Förbättrats ) 

 
Enligt 45 medarbetare har kommunikationen mellan ledningspersonal och medarbetare 
förbättrats vilket är mer än dubbla antalet respondenter som ansåg att den hade 
försämrats. 
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Fråga 10 ( 1=Försämrats – 5=Förbättrats ) 

 
En fråga med jämna svar där sidan som anser att ledningens tillgänglighet har förbättrats 
endast har två fler responder än sidan som menar att den har försämrats. 
 
Fråga 11 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
 
Trots att många anser hierarkin som oförändrad tycker ändå övervägande respondenter 
att den har minskat. 
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4.4 Upplevda skillnader i hälsa 
 

Fråga 12 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 
 

 
En femma på denna fråga innebar en ökning. 56 personer vilket nästan är hälften av 
respondenterna menar att de har blivit mer stressade i det aktivitetsbaserade kontoret. 
Endast 15 respondenter upplever att de är mindre stressade nu än i cellkontoret. 
 
Fråga 13 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
42 (36%) medarbetare menar att energinivån har minskat medan 32 (27%) menar att 
energinivån har ökat. 
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Fråga 14 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
Väldigt tydligt resultat där största delen av respondenterna anser att deras sjukfrånvaro är 
oförändrad efter flytten till det aktivitetsbaserade kontoret. Dock är det 25% av 
respondenterna som tycker att deras sjukfrånvaro har ökat gentemot endast 7% som 
upplever att den har minskat. 

4.5 Upplevda skillnader i produktivitet 

 
Fråga 15 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
38 respondenter har svarat en 4 eller högre vilket visade på en ökning i kreativiteten. 28 
respondenter har svarat att kreativiteten har minskat. 
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Fråga 16 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
41 responder menar att deras arbetsmotivation har ökat medan 26 anser att den har 
minskat. Alltså 13% fler respondenter upplever en ökad arbetsmotivation. 
 
Fråga 17 ( 1=Minskat - 5=Ökat ) 

 
I frågan om flexibilitet har 64 responder svarat att deras flexibilitet har ökat i det 
aktivitetsbaserade kontoret gentemot hur det var i cellkontor, jämfört med 16 responder 
som tycker den har minskat. 
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Fråga 18 ( 1=Mindre - 5=Mer ) 

 
Vad gäller frågan om medarbetarna har blivit mer ordningsam uppger 34 responder att de 
har blivit mer ordningsam och endast 23 anser att de har blivit mindre ordningsam.  
 
Fråga 19 ( 1=Ingen alls - 5=Mycket ) 

 
70 respondenter upplever att det finns en tidsspillan vid uppstart och avslut på dagarna. 
Medan 35 stycken upplever att det inte finns en tidsspillan. 
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4.6 Hur väl fungerar utformningen? 

 
Fråga 20 ( 1=Instämmer inte alls – 5=Instämmer helt ) 

 
 
Frågan om hur väl kontorets IT-lösningar stödjer ett effektivt arbetssätt fick väldigt 
spridda svar. Flest respondenter, 54 stycken, ansåg ändå att lösningarna stödjer ett 
effektivt arbetssätt. 
 
Fråga 21 ( 1=Instämmer inte alls – 5=Instämmer helt ) 

 
Likt fråga 20 var det en spridd uppfattning om hur väl kontorsdesignen möter de behov 
medarbetare har för den typen av arbete de utför. 52 respondenter har svarat att kontoret 
möter deras behov medan 55 stycken motsätter sig det och menar att det inte gör det.  
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Fråga 22 ( 1=Instämmer inte alls – 5=Instämmer helt ) 

 
Angående frågan om kollegor använder kontorets zoner på rätt sätt förekom det 
skillnader. 49 instämmer inte eller instämmer inte alls medan 38 instämmer eller 
instämmer helt. 
 
Fråga 23 ( 1=Instämmer inte alls – 5=Instämmer helt ) 

 
I frågan om rena skrivbord visar resultatet att 77 anställda tycker att principen fungerar 
bra.  
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Fråga 24 ( 1=Instämmer inte alls – 5=Instämmer helt ) 

 
59 respondenter anser att det är fritt fram att välja plats när de kommer på morgonen 
medan 41 stycken motsätter sig detta.  
 

4.7 Vad föredrar de anställda för kontor? 

Fråga 25 

 
 
Till sist ställde vi frågan vilket kontor de själva föredrog. Ovan är resultatet från den 
frågan. Där det aktivitetsbaserade kontoret endast hade fem fler anhängare än det 
klassiska cellkontoret.  
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4.8 Medelvärde kategorier 

 
 
Detta är alla medelvärde utan någon beroende variabel. Alla kategorier förutom hälsa 
hamnar över 3,0 vilket i sin tur skulle innebära att medarbetarna överlag tycker att det 
fungerar bättre i det nya aktivitetsbaserade kontoret i de mätta kategorierna. 

