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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i självskattad 

arbetstillfredsställelse före och efter införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) på 

aktuellt företag. Genom en enkätundersökning samlades data in från anställda på en 

filial hos ett ledande teknikföretag i södra Sverige. För att skapa bra förutsättningar för 

en smidig övergång till det aktivitetsbaserade arbetssättet belyser fynden av denna 

studie vikten av information inför implementeringen. Anställda som anser sig ha fått 

tillräcklig information kring syftet och fördelar med det aktivitetsbaserade konceptet 

upplevde en högre nivå av arbetstillfredsställelse. Studien fann dessutom ett negativt 

samband mellan behovet av koncentration och arbetstillfredsställelse. Anställda som 

uttryckte ett högre krav av koncentration i sitt arbete rapporterade en lägre nivå av 

arbetstillfredsställelse efter att aktivitetsbaserat arbetssätt införts. Studien påvisade även 

en betydande försämring i upplevelsen av störande bakgrundsbuller och distraherande 

samtal i kontorslandskapet. 

 

 
Nyckelord 
Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) arbetstillfredsställelse, kontorslandskap, prestation, 

team relationer, fysisk miljö, fysiska stressorer, policy. 

 

Engelsk titel 

Activity based working – a quantitative study of the change process in relation to work 

satisfaction. 
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Introduktion  

 

Under de senaste årtiondena har tjänstemannasektorn vuxit markant och drygt hälften av 

alla arbetstagare i Sverige arbetar idag i någon form av kontor (Seddigh, Berntson, 

Bodin Danielsson & Westerlund, 2014). Länge har det varit vanligt att varje anställd har 

ett eget arbetsrum men idag ser trenden annorlunda ut. Allt fler företag och 

organisationer väljer bort de egna rummen åt sina medarbetare till förmån för s.k. öppna 

kontorslandskap och uppskattningsvis består 27 % av alla kontor i Sverige idag utav 

öppna kontorslandskap (Sahlström & Severin, 2015). Det finns en rad anledningar till 

denna förändring, särskilt potentialen att spara in på yta och omkostnader gör de öppna 

kontorslandskapen till ett attraktivt alternativ för många organisationer (Brennan, 

Chugh & Kline, 2002). Vidare framhålls också att en öppnare arbetsplats genererar en 

mängd positiva aspekter så som ökad kommunikation och produktivitet (Brunia, De 

Been & J.M. van der Voordt, 2016). 

 

Trots de förväntade positiva effekterna, samt löften om kostnadseffektivitet, har 

forskning påvisat en rad negativa arbetspsykologiska aspekter som följd av att de 

individuella arbetsutrymmena försvinner (Pejtersen, Allerman, Kristensen & Poulsen, 

2006). En mängd studier inom området indikerar att arbete i öppna kontorslandskap 

reducerar den anställdes möjlighet till avskildhet, ökar den kognitiva arbetsbördan och 

försämrar de mellanmänskliga relationerna (Pejtersen et al., 2006). Den fysiska miljön i 

de öppna kontorslandskapen utgör ofta stressorer som inverkar negativt på den generella 

arbetstillfredsställelsen (Brennan et al., 2002); avskildhet, buller och trängsel är några 

av de negativa aspekter som det öppna kontorslandskapet medför. Vidare föreligger risk 

för ökad kognitiv stress då anställda kan ha svårt att fjärma sig från alla olika intryck i 

sin arbetsmiljö, något som kan resultera i koncentrationssvårigheter och svårigheter att 

fatta beslut (Seddigh et al., 2014). Enligt Bodin Danielsson, Bodin, Wulff & Theorell 

(2015) finns också ett samband mellan bullernivån och antalet konflikter inom 

arbetsplatsen, vilket författarna studerat utifrån ett könsperspektiv och funnit skillnader. 

Vår arbetstillfredsställelse har stor inverkan på vår förmåga att prestera och upplevelsen 

av brister i arbetsmiljön kan få svåra konsekvenser för såväl individen som 

organisationen och samhället i form av bl.a. sjukskrivningar och nedsatt produktivitet. 

Det är inte svårt att förstå att individen lätt hamnar i kläm när olika perspektiv och 
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målsättningar möts i denna framväxande trend, samtidigt som det säkert också finns 

många fördelar med att arbeta i kontorslandskap. Mot bakgrund av detta syftar denna 

uppsats till att undersöka hur anställda upplever och påverkas av att arbeta i öppna 

kontorslandskap. 
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Bakgrund  
 
Företaget som ligger till grund för denna studie är ett av Nordens främsta inom teknik 

och har omkring 10 000 anställda. Föremål för denna studie är en av företagets filialer i 

södra Sverige där ca: 240 personer arbetar. Den tidigare kontorsmiljön med traditionella 

en- och tvåmannarum har bytts ut mot ett öppet kontorslandskap i syfte att främja ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt (personlig kommunikation, 9 nov 2016).  

Varför man genomförde denna omorganisation berodde dels på ekonomiska skäl då 

man önskade utnyttja lokalytan mer kostnadseffektivt, dels på att man ville skapa en ny 

och attraktiv arbetsplats i syfte att kunna tilltala både nya och befintliga medarbetare. 

Företaget ville även profilera sig med värdeorden ”trivsel”, ”sammanhållning”, 

”stolthet” och ”samarbete” varpå en ny arbetsform efterfrågades. I samband med 

omorganisationen valde man därför att införa Activity Based Working (ABW)  ett 

begrepp som först myntades av det holländska företaget Veldhoen Company under 90-

talet (Veldhoen Company, 2016a; Parker, 2016).  

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet utgår från att arbetet är just en aktivitet som utförs 

och därför inte behöver kopplas till en fast plats. Tanken med ABW är att 

arbetsuppgifterna ska få avgöra vart man väljer att arbeta för dagen; de anställda har 

alltså ingen egen, individuell arbetsplats utan tanken är att de anställda själva väljer den 

arbetsplats där de anser sig ha bäst förutsättningar för den syssla som ska utföras 

(Parker, 2016). Med detta i åtanke var det viktigt för det aktuella företaget att utforma 

de nya lokalerna på ett sätt som överensstämde med denna filosofi. I december 2015 

flyttade företaget in i nya lokaler och vid tidpunkten för datainsamlingen hade företaget 

vistats där ca: 1 år. Innan omorganisation inleddes genomförde företaget ett gediget 

förundersökningsarbete i syfte att försöka identifiera framgångsfaktorer och vad det nya 

arbetssättet skulle innebära. Tonvikt lades på ledningens centrala roll, vision och 

målbild där man strävade efter att bibehålla en helhetssyn på relationen mellan 

människa/plats/teknik. Företaget ville utmana och skapa engagemang samt delaktighet 

hos sina anställda, men även delegera ansvar och investera i en förändring. Den fysiska 

arbetsmiljön designades så att anställda har tillgång till en rad olika arbetsplatser; 

skrivbordsplatser, fokusarbetsplatser, arbetsrum, samtalsrum, delade arbetsrum, öppen 

mötesyta, interna mötesrum och loungeytor. För att möjliggöra en så smidig övergång 

som möjligt till det nya arbetssättet lades fokus på de psykosociala frågorna då man ju 



 

 

 

5 

ämnade att ändra på ett sedan länge inarbetat tankesätt kring sättet att arbeta och 

förhålla sig till sin arbetsyta.  

 

Ledorden inför omorganisationen var ”tillit”, ”gemensamt”, ”flexibelt”, ”mötesplats”, 

”papperslöst” och ”pedagogik”.  Ett antal informationsträffar anordnades både innan 

och under omorganisationens lopp, detta för att ”få med alla på tåget” och få de 

anställda att förstå syftet och fördelarna med det aktivitetsbaserade arbetssättet. I 

samband med inflyttningen i de nya lokalerna infördes även två nya policys; en s.k. 

”Clear-desk”-policy som innebär att samtliga anställda är skyldiga att städa och rensa 

undan sina ägodelar från den arbetsplats där man vistats under dagen och en ”Telefon-

policy” med regler för bruket av telefon, samtalston osv. Viktigt var att dessa policys 

utformning var lättförståelig och pedagogisk då de ju innebär en given förutsättning för 

att det nya arbetssättet ska fungera så smidigt som möjligt. När vi kom i kontakt med 

företaget hade man redan börjat identifiera några problem med det nya arbetssättet och 

den fysiska kontorsmiljön. Höga ljudnivåer, bristande telefondisciplin, dåligt 

utnyttjande av vissa ytor, begränsningar i förflyttningar samt att medarbetarna inte 

startade arbetsdagen med det aktivitetsbaserade förhållningssättet var några av de 

problem som nämndes. I syfte att hantera dessa problem ämnar företaget vidta en rad 

åtgärder, men främst önskar man få insikt i de anställdas upplevelse av denna 

omorganisation. Detta sammanträffande i tid med vår uppsats vilket gjorde det möjligt 

för oss att få använda det aktuella företaget i vår studie. 

 

	
Kontorslandskap 
 
Redan i början av 1900-talet kunde man stöta på tidiga exempel på de öppna 

kontorslandskapen där kontorsarbetare hänvisades till den öppna arbetsytan medan 

chefer och överordnade vistades i egna kontorsrum (Pejtersen et al., 2006). På 1960-

talet ökade kontorslandskapen i popularitet och kom att bli högsta mode under nästan ett 

decennium fram till 1970-talet då nya arbetsmiljölagar skärpte kraven om buller och 

stress i dessa miljöer (Isaksson, 2004). Det var också under 1970- och 1980-talet som de 

första larm-rapporterna dök upp där problemen förknippade med kontorslandskap 

uppmärksammades (Pejtersen et al., 2006). I början av 1990-talet uppkom även i 

Sverige s.k kombinationskontor där fördelarna med både kontorsrum och öppna kontor 
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skulle förenas (Brunia et al., 2016). Syftet menar författarna var att öka kontakten 

mellan medarbetare men att också bevara möjlighet till koncentration, privathet och 

personlig kontroll i samma utrymme.  

Att definiera vad ett kontorslandskap är, eller hur det ska se ut, är inte alltid helt enkelt. 

Kontorslandskap kan skilja sig både i utformning, storlek och antal personer som vistas 

däri och därmed finns en rad olika sätt att beskriva och definiera detta fenomen. 

Huvudsakligen kan man säga att kontorslandskapet kännetecknas av två särdrag; det 

arkitektoniska samt det funktionella särdraget (Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Det 

arkitektoniska särdraget utgörs av den rumsliga organisationen, alltså arbetsplatsens 

utformning, medan de funktionella särdragen syftar till den typ av arbete som utförs i 

kontorslandskapet. Arkitektoniskt sett utgörs kontorslandskapet av ”ett gemensamt rum 

med arbetsstationer som ofta arrangeras i grupper där skärmar mellan de olika 

arbetsstationerna reducerar oväsen och bistår med avskildhet till den individuella 

arbetsstationen”, fritt översatt av författaren (Bodin Danielsson & Bodin, 2008, s. 642). 

Det typiska kontorslandskapet saknar därtill individuella fönster. Kontorslandskapets 

funktionella särdrag består i att de anställda huvudsakligen arbetar självständigt och 

individuellt med rutinbaserade arbetssysslor och låg nivå av interaktion med andra 

medarbetare. Kontorslandskap kan delas in i små, mellanstora eller stora 

kontorslandskap enligt följande:  

 
Små kontorslandskap:     4-9 pers/rum  

Mellanstora kontorslandskap:    10-24 pers/rum 

Stora kontorslandskap:     >24 pers/rum  

(Bodin Danielsson et al., 2008) 

	
	
Varför kontorslandskap? 
 
En vanlig anledningen till varför företag anammar konceptet med öppna 

kontorslandskap är att de kräver mindre yta per person, att de är lättare att underhålla 

och bygga och därför är mer kostnadseffektiva (Brennan et al., 2002). Tack vare 

kontorslandskapet ökar också flexibiliteten och kommunikationen mellan arbetstagare 

då de fysiska avstånden praktiskt taget elimineras. Detta innebär ökad effektivitet och 

inte minst möjlighet att bespara företaget dyr lokalyta. Särskilt företag vars kontor är 
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belagda till större städer där lokalhyrorna ofta är mycket dyra sparar stora summor på att 

byta ut de enskilda rummen till kontorslandskap (Isaksson, 2004). Vidare menar 

Pejtersen et al. (2006)  att kontorslandskapets fysiska design gynnar anställda vars 

yrkesroll innebär hög grad av kunskapsdelning, exempelvis för de som arbetar i 

projektform. 

 

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet  

 

Activity Based Working (ABW) är ett begrepp som utvecklades år 1996 av 

konsultbolaget Veldhoen & Co i Holland och konceptet har installerats i över 100 

europeiska företag (Parker, 2016). Aktivitetsbaserat arbete som det heter på svenska 

innebär att typen av arbete som ska utföras avgör vart de anställda väljer att förlägga 

arbetet. Tanken är att man, beroende på vilka uppgifter man ska ta sig an, väljer den 

arbetsplats som man anser passar ändamålet bäst (Hoendervanger, De Been, Yperen, 

Mobach & Albers, 2016). Brunia et al. (2016) använder begreppet ”New Ways of 

Working” (NWoW) och menar att det är ett världsomfattande begrepp, liksom 

begreppet aktivitetsbaserad arbetsplats vilket de likställer med begrepp som nya kontor, 

flexikontor, flexibla kontor och gränslösa kontor. De menar vidare att drivkrafterna 

bakom aktivitetsbaserade arbetsplatser är de samma som för öppna kontorslandskap.  

 

 

Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen 

 

I linje med det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen att den är utformad på så sätt att olika delar av arbetsplatsen främjar olika 

arbetsuppgifter eller aktiviteter. Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är anpassad 

fysiskt, organisatoriskt och tekniskt för att anställda ska kunna utföra aktivitetsbaserat 

arbete (Björklund & Strålberg, 2016). Vanligt är att det finns olika zoner; s.k. tysta 

zoner där man kan välja att sitta om man behöver lugn och ro eller s.k. aktiva zoner där 

det finns möjlighet att diskutera och brainstorma med kollegor (Sahlström & Severin, 

2015). Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen bör innefatta utrymmen som är designade 
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för att stödja samarbete, koncentration, kommunikation, kreativitet, konfidentialitet och 

begrundande (Hoendervanger et al., 2016). 

	

Varför aktivitetsbaserat arbetssätt och aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

ABW har kommit att bli ett allt mer förekommande koncept inom organisationer runt 

om i världen och så även här i Sverige. Det finns en rad anledningar till varför företag 

väljer att implementera ABW; den kanske främsta anledningen är att främja samarbete 

och kommunikation inom arbetsplatsen, men även kostnadsreduceringar framhäver 

Brunia et al. (2016). Författarna tar även upp skäl som ökad produktivitet och en 

anpassning till hur den moderna kunskapsmedarbetaren arbetar. Variationen av 

arbetsuppgifter innebär att medarbetarna får friheten att själv bestämma när, var och hur 

arbetet ska göras (Brunia et al., 2016). Detta för att stimulera innovationer, stödja 

kulturförändringar och bidra till mer välmående medarbetare. Vidare bidrar en längtan 

efter förändring och en vilja att hålla sig á jour med de rådande trenderna till att detta 

fenomen sprider sig allt mer. Ett flertal ledande organisationer så som Microsoft & 

LEGO har anammat det aktivitetsbaserade arbetssättet vilket har bidragit till att skapa 

en trend då även andra organisationer vill visa att de är progressiva och i samklang med 

tiden i syfte att erhålla legitimitet inom sin bransch (Veldhoen Company, 2016b). 