4.8.1 Medelvärden indelade efter ålder 

 
Som beskrivits tidigare delades enkätfrågorna in i olika kategorier. Här är resultaten där 
det går att se de olika åldersgruppers uppfattning. Överlag kunde resultaten visa att 
åldersgruppen 51- ligger lägst i alla kategorier.  
 

4.8.2 Medelvärden indelade efter kön 

 
Medelvärderna från huvudkategorierna uppdelade mellan könen. Det som går att utläsa 
från medelvärdena är att alla kategorier är positiva förutom hälsa som har ett medelvärde 
under tre. Dessutom tycker männen att utformningen är marginellt sämre än tidigare. 
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4.8.3 Medelvärden indelade efter tid i ett aktivitetsbaserat kontor 

 
 
Baserat på tid i det aktivitetsbaserade kontoret såg medelvärdena ut enligt följande. 
Gruppen  0-1 år har de högsta medelvärdena på alla kategorier utom hälsa där gruppen 2- 
år ligger på ett medelvärde om 2,75, vilket är högre än de två andra. Från resultaten går 
det att se ett samband då de anställda mellan 1-2 år upplever det sämre än de som varit 
anställda 0-1 år samt 2 eller fler år. 

4.9 Korrelationsanalys  

 
I bilden visar den första raden koefficienten, andra raden signifikansen och den sista 
raden antalet respondenter. Det som går att utläsa är att det finns ett litet negativt 
samband mellan ålder och övriga parametrar. 
 

 
I bilden visar den första raden koefficienten, andra raden signifikansen och den sista 
raden antalet respondenter. Det som går att utläsa är att det finns ett svagt samband 
mellan kön och övriga parametrar. 
 

 
I bilden visar den första raden koefficienten, andra raden signifikansen och den sista 
raden antalet respondenter. Det som går att utläsa är att det finns ett svagt positivt 
samband mellan tid i aktivitetsbaserat kontor och socialt samt ledarskap, medan det finns 
ett svagt negativ samband mellan tid i aktivitetsbaserat kontor och hälsa, produktivitet 
samt utformning. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån undersökningen och de teoretiska begrepp som 
har presenterats i tidigare forskning och reflektera över vilka skillnader vi kan se 
gentemot vad vår empiri säger.  

5.1 Resultatanalys 

Eftersom vi har i en del av vår datakodning delat upp resultaten efter kön, ålder och tid i 
aktivitetsbaserade kontor kommer vi diskutera dessa resultat gentemot tidigare forskning. 
Tidigare forskning visar nämligen att åldern hos de anställda som genomför en flytt från 
cellkontor till aktivitetsbaserade har en roll i hur det nya kontoret accepteras (Van der 
Voordt 2004). Van der Voordt (2004) menar även att anställningstiden också har en 
viktig del i hur det nya kontoret upplevs. Anledningen till det hävdar Van der Voordt 
(2004) är för att nyanställda tar arbetsplatsen för vad den är, och har inte samma 
förväntningar som en individ som arbetat där i flera år. Det finns inte överdrivet mycket 
forskning kring hur det skiljer sig mellan könen i dessa kontor. Det som tidigare 
forskning dock har visat är att kvinnor generellt har en högre sjukfrånvaro än män (Bodin 
Danielsson et al. 2014). Detta gäller dock inte i aktivitetsbaserade kontor. Bodin 
Danielsson et al. (2014) visar i sin undersökning att kvinnorna har en lägre sjukfrånvaro 
gentemot männen i dessa kontor. Nedan följer en kort diskussion om resultaten från 
varje huvudkategori som undersöktes i enkäten.   

5.1.1 Sociala faktorer 
Att de sociala faktorerna ökar i ett aktivitetsbaserat kontor säger lite sig självt, då fysiska 
barriärer tas bort (Seddigh 2015). Frågan är om det gynnar eller hämmar företagen. 
Tidigare forskning nämner både positiva och negativa effekter av en ökad 
kommunikation på en aktivitetsbaserad arbetsplats. I och med att kommunikationen 
mellan människor ökar kommer även att ljudnivån att höjas, här finns en negativ aspekt 
med det öppna kontorslandskapet. Van der Voordt (2004) beskriver att den positiva 
aspekten blir ett större flöde av information och kunskapsöverföring.  
 