Slutligen är den aktivitetsbaserade arbetsplatsen en förutsättning för det 

aktivitetsbaserade arbetssättet; utan en arbetsplats som utformas efter- och anpassas till  

det aktivitetsbaserade arbetssättet är ABW inte möjligt.  

 

 

Kontorslandskapet ur olika perspektiv 

 

Pejtersen et al. (2006)  redogör för två olika synsätt att beskriva arbetstagares reaktioner 

i kontorslandskap; det sociala relationsperspektivet och det sociotekniska perspektivet. 

Det första handlar om hur kontorslandskapet påverkar de sociala relationerna på 

arbetsplatsen, exempelvis att frånvaron av väggar främjar sociala relationer mellan 

anställda, minskar mellanmänskliga problem, ökar handledning och återkopplingar från 

kollegor, samt främjar interaktioner mellan och inom olika funktioner hos företaget. 
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Dessa faktorer menar man ökar motivation och arbetstillfredsställelse, vilka i sin tur 

ökar de anställdas prestationer.  

Det sociotekniska perspektivet framhäver istället att frånvaron av väggar inkräktar på 

det privata planet och reducerar arbetarens självständighet. Brist på personligt utrymme 

försvårar också feedback från chefer och kollegor eftersom den konfidentiella 

konversationen uteblir i en öppen yta. Enligt detta perspektiv menar man därför att 

motivation, arbetstillfredsställelse och prestation minskar som följd av det öppna 

kontorslandskapet.  

 

Vidare upptäckte Pejtersen et al. (2006) i sin studie det intressanta fenomenet att när 

arbetstagarens privata utrymme minskar, sjunker också arbetstillfredsställelsen. 

Dessutom fann de att den kognitiva arbetsbelastningen ökar, att de mellanmänskliga 

relationerna försämrades och att koncentrationsproblem var 8 ggr vanligare i 

kontorslandskap jämfört med arbete i egna rum. Även trötthet och huvudvärk 

rapporterades i högre utsträckning hos de anställda som arbetade i kontorslandskap och 

man fann att osäkerhet i arbetet och arbetstillfredsställelse var signifikant förknippat 

med kontorsstorlek. Så många som 60% av de deltagare som arbetade i kontorslandskap 

klagade över oväsen (telefoner, medarbetares konversationer etc.) jämfört med enbart 

6% av deltagarna som arbetade i egna rum. Därmed ställer sig Pejtersen et al. (2006) 

frågande till argumentet att kontorslandskap skulle öka kunskapsdelning och hävdar att 

det snarare verkar ha motsatt effekt. Bodin Danielsson & Bodin (2009) har också gjort 

en studie på skillnader i arbetstillfredsställelse kopplat till olika kontorsmiljöer, och 

funnit att arbetstillfredsställelsen var lägre för anställda som satt i kontorslandskap. 

Speciellt oväsen och brist på privat utrymme rapporterades som negativt, vilket 

författarna menade hade med miljöns arkitektur och funktionella utseende att göra.  

 

Ytterligare ett perspektiv kring drivkrafterna bakom de öppna kontorslandskapen berör 

kunskap som en kollektiv och social process (Edenius, 2003). Författaren beskriver att 

kontorslandskapet kan bidra till att kunskapsbyggnad och kunskapsspridning tillvaratas 

på ett effektivare vis. I praktiken handlar det om att individer betraktas som resurser för 

kunskap och lärande, något som företag vill organisera och nyttja på bästa sätt. Genom 

öppna kontorsmiljöer menar Edenius (2003) att vi har fått ett verktyg för att nå ökad 

produktivitet då de utgör en samlingspunkt för många individer där kunskap kan utbytas 
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i en läroprocess. Detta kan i sammanhanget tänkas vara positivt för individens 

prestationer och genom rätt gruppsammansättningar kan företag skapa mer engagemang 

och vilja att hjälpa varandra i arbetet. Att ha möjlighet till reflektion, närhet, transparens 

och öppenhet menar författaren skapar fantasi. Reflektion antas öka kunskapen vilket i 

sin tur är positivt vid utövande av olika arbetsuppgifter. Edenius (2003) påpekar även 

att kontorslandskap oftast är designade efter vissa principer som ska stödja reflektion, 

lärande och kunskapsspridning. Målet med kontorslandskapet är ur detta perspektiv att 

organisera och främja personliga möten i syfte att lyfta fram kunskap och göra 

människor mer produktiva. 

 

Kontorslandskapet & Hälsa  
 

Pejtersen, Feveile, Christensen & Burr (2011) påvisar i sin studie att anställda i 

kontorslandskap med  > 6 personer har dubbelt så många sjukdagar jämfört med de som 

arbetar i egna rum. Detta tror man bl.a. beror på de förhöjda ljud- och bullernivåerna 

som ofta utgör en del av vardagen i kontorslandskap. Att utsättas för buller under en 

längre tid ger upphov till förhöjda stressnivåer, koncentrationssvårigheter och ökar 

dessutom risken för hörselrelaterade besvär så som dövhet, nedsatt hörsel och tinnitus 

enligt Pejtersen et al. (2011). År 2005 publicerade Socialstyrelsen en miljöhälsorapport 

där det konstaterades att vår läsförmåga, uppmärksamhet, problemlösningsförmåga, 

inlärning och minnesförmåga påverkas negativt av buller (Socialstyrelsen, 2005). En 

mängd studier tyder på att kontorslandskapet medför sämre samtalston, mer stress, 

buller och ökade konflikter bland de anställda (Bodin Danielsson et al., 2015). Ett lågt 

beslutsutrymme i kombination med liten kontroll i arbetet utgör en potentiell 

stressfaktor när man arbetar i kontorslandskap. Dessutom påvisar Pejtersen et al. (2006) 

i sin studie att de som arbetar i kontorslandskap ofta störs av ljud, dålig ventilation, 

otillfredsställande temperatur samt irritationer på hud och slemhinnor och andra 

symptom relaterade till det centrala nervsystemet. Bodin et al. (2008) har också gjort en 

studie kring anställdas hälsa och välmående kopplat till olika kontorstyper. Studien 

visade att de anställda som satt i enskilda kontor och flexkontor hade bäst hälsa, medan 

de som satt i kontorslandskap hade sämre hälsa.  
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Kontorslandskapet & Koncentration 

 

Olika typer av jobb ställer olika krav om koncentration och individuella ansträngningar, 

varför vissa jobb lämpar sig bättre eller sämre i kontorslandskap menar Pejtersen et al. 

(2006). Öppna kontorslandskap kan orsaka kognitiv stress som yttrar sig i svårigheter 

att fatta beslut hos anställda med krävande arbetsuppgifter skriver Vikström i en artikel i 

Arbetsmiljöforskning (2014, maj). Kognitiv stress visade sig också vara vanligare bland 

anställda i stora kontorslandskap enligt en studie kring koncentrationskrav, hälsa och 

prestation (Seddigh et al., 2014). Studien påvisade även det faktum att behovet av 

koncentration i arbetet hade en direkt koppling till nivån av upplevd kognitiv stress. Det 

visade att ju fler personer som arbetade i kontorsmiljön, desto högre andel rapporterade 

att de blev distraherade och upplevde stress. Dessutom har enligt en studie utförd på 

uppdrag av Stressforskningsinstitutet (Seddigh, 2015) typen av arbetsuppgifter en 

avgörande roll för hur väl man presterar i kontorslandskap. Ju mer krävande 

arbetsuppgifter desto mer distraherade och okoncentrerade uppgav sig deltagarna bli när 

de arbetade i öppna kontorslandskap. Vidare fann Seddigh även ett samband mellan det 

öppna kontorslandskapets storlek och de anställdas prestation; ju större kontorslandskap 

desto sämre presterade deltagarna på kognitivt krävande uppgifter. Detta samband får 

stöd i en liknande studie gjord av Seddigh, Stenfors, Berntsson, Bååth, Sikström & 

Westerlund (2015) som undersökte kontorsdesignens inverkan på prestationer i mer 

krävande arbetsuppgifter. Även här fann man att det finns skillnader i prestationer när 

man jämför olika kontorstyper. Det man fann var att i arbetsuppgifter där det krävs mer 

av arbetsminnet är det mer fördelaktigt att sitta i mindre öppna kontorsytor jämfört med 

att sitta i större kontorslandskap. Ett nära samband mellan kontorsstorlek och en 

försämring av minnesförmågan upptäcktes. Den sammanvägda effekten av 

ovidkommande stimuli (buller och störande samtal) och social interaktion förklarar 

varför arbetsprestationerna minskar i takt med att storleken på kontorslandskapet ökar. 

Författarna påvisar i sin studie också att människor utvecklar olika coping-strategier för 

att hantera sitt arbete i kontorslandskap, något som kan ge vissa personer fördelar i de 

mer krävande arbetsuppgifterna. Vidare belyser Seddigh et al. (2015) att fördelarna med 

kontorslandskap i form av lägre kostnader och enklare underhåll, också har en baksida i 

form av sämre arbetsprestationer. Ur ett samhällsperspektiv, så väl som ett 
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organisatoriskt- och lönsamhetsperspektiv, har alltså företag att beakta både 

sjukfrånvaro såväl som arbetseffektivitet när man designar sina kontorslandskap. 

 

Betydelsen av kontorslandskapets design 

 

Då många studier har påvisat nackdelar och risker med att arbeta i kontorslandskap 

framhäver Varjo, Hongisto, Haapakangas, Maula, Koskela & Hyönä (2015) betydelsen 

av utrymmets design. De belyser bl.a. vikten av att det finns ljudabsorberande väggar 

och skärmar mellan de olika arbetsytorna, att det finns regler för hur samtal ska ske och 

att de anställda har tillgång till tysta rum, samt att ventilation och rumstemperatur är 

optimal. I en experimentstudie presenterar Varjo et al. (2015) starka bevis för att en 

kombination av höga nivåer av ovidkommande prat, hög rumstemperatur och dålig 

luftventilation försämrar upplevelsen av arbetsmiljön och påverkar de kognitiva 

prestationerna negativt. Varjo et al. (2015) menar att det är viktigt att vidta ett holistisk 

förhållningssätt vid utformningen av kontorslandskap; detta för att säkra en god 

arbetsmiljö och minska de somatiska besvär som annars kan uppstå hos de anställda. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2014) och de föreskrifter som finns angivna för arbetsplatsens 

utformning bör hänsyn tas till en rad faktorer vad gäller ljudnivån i öppna 

kontorslandskap. Bland annat ska hänsyn tas till verksamhetstyp och vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras, ljudutbredning och akustik i rummet, individuella 

förutsättningar och behov av kommunikation och avskildhet hos de anställda. Vidare 

understryks vikten av avskärmning av störande ljud, tillgång till tysta rum för samtal 

och arbetsuppgifter med högre koncentrationskrav, samt val av ljuddämpande inredning 

för att minimera störande ljud. Därtill har Arbetsmiljöverket fastslagit att arbetsgivare 

alltid har skyldighet att göra en riskbedömning av förhållandena kring arbetsmiljön, 

detta enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).  

 

 

Prestationer och arbetstillfredsställelse 

 

Hur en individ presterar på arbetet kan bero på flera olika saker och variera över tid 

beroende av våra individuella skillnader och förutsättningar. Brennan et al. (2002) 

understryker att det finns ett samband mellan individens arbetstillfredsställelse och 
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dennes prestationer. Författarna menar att ett skäl till det öppna kontorslandskapets 

popularitet handlar om förväntningen att det ska öka kommunikationen i företaget och 

att detta i sin tur ska öka produktiviteten. Denna föreställning har förankring i den 

sociala underlättande teorin (eng. social facilitation theory)  ett begrepp som myntades 

år 1924 av Floyd Allport (social facilitation theory, 2016, 19 nov). Teorin säger att 

människor tenderar att prestera annorlunda när de befinner sig i närheten av andra 

människor jämfört med när de får sitta och arbeta avskilt. Allport upptäckte att 

arbetstagare presterade bättre i enkla och rutinartade uppgifter men sämre i de mer 

avancerade arbetsuppgifterna när de tvingades arbeta nära andra. Brennan et al. (2002) 

menar att anställda som känner sig understimulerade i sitt arbete kan uppleva en ökad 

stimulans när de får sitta och arbeta bland andra. Samtidigt finns studier som påvisar att 

den sociala effekten har en gräns; när individens egna revir begränsas till förmån för 

öppna ytor får den sociala effekten motsatt effekt i form av försämrade prestationer 

(Sundstrom, Burt & Kamp, 1980). Precis som djur har även människor, oberoende av 

ålder och kön, ett medfött behov av ett eget ”revir” (Bovin & Ståhl, 2009). Vid 

övergången till ett öppet kontorslandskap försvinner det egna reviret och individens 

behov av arbetsro och avskildhet kan inte längre tillgodoses i samma utsträckning. 

Enligt Pejtersen et al. (2011) uppger de som arbetar i öppna kontorslandskap att det är 

svårt att ha konfidentiella samtal ostört. Sorlet av röster kan uppfattas störande och 

korttidsminnet tenderar då att överbelastas vilket gör att individen tappar fokus och 

måste börja om i sin arbetsuppgift. Det betyder att när intryck och stimuli överstiger de 

krav och förväntningar en individ kan förmå att hantera, skapas en negativ stress som i 

sin tur kan resultera i sämre arbetstillfredsställelse och därmed sämre prestationer 

(Sundstrom et al., 1980). Vidare har tidigare forskning kunnat konstatera ett samband 

mellan inskränkningar i den anställdes ”revir”och låg arbetstillfredsställelse (Bodin 

Danielsson et al., 2008). Anställda som anser sig ha liten eller bristande kontroll över 

intryck i arbetsmiljön, att de själva inte har förmåga att påverka sin omgivning, uppger 

ofta en låg arbetstillfredsställelse. Brennan et al. (2002) framhåller också att anställda av 

denna anledning ofta föredrar arbetsmiljöer med mer rumslig känsla och med fler 

skiljeväggar framför de öppna ytorna i kontorslandskapet. 
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Medarbetarrelationer  
 

“Team member relations” syftar till i vilken utsträckning anställda upplever att de är en 

del utav sitt arbetslag (team) och hur tillfredsställande de upplever relationen mellan sig 

själva och andra medarbetare eller team-ledare (Brennan et al., 2002). Denna aspekt 

menar Brennan et al. (2002) är en del av det som kan påverka arbetstillfredsställelse i 

kontorslandskap. Goda medarbetarrelationer kännetecknas av en hög grad av samarbete 

där medarbetare enkelt utbyter information, idéer och åsikter och känner sig trygga med 

att be sina kollegor om hjälp och råd (Jones, 2010). 