Både Blok et al. (2012) samt Robertson (2000) drog slutsatsen i sina undersökningar att 
ett aktivitetsbaserat kontor ökar kontakten mellan medarbetare på en arbetsplats. 
Undersökningen genomförd hos Karlstad kommun stärker det argumentet. Hela 75% 
upplever en förbättrad kommunikation. Det ter sig logiskt i form av avsaknaden av 
fysiska barriärer, vilket öppnar upp för att lättare fråga bordsgrannen om hjälp och råd. 
Övriga 25% besvarade att det antingen var oförändrat (15,5%), eller en försämring 
(9,5%).  Samtidigt har tidigare forskning påvisat att den personliga feedbacken har blivit 
något mer opersonlig (Brass & Oldham 1979, Brennan et al. 2002). Det skulle kunna 
härledas till frågan som är kopplad till sammanhållning. Detta kan bero på att 
medarbetare inte uppskattar att få den personliga feedbacken i ett öppet kontorslandskap. 



 

41 
 

Då försvinner en del av den personliga integriteten jämfört med att få feedback i ett slutet 
rum. Kopplat till sammanhållningen går det av undersökningen hos Karlstad kommun att 
utläsa att fördelningen är relativt jämn. 35 respondenter (30,2%) upplever att 
sammanhållningen har försämrats medan 41 respondenter (35,3%) upplever att den har 
förbättrats. Resterande 40 respondenter (34,5%) upplever att det inte är någon 
förändring. Då frågan är tolkningsbar kring vad som är sammanhållning går det att anta 
att de anställda kanske har en annan syn på det än vad vi syftar på, och inte kopplat till 
personlig feedback. Dock så bedöms den personliga feedbacken påverka 
sammanhållningen. 
 
De flesta anställda upplever att det har blivit svårare att hitta sina kollegor. 60 av 116 
(51,7%) upplever att det är svårare, 34 stycken (29,3%) upplever att det är oförändrat 
medan enbart 22 stycken (19%) upplever att det har blivit lättare att hitta sina kollegor. 
Det kan te sig logiskt, då de anställda inte har sina fasta skrivbord, utan har möjlighet att 
flytta runt mellan skrivborden och de olika zonerna. 
 
Det konstateras i tidigare forskning att ett aktivitetsbaserat kontor bidrar till att 
kommunikationen med andra avdelningar ökar (De Been et al. 2014). Vår undersökning 
stärker den slutsatsen, då hela 60,3% upplever att kontakten har förbättrats. Vidare tycker 
27,6 % att det är oförändrat medan 14 stycken upplever att det har blivit en försämring. 
En potentiell anledning är att avdelningarna tidigare satt mer utspritt och till viss del i 
olika byggnader. Väderförhållanden kan bidra till att man en tråkig dag inte gick över till 
det andra huset. Idag sitter avdelningarna i samma hus och mer blandat, och det ter sig 
logiskt att kontakten har förbättrats. 
 
Resultatet kring de sociala aspekterna kopplat till ålder, visar att åldern har en negativ 
inverkan. Den yngsta gruppen, 18-30, ligger på ett medelvärde om 3,6. Därefter följer 
gruppen 31-50 med 3,34 och slutligen ligger gruppen 51- på endast 3 i medelvärde. Därav 
kan Van der Voordt (2004) forskning konstateras som trovärdig då han menar att de 
sociala aspekterna accepteras i en högre grad av den yngre generationen i det 
aktivitetsbaserade kontoret. 
 
Vidare är det en skillnad mellan könen. På grund av att vi inte har någon tidigare 
forskning kring de sociala aspekterna och könets påverkan kan vi inte mer än nämna våra 
resultat vilket visade att kvinnorna var något högre med ett medelvärde om 3,33 medan 
männen låg på ett medelvärde om 3,19.  
 
Den sista variabeln som undersöktes var hur lång tid medarbetare hade jobbat i ett 
aktivitetsbaserat kontor. Dessa resultat är intressanta, då resulataten visar att medarbetare 
som arbetat kortast och längst har högst medelvärde, runt 3,3, medan mittengruppen 
visar ett medelvärde under 3. Anledningen här kan vara som Van der Voordt (2004) 
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menar att en ny medarbetare på en arbetsplats tar den för vad det är och på så sätt kan 
uppvisa en högre acceptans till ett koncept de egentligen inte föredrar. Gruppen med 
medarbetare som arbetat 1-2 år är den grupp som ligger under 3 i medelvärde. Detta kan 
dels bero på att de har hunnit komma in i rutiner men inte hittat sin roll i den sociala 
tillvaron som uppkommer på en arbetsplats. Därav kan man förklara varför de 
medarbetare som suttit 2 år eller mer i det nya kontoret återigen har en positiv inställning 
till de sociala aspekterna, då de har hittat sin roll i den sociala arbetsmiljön. 
 
Vid en sammanvägning av samtliga frågor går det att utläsa att de sociala effekterna av 
byte till aktivitetsbaserat kontor hade ett medelvärde på 3,3. Det är alltså en förbättring 
kontra cellkontor.  

5.1.2 Ledarskap 
Skogland (2017) menar att kommunikationen är en ledares viktigaste verktyg på en 
arbetsplats. En ledare med goda kommunikationskunskaper skulle kunna höja ett helt 
arbetslag, och en chef som är en föregångsman har enligt Skogland (2017) lättare att 
motivera sina arbetare och bidra till en ökad acceptans till ett nytt kontor. Vår 
undersökning påvisar att kommunikationen mellan medarbetare och ledningspersonal har 
haft en relativt oförändrad effekt. De flesta (42,2%) upplever att det är oförändrat, medan 
19% upplever en försämring och övriga 38,8% upplever en förbättring. Då det är 
betydligt fler som belyser en förbättring än försämring, innebär det att det totalt har haft 
en positiv inverkan. Det går att utläsa liknande tendenser i frågan om tillgängligheten. 
34,4% upplever det oförändrat, medan 31,7% upplever en försämring och övriga 32,6% 
upplever en förbättring. Den sista frågan i kategorin handlar om hierarkin och hur den 
har förändrats, och påvisar till största del en oförändrad hierarki på respondenterna. 
Endast 5,2% upplever att hierarkin har ökat, medan hela 61,2% upplever den som 
oförändrad. Övriga 33,7% upplever en minskad hierarkisk känsla.  
 
Om vi istället tittar mer på de olika åldersgrupperna har ledarskapet upplevts som 
oförändrat av anställda i åldrarna 18-30 och 31-50, medan de över 51 år upplever en 
något försämrad ledarskapssituation. Det går att hänföra till tidigare forskning som menar 
att yngre är mer öppna för förändringar (Objektvision 2017). Då vi inte hade någon fråga 
om respondenternas position i företaget kan vi inte se hur många chefer som har besvarat 
enkäten. Det går då inte att dra några slutsatser om det är så att de flesta av de äldre som 
har besvarat enkäten är chefer. Men det skulle kunna vara en potentiell förklaring, då de 
kanske upplever att statussymbolerna i form av eget kontor et cetera har exkluderats i det 
nya kontoret. 
 
Vidare går det att utläsa att könen upplever ledarskapet som mer eller mindre oförändrat, 
och att båda könen ligger nära varandra. Upplevelsen av lägre status inom kontoret är 
något som Bodin Danielsson et al. (2014) menar är något som påverkar männen i högre 
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grad än kvinnorna. Därav kan därför den lilla skillnad som finns förklaras. Dock måste 
vidare forskning göras för att styrka detta ytterligare.  
 
Det är intressant att utläsa skillnaderna mellan de olika längderna på tid i aktivitetsbaserat 
kontor. Den yngre generationen upplever det något bättre, om än vagt. Däremot så är det 
intressant att de som har arbetat mellan 1-2 år upplever att ledarskapet har försämrats. 
Vidare visar det att anställda som arbetat mer än 2 år upplever det som mer eller mindre 
oförändrat. Resultatet är intressant, och skulle kunna bero på att anställda som arbetat 
mindre än ett år förmodligen kommer från andra företag. Detsamma bör gälla de som 
arbetat 1-2 år. Men den intressantaste gruppen är de över 2 år, som bedömt har haft 
samma chefer i båda sortens kontor, och upplever det som oförändrat. Det skulle gå att 
tolka som att cheferna har lyckats med det som Skogland (2017) menar är en viktig del, 
att lyckas anpassa sitt ledarskap efter nya förutsättningar.  
 
Om man zoomar ut till ett helikopterperspektiv och reflekterar över det sammanslagna 
medelvärdet hamnar det på 3,3. Det är en förbättring, och även det går att härleda till 
Skoglands (2017) forskning om att ledarskapet måste vara anpassningsbart. Att de 
anställda upplever ett i princip oförändrat ledarskap får anses vara lyckat. Dock så 
behöver det inte betyda att ledarskapet på arbetsplatsen från första början var bra, men 
att övergången till det nya inte har haft någon negativ effekt. 

5.1.3 Hälsa 
Van der Voordt (2004) uppger att ett öppet kontorslandskap kan bidra till att 
medarbetare får en högre stress. Undersökningen genomförd hos Karlstad kommun 
kommer fram till samma sak. Nästan hälften (48,3%) upplever att stressnivån har ökat i 
det aktivitetsbaserade kontoret kontra cellkontor, medan 38,8% upplever att det är 
oförändrat. Resterande 12,9% upplever att stressen har minskat. Det skulle kunna grunda 
sig i det Van der Voordt (2004) framhäver som en viktig del, det vill säga avsaknaden av 
fysiska barriärer och minskade möjligheter att vara i fred. Även det Seddigh et al. (2014) 
konstaterar om att arbeten som är koncentrationskrävande tenderar att uppleva öppna 
planlösningar som mer stressande, på grund av högre ljudnivåer.  
 