 

 

Fysisk Miljö 

 

Fysisk miljö syftar till en mängd frågor rörande arbetsplatsens fysiska utformning med 

hänsyn till bl.a. kontorsdesign, placering av arbetsytor, takhöjd, akustik, buller, 

luftkvalité och ljusinsläpp. Den fysiska miljön kan också innefatta kontakt med 

kemikalier samt ensidigt repetitivt arbete, obekväma arbetsställningar och lyft som ökar 

risken för arbetsrelaterade skador (Feelgood, 2013). Gällande den fysiska miljön 

avseende just kontorslandskap är det viktigt att ta hänsyn till huruvida anställda 

upplever sig har tillräckligt med arbetsyta och förvaringsutrymme eller ej eftersom 

dessa utgör viktiga indikatorer på arbetstillfredsställelse (Brennan et al., 2002). Buller är 

ett särskilt relevant och ofta påtagligt problem i kontorslandskap då telefonsamtal och 

konversationer mellan medarbetare utgör ett naturligt inslag på arbetsplatsen. Vidare är 

det viktigt att väl genomtänka utrymmen avsedda för gångtrafik har etablerats i 

kontorslandskapet, detta för att minska de störningsmoment som kan uppstå när många 

människor är i rörelse på samma, ofta relativt trånga, yta. Hur anställda upplever sin 

fysiska miljö har i en rad studier visat sig ha stor inverkan på deras allmänna 

arbetstillfredsställelse och produktivitet (Sundstrom et al., 1980; Wineman, 1986). 

Hoendervanger et al. (2016) har även studerat den fysiska miljöns kopplingar till 

arbetstillfredsställelse och ABW. Författarna fann nämligen att den var lägre än 

förväntat, och pekade på koncentrationsbrister till följd av förlorat privat utrymme och 

avsaknad av egen arbetsplats. 
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Det nya arbetslivet  

 

Förändringstakten har som följd av globaliseringen och de snabba tekniska 

landvinningarna ökat i samhället -inte minst inom arbetslivet- och mycket tyder på att 

den kommer fortsätta att öka, något som ställer nya krav på den arbetande människan. 

De förändringar vi ser i dagens arbetsliv berör kanske främst de socialpsykologiska 

aspekterna i vårt arbete, något som Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 

(2012) behandlar i sin bok om gränslöst arbete. Författarna beskriver hur två motpoler 

växer fram i arbetslivet; å ena sidan generar dessa förändringar nya möjligheter och 

flexibilitet, å andra sidan ger de upphov till ovisshet, osäkerhet och frustration. Vidare 

skapas ett tempo där kampen om tiden ständigt gör sig påmind mer och blir allt mer 

påträngande och krävande. Upplevelsen av att kontrollen i arbetet ökar, samtidigt som 

kontrollen över arbetet minskar, kan resultera i både frihets- och otrygghetskänslor 

(Allvin et al., 2012). I takt med att möjligheterna ökar, ökar också förväntningarna och 

det är numera särskilt viktigt att individen själv kan sätta gränser eftersom människan 

inte mäktar med att lära sig och anpassa sig hur mycket som helst. Företag kan erbjuda 

flexibilitet men människor kräver en viss grad av stabilitet och häri uppstår en paradox. 

Allvin et al., (2012) menar att individer har sina kognitiva, fysiska, sociala 

begränsningar och därför kan ha svårt att nå upp till alla förväntningar och krav som 

arbetslivet idag innefattar. Kraven ökar på individens egna förmåga att själv planera, 

organisera och ta ansvar för arbetets utförande. Överdriven flexibilitet och brist av 

tydlighet i regelverk kan leda till att människor lockas av att försöka prestera över sin 

förmåga. Detta kan dels bero på en rädsla för att hamna utanför gemenskapen men 

också på frustration över arbetsvillkor man inte vill acceptera och följderna av detta blir 

ofta negativa. Här finns uppenbara paralleller med ABW och de öppna kontorsmiljöerna 

som individen idag möter i arbetslivet; det är inte alla som klarar av att hantera och 

realisera de fria ramar som ABW innebär på ett önskvärt sätt och detta är viktigt att 

beakta inför en omställning till denna form av arbetssätt.  
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Förändringsprocessen  

Förändring är ständigt pågående, särskilt som dagens samhälle bjuder på ständigt ny 

teknik, nya värderingar och nya beteenden. Organisationer som vill hänga med i 

utvecklingen ställs ofta inför en rad utmaningar i samband med en stundande förändring 

i form av exempelvis en omorganisation. I syfte att förebygga motstånd och ovilja inför 

en stundande organisatorisk förändring är gedigen kommunikation och information 

särskilt viktig (Brunia et al., 2016). Författarna betonar vikten av att berörda parter är 

införstådda med varför förändringen ska genomföras och hur de kommer att gynnas 

utav den. I syfte att möjliggöra en  smidig förändringsprocess bör de anställda 

informeras om förändringens ”hur och varför”, man bör anordna organiserade möten där 

frågor besvaras, och det är viktigt att tillåta anställda att diskutera hur förändringen kan 

påverka dem (Brunia et al., 2016). Syftet med förändringen ska helst kommuniceras 

både innan och sedan fortlöpande under hela förändringsprocessen (Ledarna, 2015). 

Enligt Brunia et al. (2016)  finns ingen universell lösning för att hantera medarbetare 

som motsäger sig förändring men i sin studie fann de att anställda som fick vara 

delaktiga i förändringsprocessen oftast var mer nöjda med resultatet. Det är alltså av 

stort värde att ”få med sig de anställda på tåget” för att säkra en så smidig 

förändringsprocess som möjligt. Förutsatt att de anställda känner sig delaktiga i 

förändringsprocessen ökar chansen att den blir framgångsrik då anställda tenderar att 

anamma förändringen med större engagemang (Jones, 2008). Misslyckas man med 

denna ”övertalningsprocess” kan det bli svårt att genomföra förändringen och 

sannolikheten ökar att förändringen kommer att mötas med misstänksamhet, motstånd 

och bristande engagemang etc. (Jones, 2008).  
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Syfte  
 

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns skillnader i upplevd 

arbetstillfredsställelse före och efter införandet av aktivitetsbaserat arbete på det aktuella 

företaget. Vi ville också undersöka vilka faktorer som kunde tänkas ha påverkat en hög 

respektive en låg arbetstillfredsställelse i den här förändringen. Detta för att undersöka 

den sammanlagda effekten av företagets övergång till det nya arbetssättet ABW.  

 

Hypotes  

 

Vår nollhypotes H0 var att arbetstillfredsställelsen skulle vara oförändrad efter 

införandet av ABW. Eftersom tidigare forskning talar för att arbetstillfredsställelsen i 

kontorslandskap ofta försämras fanns anledning att tro att arbetstillfredsställelsen hade 

minskat något även hos det företag som låg till grund för denna studie. 

 

Frågeställningar 

 

1: Har arbetstillfredsställelsen förändrats efter införandet av ABW?  

2: Finns det några skillnader i arbetstillfredsställelse nu och före flytten som har att göra 

med hur pass koncentrerad man behöver vara i sitt arbete? 

3: Finns det något samband mellan arbetstillfredsställelse med ABW och vilken typ av 

arbetsuppgift man har, hur mycket koncentration arbetet kräver och hur mycket 

information man tycker sig ha fått om förändringen? 

4. Har företagets Telefon- och Clear-Desk policy bidragit till en bättre arbetsmiljö? 
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Metod 

Deltagare 
 
Företaget som ligger till grund för denna studie är ett av Nordens främsta inom teknik 

och har omkring 10 000 anställda runt om i Norden. Föremål för denna studie är en av 

företagets filialer i södra Sverige där ca 240 personer arbetar. Studiens deltagare består 

utav anställda på en av det aktuella företagets filialer i södra Sverige och gemensamt för 

dem alla är att de arbetar i kontorslandskap. Inga avgränsningar avseende kön, ålder 

eller yrke gjordes.  