Stress och energi skulle man kunna påstå är nära besläktat. En hög stress leder till att 
mycket energi går åt, och en låg stressnivå leder till att en anställd kan känna sig mer 
avslappnad och har mer energi. Då det gick att utläsa att de anställda blivit mer stressade 
av den nya kontorslösningen, bör det te sig logiskt att energinivån har sjunkit. Dock så 
visar undersökningen att energinivån är relativt oförändrad. 36,2% upplever att stressen 
är oförändrad, lika många uppger att den har sjunkit medan övriga 27,6% upplever att de 
har mer energi. Resultatet i analysen av fråga för fråga är något överraskande, då det som 
sagt skiljer sig från hur stressnivån har förändrats. Sjukfrånvaron går även den att koppla 
till energinivå och stress. Den visar liksom övriga frågor ett resultat om små skillnader 
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från tidigare. Endast 7,7% upplever att de har lägre sjukfrånvaro nu än tidigare, medan 
hela 67,2% upplever en oförändrad sjukfrånvaro. Vidare upplever 25% att deras 
sjukfrånvaro har ökat. Som tidigare forskning nämnt så finns det så kallad “gömd 
sjukfrånvaro” i aktivitetsbaserade kontor (Bodin Danielsson 2010) då friheten att arbeta 
hemifrån finns. Då frågan om sjukfrånvaro var en tydlig och rak fråga anses den vara svår 
att misstolka, och att det inte förekommer någon dold sjukfrånvaro i deras svar.  
 
Vid en sammanslagning av samtliga frågor, och uppdelat efter ålder går det att utläsa att 
hälsan för samtliga åldersgrupper (18-30, 31-50, 51-) har försämrats. Till skillnad från 
Toivanen (2015) och Meijer et al. (2009) som menar att hälsan blir bättre i 
aktivitetsbaserade kontor visar våra resultat att hälsan har försämrats i varje åldersgrupp. 
Detta kan bero att medarbetarna på Karlstad kommun har ett koncentrationskrävande 
arbete som inte ter sig särskilt bra i ett aktivitetsbaserat kontor (Seddigh et al. 2014). Det 
finns en skillnad mellan resultaten. Dock är det gemensamma resultatet att alla visar på en 
negativ påverkan på hälsan. Detsamma gäller vid en uppdelning efter kön.  
 
Skillnader mellan könen finns och båda könen upplever en försämring i aktivitetsbaserade 
kontor. Bodin Danielssons (2014) konstaterande att det finns skillnader i framförallt 
sjukfrånvaro mellan könen och det återspeglas även i vår undersökning. Den påvisar en 
skillnad med 2,69 för männen och 2,77 för kvinnorna i medelvärde. Trots att resultaten är 
negativa går det ändå att konstatera det Bodin Danielsson (2014) menar. Att kvinnor får 
en lägre sjukfrånvaro än män i aktivitetsbaserade kontor. 
 
Om de anställda delas upp efter anställningstid går det att utläsa liknande tendenser som i 
undersökningen utförd av Meijer et al. (2009). Det är skillnader mellan medelvärdena för 
anställda utefter tid i aktivitetsbaserat kontor, där de som arbetat kortast tid upplever en 
sämre hälsa än de som har arbetat där längre. Meijer et al. (2009) upptäckte i sin 
undersökning att hälsan försämrades till en början, för att därefter öka mellan 6–15 
månader. Det Meijer et al. (2009) konstaterar i sin undersökning kan förstärkas genom 
undersökningen hos Karlstad kommun, trots att hälsan inte har blivit bättre än i 
cellkontor. Potentiella anledningar till det skulle kunna vara så pass enkla att det tar tid att 
anpassa sig till en ny kontorsmiljö, och att stressen skulle kunna vara mer påtaglig i 
början. 
 
Om vi istället väljer att titta på samtliga respondenter visar det att medelvärdet ligger på 
2,73. Eftersom att “nollpunkten” ligger på tre anses det vara en försämring och styrker 
Kim och de Dear (2013) och Bodin Danielsson et at. (2015) slutsatser om att ett 
aktivitetsbaserat kontor är sämre för hälsan. 
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5.1.4 Produktivitet 
Likt Van der Voordts (2004) konstaterande upplevs det svårt att mäta produktivitet. Det 
har ofta en tendens till att bli en subjektiv bedömning, så även i det här fallet. 
Undersökningen genomförd hos Karlstad kommun påvisar att de anställdas kreativitet 
upplevs vara i princip oförändrad på respondenterna med ett medelvärde något över tre. 
24,2% upplever att den har minskat, medan 43,1% upplever att den är oförändrad. 
Resterande 32,8% upplever att de har blivit mer kreativa. Det blir svårt på grund av detta 
att dra några slutsatser, mer än att det konstaterar tidigare forskning. 
 
Det finns vissa likheter mellan kreativitet och arbetsmotivation i hur svaren är fördelade. 
En individ som flödar av kreativitet bör även ha en högre motivation till att utföra sitt 
arbete. 22,4% upplever att motivationen är lägre än tidigare, 42,2% upplever den som 
oförändrad och 35,4% upplever att motivationen har ökat. Alltså små skillnader gentemot 
svaren i kreativitet. Orden kreativitet och flexibilitet går även dem att likna vid varandra, 
då en flexibel människa tenderar mot att vara kreativ i sitt sätt att agera. Dock så visar 
svaren i undersökningen att flexibiliteten hos respondenterna har ökat. Hela 55,1% 
upplever att de har blivit mer flexibla i sitt arbetssätt än tidigare. Vid en jämförelse med 
Skoglands (2017) undersökning går det alltså att konstatera att de anställda inte har ett 
alltför statiskt jobb, utan har möjligheterna att flytta runt utan att det ska belasta 
produktiviteten för mycket. I frågan om tidsspillan menar 51,3% av respondenter att de 
upplever att det finns en tidsspillan vid uppstart och avslut på dagarna. Medan endast 
30,1% upplever att det är en mindre tidsspillan. Detta kan förklaras genom att en stor del 
av de som ansåg att det finns en tidsspillan kom från gruppen 0-1 år. Det har visat sig ta 
tid att anpassa sig till ett nytt kontorskoncept och speciellt det aktivitetsbaserade kontoret 
då det har funktioner som inte tidigare existerat i cellkontor. 
 
Vid en jämförelse mellan åldrarna visar den likt Van der Voordts (2004) undersökning att 
de anställdas ålder har en viss bidragande faktor. De yngsta verkar anamma det 
aktivitetsbaserade kontoret bäst, och visar en något högre produktivitet än övriga 
åldersgrupper, med ett medelvärde på 3,37. Övriga två grupper är inte långt efter med ett 
snitt på 3,3 samt 3,16. Små tendenser, men finns likväl där. 
 
Könen påvisar skillnader, med en något högre produktivitet för kvinnor än för män. 
Även om tidigare forskning i huvudsak har konstaterat skillnader kring hälsa (Bodin 
Danielsson et al. 2014) finns en viss skillnad även i kategorin produktivitet, trots att den 
är minimal.  
 
Van der Voordt (2004) konstaterar att individer som inte varit anställda lika länge ofta har 
en tendens att anamma nya situationer bättre än andra. Hans påstående stämmer in på 
den sammanvägda produktiviteten efter kategorin “tid i aktivitetsbaserat kontor”. De 
som har arbetat där mellan 0-1 år har ett medelvärde på 3,32 medan övriga grupper har 
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ett snitt på 3,23 respektive 3,26. Det sammanvägda medelvärdet hamnar på 3,27 vilket går 
i linje med Meijer et al. (2009) konstaterande om att produktiviteten med tiden ökar.  Van 
der Voordt (2004) menar den nya typens kontor ska öka just produktiviteten, vilket den 
även har gjort i den här undersökningen. 

5.1.5 Utformning 
Utformningen av kontoret genomsyras i övriga parametrar, av tidigare forskning att 
döma, men har ändå fått en egen kategori. De Paoli et al. (2013) menar att ett 
aktivitetsbaserat kontor ska användas som ett strategiskt verktyg. En viktig parameter för 
att använda det optimalt bör således vara IT-lösningarna, då mycket arbete sker digitalt. 
Svaren kring just IT-lösningarna var spridda, och ett sammanvägt resultat påvisar att 
nuvarande lösning fungerar, men inte mer än så. 34,7% instämmer inte i att den 
nuvarande lösningen stödjer ett effektivt arbetssätt. 22,8% finner sig likgiltiga eller saknar 
uppfattning, medan övriga 42,5% instämmer att lösningen stödjer ett effektivt arbetssätt. 
Som De Paoli et al. (2013) nämner är platsen en viktig del i att få ett aktivitetsbaserat 
kontor att fungera som ett strategiskt verktyg. Arbetsplatsen bör vara utformad utefter 
det arbete som utförs för att fungera optimalt. Denna teori backas även upp av Haynes 
(2007) och Carlopio (1996). 
 