 

 

Urval 

Urvalet bestod utav ett bekvämlighetsurval då respondenterna rekryterades m.h.a. en 

kontakt inom det aktuella företaget. Ambitionen var att genomföra en s.k. 

totalundersökning då samtliga 237 anställda inom företaget ombads att delta i 

enkätundersökningen via emailutskick. Som väntat kom dock inte alla anställda att 

besvara enkäten. Vi fick in 104 enkäter, varav 8 svar fick rensas bort då deltagarna hade 

avbrutit enkäten och svaren därför inte gick använda i analysen. 96 st deltagare hade 

fullbordat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen således låg på 40,5%.  

 

 
Instrument 
 
För att mäta företagets förändringseffekt av införandet av ABW valde vi att undersöka 

de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse med hjälp av en online 

enkätundersökning. Med en inledande fråga bad vi respondenterna att jämföra den 

nuvarande arbetssituationen med hur det var för 1 år sedan, d.v.s. innan 

omorganisationen genomfördes och företaget flyttade in i nya lokaler. Frågan löd: “ I 

följande frågor vill vi att du skall jämföra den nuvarande arbetssituationen med hur det 

var för ett år sedan (innan ABW infördes)”. Syftet med denna fråga var att försöka 

fånga effekten av omorganisationen och omställningen till den nya arbetsmiljön och 

arbetssättet, något som enligt litteraturen har en direkt koppling till 

arbetstillfredsställelse. De enkätfrågor vi använde har skapats av Brennan et al. (2002) 

och tillämpats i tidigare forskning kring arbetstillfredsställelse vid omställning till 
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öppna kontorslandskap (Se bilaga 1). Samtliga frågor har en hög inre homogenitet 

(Cronbachs alpha) i ett intervall mellan .67 och .89 enligt Brennan et al. (2002). Med 

anledning av detta ansåg vi att dessa enkätfrågor också kunde lämpa sig i denna studie.  

Brennan et al. (2002)  har i sin studie utgått från en rad frågor relaterade till 

arbetstillfredsställelse, dessa frågor har i sin tur indelats i olika dimensioner i syfte att 

mäta specifika aspekter av arbetstillfredsställelse. Dessa dimensioner är ”Prestation”, 

”Teamrelationer”, ”Fysisk miljö” och ”Fysiska stressorer”. I syfte att underlätta 

jämförelser valde även vi att, under databearbetningen, ta fasta på denna indelning i 

form av index. Genom att skapa index där resultaten för enkätfrågorna i respektive 

dimension summerades kunde vi jämföra graden av arbetstillfredsställelse mellan de 

olika dimensionerna. Med andra ord möjliggjorde detta en förståelse för huruvida 

respondenterna anser att det skett en förbättring eller försämring avseende frågor som 

relaterar till ex: den fysiska miljön eller deras förmåga att prestera.  

 

För att möjliggöra en analys av den generella arbetstillfredsställelsen, d.v.s. upplevelsen 

av förändringseffekten till ABW skapade vi ”Index Arbetstillfredsställelse” vilken 

inkluderar samtliga enkätfrågor för respektive index (Prestation + Teamrelationer + 

Fysisk miljö + Fysiska stressorer). 

 

Index Prestation består utav fråga 1-20 och innefattar frågor som “Jag klarar av att 

vara koncentrerad och uppgiftsorienterad på jobbet” och “Det finns platser för mig att 

gå till för att få avskildhet”. Index Team-relationer består utav fråga 21-25 och 

innefattar exempelvis frågor som “Jag känner verkligen att jag är en del av mitt 

arbetsteam” och “Jag kan enkelt be vem som helst om råd”. Index Fysisk miljö består 

utav fråga 26-31, exempelvis ställde vi frågor som “Jag har tillräckligt med 

förvaringsmöjligheter på min arbetsplats” och “Jag har möjlighet att komma bort från 

kontorsmiljön ex under lunchrasten”. Index Fysiska Stressorer innefattar fråga 32-36 

och exempel på frågor är “Belysningen på min arbetsplats är 

tillräcklig/ändamålsenlig” samt “Det finns tillräckligt med ljus på min arbetsplats”. 

 

Respondenterna ombads att ranka sina svar m.h.a. en Likertskala där svarsalternativen 

var graderade enligt följande: 1 = ”Mycket sämre nu”, 2 = ”Något sämre nu”, 3 = 

”Ungefär samma”, 4 = ”Något bättre nu”, 5 = ”Mycket bättre nu”. Anledningen till 
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varför svarsalternativen formulerades på detta vis var att möjliggöra en analys kring hur 

det nya arbetssättet eventuellt har påverkat arbetstillfredsställelsen idag jämfört med hur 

det såg ut innan omorganisationen ägde rum.  

 

I samförstånd med det aktuella företaget valde vi att addera några frågor som berörde 

den ”Telefon-policy” och ”Clear-Desk policy” som företaget implementerade i samband 

med omställningen till ABW. Samtidigt valde vi att exkludera Brennans et al. (2002) 

frågor kring trivselregler/policys (protocols) detta eftersom dessa regler inte hade 

relevans för våra frågeställningar och inte heller fanns implementerade på det aktuella 

företaget. Även i fråga 37 och 38 nyttjades svarsalternativen 1 = ”Mycket sämre nu”, 2 

= ”Något sämre nu”, 3 = ”Ungefär samma”, 4 = ”Något bättre nu”, 5 = ”Mycket 

bättre nu”.  

 

Fråga 39 berörde de båda policys sammantagna inverkan på effektivitet och 

produktivitet. Här såg dock svarsalternativen annorlunda ut; 1 =” Instämmer inte alls”, 

2 = ”Instämmer delvis inte”, 3 = ”Svårt att säga”, 4 = ”Instämmer delvis”, 5 

=”Instämmer helt och hållet”. Tyvärr visade sig svarsalternativen ha blivit felaktigt 

konstruerade i den enkätundersökning som distribuerades till respondenterna; under 

svarsalternativ 2 hade ordet ”inte” fallit bort vilket innebär att svarsalternativ 2 och 4 

var identiska: ”Instämmer delvis”. Därmed uteslöts fråga 39 helt ur vår analys då dess 

validitet inte kunde säkras och risken för felaktig tolkning av resultatet ansågs för hög.  

 

Vidare adderade vi ytterligare tre egenkonstruerade frågor; fråga 40, 41 och 42. Även 

dessa frågor brukade svarsalternativen 1 = “Instämmer inte alls”, 2 =” Instämmer 

delvis inte”, 3 = “Svårt att säga”, 4 = “Instämmer delvis”, 5 =”Instämmer helt och 

hållet”. Syftet med dessa frågor var att undersöka om det finns yttre variabler (behov av 

koncentration, typ av arbetsuppgift samt mängd information) som inverkar på den 

uppmätta nivån av arbetstillfredsställelse hos respondenterna efter övergången till 

ABW. Fråga 40, 41 och 42 fungerar alltså som förklaringsvariabler (prediktorer) i 

relation till fråga 1 – 36. Med andra ord: har fråga 40 - 42 någon inverkan på fråga 1 - 

36? I syfte att undersöka detta genomförde vi en multipel regressionsanalys.  

 

I fråga 40 och 41 ville vi fånga hur medarbetarna vanligtvis arbetar och hur de skattar 
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sin koncentrationsgrad och mängden uppgifter som deras arbete normalt sett kräver.  