I undersökningen har respondenterna svarat varierat, och 43% instämmer inte att 
kontoret är anpassat efter deras arbetsuppgifter, 16,4% är likgiltiga eller saknar 
uppfattning och 40,6% instämmer i att kontoret är utformat efter deras arbetsuppgifter. 
Då alla på en arbetsplats inte har samma arbetsuppgifter bör det finnas skillnader mellan 
hur väl det är anpassat efter varje individ. Dock så ligger det på individens ansvar att 
nyttja det aktivitetsbaserade kontoret på rätt sätt, vilket de flesta inte upplever att deras 
kollegor gör. 38,3% instämmer inte i att deras medarbetare använder zonerna på rätt sätt, 
32% är likgiltiga eller saknar uppfattning och 29,7% upplever att zonerna används på rätt 
sätt. “Rena skrivbord” är en filosofi som det går att utläsa en rad olika saker ur. Personal 
med mindre statiska arbetsuppgifter tenderar till att vara mindre territoriella (Skogland 
2017). Då frågan om rena skrivbord uppvisar att det efterföljs enligt 60,2% av 
respondenterna, 17,2% är likgiltiga eller saknar uppfattning och resterande inte 
instämmer i att det efterföljs. Sammanvägt av tidigare frågor skulle det kunna bero på att 
vissa anställda har mer statiskt jobb än andra, och därför har de inte arbetsuppgifter som 
passar in i ett aktivitetsbaserat kontor. Med det i beaktning så ter sig frågan om 
möjligheterna att välja vilken plats man vill på morgonen och spridningen i svaren sig 
logiskt. 22,2% instämmer inte i att det är fritt fram att välja vilken arbetsplats man vill, 
21,3% är likgiltiga eller saknar uppfattning och 46,5% instämmer att det är fritt fram.  
Slås frågorna om utformning ihop och sammanställs utefter ålder går det att utläsa att det 
inte finns något direkt samband mellan åldrarna. Dock så anser inte någon kategori att 
aktivitetsbaserat kontor är optimalt i sin nuvarande utformning. Det går dock att se att 
kvinnor har ett medelvärde på 3,33 medan männen har 2,98. Bodin Danielsson et al. 
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(2014) menar att män anser att ett aktivitetsbaserat kontor har en lägre status, vilket skulle 
kunna vara anledningen till att medelvärdena skiljer sig åt, då grundinställningen från 
männens sida kan vara mer negativ. 
 
Nya på jobbet som har jobbat i ett aktivitetsbaserat kontor mellan 0-1 år upplever det 
aktivitetsbaserade kontorets utformning som markant positiv. Ett sammanlagt 
medelvärde på 3,75 i den kategorin tyder på att Van der Voordts (2004) slutsats om att 
tiden i kontoret är en viktig bidragande orsak till hur man upplever det. Dock så skulle 
det kunna grunda sig i att de mer nyanställda har sökt sig till just den arbetsplatsen på 
grund av att de från början varit positivt inställda till ett aktivitetsbaserat kontor. Individer 
som har varit anställda i mer än ett år har ett medelvärde på 3,04 respektive 3,07. Det 
totala medelvärdet för samtliga respondenter hamnar på 3,15 vilket visar att det finns 
förbättringsmarginaler med nuvarande utformning. 

5.2 Korrelation 

Korrelationsanalysen genomfördes med tre olika beroende variabler, ålder, kön och tid i 
aktivitetsbaserade kontor. Resultatet i samtliga korrelationsanalyser visar likt en 
jämförelse mellan medelvärdena att det finns ett samband, om än väldigt svagt. I ålder är 
det en genomgående trend att det finns en svag negativ till ingen korrelation, där socialt 
och produktivitet sticker ut med en starkare korrelation. En negativ korrelation innebär i 
det här fallet att när ålder ökar så minskar de beroende variablerna. Vid en uppdelning 
efter kön beror den en negativ eller positiv korrelation på vilken siffra man väljer att 
använda för könen. I den här analysen har männen blivit kodat med en siffra 1 och 
kvinnor 2. Analysen visar att kvinnor visar upp en tendens att uppleva ett 
aktivitetsbaserat kontor mer tillfredsställande än män. Viktigt att poängtera är att 
korrelationen är väldigt låg, och att det inte med all säkerhet skulle bli samma utslag vid 
en mer omfattande undersökning. 
 
Den mest intressanta korrelationsanalysen anses vara den kopplat till tid i ett 
aktivitetsbaserat kontor, då det finns både positiv och negativ korrelation. De två första 
kategorierna visar en svag positiv korrelation, medan de tre sista har en svag negativ. Då 
korrelationen är så pass svag, och signifikansen är missvisande, samt urvalsgruppen inte 
utgör en möjlighet att generalisera går det inte att dra för stora slutsatser utifrån dessa 
resultat. 
 
Viktigt att poängtera är att då urvalsgruppen är ett bekvämlighetsurval går det inte att 
generalisera utifrån en hel population, samtidigt som signifikansen i de genomförda 
korrelationsanalyserna i endast två fall var tillfredsställande. Anledningen till att 
korrelationsanalysen får så pass dålig signifikans skulle kunna grunda sig i att svaren har 
varit väldigt spridda, samtidigt som att ett större urval skulle behövas för att uppnå 
tillfredsställelse i signifikansen.  
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6 Slutsats 
Syftet med undersökningen var att genom en kvantitativ studie undersöka medarbetares 
upplevda uppfattning av hur ett aktivitetsbaserat kontor står sig gentemot ett cellkontor 
med fokus på ledarskap, hälsa, produktivitet, utformning och de sociala aspekterna. 
 
Vår undersökning visar att det är en skillnad i hur respondenterna upplever de två olika 
kontoren. Undersökningen på Karlstad kommun stärker till del vad tidigare forskning har 
konstaterat. Det går att utläsa från undersökningens resultat att arbetsplatsens samtliga 
kategorier förutom hälsa har fått en positiv inverkan på de anställda. Undersökningen 
indikerar även att unga upplever ett aktivitetsbaserat kontor mer positivt än vad äldre 
generationer gör, i nästan samtliga kategorier. Vidare går det att dra slutsatsen från 
undersökningen att det tidigare forskningen säger om att kvinnors upplevda välmående i 
ett aktivitetsbaserat kontor är bättre än vad männens, dock så är både män och kvinnors 
hälsa sämre i det aktivitetsbaserade kontoret. Anledningen till att hälsan är sämre kan vara 
på grund av arbetet som utförs på Karlstad kommuns samhällsbyggnadshus kräver en 
hög koncentrationsnivå. Det är genomgående ett högre medelvärde för kvinnor än för 
män i samtliga kategorier. Inte enbart i kategorin hälsa, som tidigare forskning i huvudsak 
har lagt vikten vid. Tidigare forskning angående att personer som är nya på kontoret är 
mer positivt inställda kan styrkas av våra resultat. Samtliga medelvärden är högre för 
anställda som arbetat där kortast tid, vilket då skulle kunna visa på att de tar arbetsplatsen 
lite för vad den är i början.  
 
Vid en korrelationsanalys går det att utläsa att undersökningen som är genomförd inte har 
tillräckligt god signifikans, och därför inte är fullt tillförlitlig att dra slutsatser som går att 
applicera på fler ställen än Karlstad kommuns kontor. Dock visar undersökningen att det 
tidigare forskning konstaterat angående korrelation mellan beroende variabler såsom kön, 
ålder och tid i aktivitetsbaserat kontor kan stämma, men att det förmodligen finns andra 
variabler som är mer bidragande. Tidigare forskning kan dock styrkas ytterligare genom 
framkommen resultat i den här undersökningen. 
 
I och med vår undersökning kan vi dels konstatera det tidigare forskning har sagt men 
även tillföra med nya forskningsresultat då resultaten återspeglar den anställdes syn på 
konceptet efter nästan 3 år i kontoret.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då undersökningens urvalsgrupp består av ett bekvämlighetsurval saknar den möjlighet 
att kunna generalisera, vilket även den statistiska signifikansen påvisar. För att kunna 
stärka denna forskning och konstatera att resultatet i vår forskning stämmer, behövs en 
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betydligt mer omfattande undersökning med en annan typ av urval, med en större 
respons. Vårt förslag till tidigare forskning blir således en omfattande undersökning på 
flera olika företag som har genomfört ett liknande byte. Fler longitudinella 
undersökningar skulle behövas, för att få en säkrare uppfattning, då vår forskning enbart 
berört hur medarbetarna upplevt det. 
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Bilaga 1 - Följebrev till kommunen 

 
Hej, 
 
Vi är två studenter från Karlstad universitet som studerar Fastighetsekonomi. Vi håller 
just nu på att skriva vår C-uppsats där vi har valt att inrikta oss på det aktivitetsbaserade 
kontoret och hur medarbetare upplever konceptet kontra det traditionella cellkontoret. I 
och med detta har vi fått tillåtelse att skicka ut en enkät till de anställda hos Karlstad 
Kommuns Samhällsbyggnadshus. Enkäten består av 25 frågor som syftar till att ge en 
bild över hur du upplever att det är att arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret. Enkäten 
kommer att skickas ut till er via mail under v.15 och det är vår förhoppning att just du vill 
vara med och besvara den. Enkäten uppskattas ta ca 4-5 min att besvara och den görs 
enkelt med hjälp av några musklick.  
 
Observera att allt deltagande är frivilligt och sker anonymt. 
 
Klicka på länken nedan för att genomföra enkätundersökning 
https://goo.gl/forms/1ROgMmPrsGK4NxZI2 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jacob Cedemar och Oscar Vagman 
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