Detta för att undersöka om typ av arbetsuppgift och/eller grad av koncentration inverkar 

på arbetstillfredsställelsen även hos vår population i likhet med tidigare forskning av 

bl.a. Pejtersen et al. (2006)  Seddig (2015) och Seddig et al. (2015). Fråga 42 

behandlade effekten av företagets ansträngningar att informera sina medarbetare inför 

omorganisationen med ABW. Då tidigare forskning enligt Brunia et al. (2016) tyder på 

att mängden information påverkar huruvida en förändringsprocess blir framgångsrik 

eller ej, valde vi att inkludera denna fråga. Eftersom dessa frågor (40, 41 och 42) är helt 

egenkonstruerade saknar de dokumenterad begreppsvaliditet vilket gör att resultatet blir 

svårt att generalisera. Dock finns god förankring inom forskningen kring 

arbetstillfredsställelse för att dessa tre faktorer (grad av koncentration, typ av 

arbetsuppgift och mängd information) har betydelse för graden av trivsel i det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och kontorslandskap (Hoendervanger et al., 2016, 

Pejtersen et al., 2006, Seddigh, 2015, Brunia et al., 2016,). I enlighet med Wilson & 

MacLean (2011) så ska det alltid finnas någon slags logik bakom de faktorer som 

används i multipel regressionsanalys, vilket vi använde i analysen kring dessa frågor för 

att synliggöra ev. prediktion av utfall. Dock var vi medvetna om att analysmetoden 

enbart påvisade samband på något vis, snarare än att det bevisade kausalitet (Wilson & 

MacLean, 2011). 

 

Bakgrundsfrågor om ålder och kön valde vi bort av den anledningen att vi inte hade för 

avsikt att studera ålder och genusperspektiv, dessutom resonerade vi att risk förelåg att 

somliga inte skulle vilja delta i enkätundersökningen om krav om att uppge ålder och 

kön förelåg. Att ange sitt kön och sin ålder skulle kunna upplevas som en inskränkning 

av anonymiteten och i syfte att inte avskräcka någon från att deltaga så uteslöts dessa 

frågor. 

 

Med hjälp av instrumentet samt programvaran SPSS Statistics tog vi sedan fram 

medelvärden i form av index för prestation, teamrelationer, fysisk miljö, fysiska 

stressorer och policys för att studera var skillnaderna fanns. Dessa index baserades som 

tidigare nämnts på Brennan et al. (2002). För att undersöka huruvida dessa index var 

lämpade även i vår studie testades frågorna i respektive index för Cronbach’s Alpha, 

detta för att säkra en önskvärd homogenitet bland de aktuella items som ingår i 
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respektive index. Samtliga index uppfyllde krav om ett Cronbach’s Alpha om minst 0,6 

vilket tyder på att frågorna som ingår i respektive index ”hör ihop” och har hög intern 

konsistens avseende hur pass väl de mäter samma bakomliggande koncept, exempelvis 

”prestation” (Wilson & MacLean, 2011, s.71). Varje index samt respektive enkätfråga 

testades även för, och uppfyllde krav om, normalfördelning.  

 

Procedur  
Det aktuella företaget kontaktades via email med en förfrågan om deltagande i en studie 

gällande arbetstillfredsställelse i kontorslandskap. Valet av företag grundades på 

erhållen bakgrundsinformation gällande en relativt nyligen genomförd omorganisation 

inom företaget där man bytt arbetslokal och samtidigt ersatt traditionella kontor med 

kontorslandskap. Via email-korrespondens med företagets Team Leader inom Business 

Improvement bokades ett möte in där studiens syfte och dess användningsområde 

diskuterades och där båda parter hade möjlighet att ställa frågor. Efter detta möte, samt 

handledarens klartecken, erhölls löfte om att få genomföra en enkätundersökning bland 

företagets anställda och en online enkätundersökning upprättades m.h.a. 

www.webbenkater.com. Enkäterna distribuerades via email till respektive anställd inom 

företaget och i mailet fanns ett informationsbrev (se bilaga 2) bifogat där villkoren för 

studien fanns tydligt angivna. Deltagarna hänvisades att klicka på en länk för att komma 

till enkätundersökningen där de sedan ombads indikera sitt instämmande på en rad 

påståenden m.h.a. en Likert-skala. Från början planerades en veckas svarstid (v. 49) 

men p.g.a. relativt dåligt deltagande valde vi att utöka svarstiden med en vecka så att 

respondenterna även kunde besvara enkäten under hela v. 50. När första veckan hade 

passerat skickades ett påminnelse-mail ut där vi tackade de som eventuellt hade svarat 

men också bad de som inte svarat att försöka genomföra enkäten. I påminnelsemailet 

framhävde vi återigen anonymiteten i deltagandet. M.h.a. webbenkater.com kunde vi 

följa antalet erhållna svar i realtid vilket innebar en medvetenhet om hur många 

respondenter som saknades för att uppnå önskad mängd deltagare till studien. 

Ytterligare ett påminnelse-mail skickades i mitten av den sista veckan. Efter två veckors 

svarstid ansåg vi att vi hade fått in tillräckligt många svar för att kunna påbörja vår 

analys. 
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Etik 

Samtliga etiska regler inom Individskyddet (Vetenskapsrådet, 2002) har beaktas under 

planering, genomförande och bearbetning av denna studie. I enlighet med 

Informationskravet fick deltagarna via ett missivbrev (se bilaga 3) information om 

studiens syfte och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Deltagarna upplystes 

om att deras deltagande var frivilligt och att de, i enlighet med Samtyckeskravet, hade 

rätt att själva bestämma över sin medverkan och de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Vidare underströk vi det faktum att allt deltagande skedde anonymt samt att 

inga personuppgifter kunde spåras, varken för oss som studenter men ej heller röjas för 

företagets vägnar. Eftersom en del av frågorna i denna studie kan anses vara av känslig 

karaktär var det en förutsättning att deltagande skedde anonymt i syfte att erhålla så 
sanningsenliga svar som möjligt. Samtliga uppgifter om deltagarna hanterades 

konfidentiellt och förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem, 

detta för att inte strida mot Konfidentialitetskravet. Vidare kommer de insamlade 

uppgifterna enbart att nyttjas i forskningsändamål, se Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Företaget fick dock ta del av studiens resultat för att använda i sitt 

förbättringsarbete framöver. 
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Resultat 

 

1. Har arbetstillfredsställelsen förändrats efter införandet av ABW? 

För att undersöka denna frågeställning genomfördes ett antal One-Sample T-test; ett där 

alla index inkluderades i syfte att undersöka den generella arbetstillfredsställelsen 

(Index Arbetstillfredsställelse) och sedan ett för respektive index. Test-värdet 3 

användes istället för 0 eftersom svarsalternativ 3 = ”Ungefär samma” indikerar att de 

anställda inte upplever någon nämnvärd skillnad i sin arbetstillfredsställelse.  

 

Resultatet för Index Arbetstillfredsställelse visade att den generella 

arbetstillfredsställelsen har förändrats till det sämre sedan införandet av ABW  

(M = 2, 85, SD = 0,51) t (95) = -2,898, p = 0,005 om man jämför med test-värdet 3. 

Resultatet är signifikant med 95% konfidensintervall där medelvärdet varierade med  

-0,256 och -0,048. Cohen´s d = 0,595 vilket indikerar en medelstor effekt. 

 

Tabell 1. Resultat One-Sample T-test för respektive Index. 

Index M SD N Sig. (2-

tailed) 

t df 

Arbetstillfredsställelse  2,85 0,51 96 0,005 −2,898 95 

Prestation 2,81 0,53 96 0,001 −3,499 95 

Teamrelationer 2,85 0,65 96 0,024 −2,297 95 

Fysisk miljö 2,67 0,64 96 0,000 −5,024 95 

Fysiska stressorer 3,27 0,68 96 0,000 3,885 95 

 

* Resultatet är signifikant med 95% konfidensintervall i samtliga dimensioner. 

 

Sammantaget tolkar vi resultatet att arbetstillfredsställelsen har försämrats något 

gällande alla index förutom index Fysiska stressorer (se tabell 1). Index Fysiska 

stressorer (M = 3,27) indikerar att arbetstillfredsställelsen har blivit något bättre jämfört 

med innan omorganisationen. Detta föreslår att respondenterna är mer nöjda med bl.a. 

belysning, luftkvalité, ljus och temperatur i sin arbetsmiljö idag. 
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2. Finns det några skillnader i arbetstillfredsställelse nu och före flytten som har 

att göra med hur pass koncentrerad man behöver vara i sitt arbete? 

 

I syfte att besvara frågeställningen utfördes en One-Way ANOVA. I fråga 41”Ange hur 

koncentrerad du måste vara för att göra ditt arbete normalt sett.” utkristalliserades 

genom dikotomisering två större grupper; grupp 1 (46 st) bestod utav dem som svarat 

att de måste vara ”Ganska koncentrerade” och grupp 2 (50 st) bestod utav dem som 

uppgav att de måste vara ”Mycket koncentrerade” för att utföra sitt arbete.  

Resultatet av One-Way ANOVA påvisade en signifikant skillnad mellan gruppernas 

medelvärde, F (1,94) = 1,671,  p = 0,011, ηp
2 = 0,067 (se figur 6). Detta betyder att de 

som kräver en högre grad koncentration i sitt arbete generellt tycker att 

arbetstillfredsställelsen har blivit sämre efter omställningen till det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. 

 

 
Figur 6. Skillnader i medelvärden i koncentrationsgrupper. 

 

De två grupperna, grupp 1 = ”Ganska koncentrerad” och grupp 2 = ”Mycket 

koncentrerad” skiljer sig avsevärt i en rad olika frågor (se Tabell 7).  
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Tabell 7. Skillnader i medelvärde för de olika grupperna av koncentrationsnivå. 
 
Medelvärden och 
standardavvikelser för 
koncentrationsnivåer 

Grupp 1 M/SD Grupp 2 M/SD Sig.  

Fråga 2. Koncentration 

och uppgiftsfokuserad.  
2,52/0,75 1,19/0,90 0,001 

Fråga 6. Produktiv.  2,87/0,75 2,38/1,07 0,011 
Fråga 7. Samtals 

distraktion. 
2,26/0,80 1,90/0,95 0,048 

Fråga 8. Klarar mål och 

uppgifter. 
3,02/0,45 2,68/0,74 0,008 

Fråga 12. Hantera 

problem.  
3,13/0,62 2,78/0,79 0,018 

Fråga 14. Slutföra 

uppgifter. 
3,04/0,51 2,70/0,65 0,005 

Fråga 28. 

Trafikkorridorer. 
3,08/0,69 2,68/0,94 0,018 

Fråga 29. Arbetsyta.  2,67/0,84 2,22/0,89 0,012 
Fråga 33. Oväsen.  2,41/0,90 1,82/0,96 0,003 
Fråga 37. Telefon-policy.  3,00/0,60 2,46/0,93 0,001 

 

Fråga 2 ”Jag klarar av att vara koncentrerad och uppgiftsfokuserad på jobbet” tyder på 

att medarbetare som kräver mer koncentration i sitt arbete också finner det svårare att 

koncentrera sig i den nya arbetsmiljön 

Fråga 6 ” Jag klarar av att vara produktiv på min nuvarande arbetsplats” visar att 

produktiviteten påverkas negativt för de medarbetare som kräver mer koncentration.  

Fråga 7 ”Jag blir lätt distraherad av andras samtal” visar att medarbetare som kräver 

mer koncentration i arbetet tenderar att störas lättare av andras samtal.  

Fråga 8 ”Jag klarar att nå mina personliga prestationsmål och uppgifter” visar att 

medarbetare som kräver mer koncentration också anser sig ha svårare att uppfylla sina 

krav i arbetet.  

Fråga 12 ”Jag kan effektivt hantera oförutsedda problem” belyser att koncentration och 

problemlösning har ett samband.  

Fråga 14 ”Jag klarar av att slutföra mina planerade uppgifter för dagen” visar att 

medarbetare som behöver koncentrera sig mycket inte hinner slutföra sina inplanerade 

arbetsuppgifter.  
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Fråga 28 ”Det finns tydliga trafikkorridorer avsedda för flöden av personal” visar att 

det är de som behöver koncentrera sig mer som anser att trafikkorridorerna inte är 

tillräckliga.  

Fråga 29 ”Jag har tillräckligt med arbetsyta på min arbetsplats” belyser vikten av att 

kunna koncentrera sig krävs en viss personligt yta att arbeta på.  

Fråga 33 ”Oväsen, ex. telefoner som ringer, kollegors samtal, bakgrundsljud, bekymrar 

mig inte” belyser att ju mer koncentrerad medarbetare behöver vara i sitt arbete, desto 

mer störs de av oväsen.  

Fråga 37 ”Upplever du att telefon-policyn bidrar till att din arbetsmiljö är bättre eller 

sämre nu än innan denna policy infördes” visar också att telefonpolicyn inte bidrar till 

en bättre arbetsmiljö för dem som behöver arbeta ”Mycket koncentrerat”.  

 

 
Figur 7. Skillnader i medelvärde i koncentrationsgrupper, fråga 2. 
 

Genom att konsultera tabell 7 är det tydligt att den största skillnaden i medelvärde hos 

de båda grupperna går att finna i resultatet för fråga 2 ”Jag klarar av att vara 

koncentrerad och uppgiftsfokuserad på jobbet”. Figur 7 ovan demonstrerar skillnaden i 

arbetstillfredsställelse för grupp 1 och grupp 2. Detta resultat är intressant då det tyder 

på att ju mer koncentration som krävs i arbetet, desto svårare är det att bibehålla 

koncentration och fokus på sina arbetsuppgifter i den nya arbetsmiljön (se figur 7). En 

möjlig tolkning av detta resultat är att det aktivitetsbaserade arbetssättet inte gynnar dem 

vars arbetsuppgifter kräver en högre grad koncentration.  

 



 

 

 

28 

 

3. Finns det något samband mellan arbetstillfredsställelse med ABW och vilken 

typ av arbetsuppgift man har, hur mycket koncentration arbetet kräver och hur 

mycket information man tycker sig ha fått om förändringen? 

 

I syfte att besvara denna frågeställning utfördes en standard multipel regression där  

fråga 40 “Beskriv hur du vanligtvis arbetar i kontorslandskapet”, fråga 41 “Ange enligt 

skalan nedan hur koncentrerad du måste vara för att göra ditt arbete normalt sett” och 

fråga 42 “Jag fick tillräckligt med information inför omorganisationen med ABW för att 

förstå dess syfte och fördelar” analyserades i egenskap av prediktorer mot ovannämnda 

index; ”prestation”,  ”teamrelationer”, ”fysisk miljö”, ”fysiska stressorer” samt 

”arbetstillfredsställelse”.  

 

Samtliga prediktorvariabler (fråga 40, 41 och 42) uppvisade låg multicollinearity (R< 

0,8) i alla modeller vilket är önskvärt (Wilson & MacLean, 2011). 

 

 

Multipel regression Index arbetstillfredsställelse med ABW 

 

Modellen med Index Arbetstillfredsställelse och prediktorvariablerna fråga 40, 41 och 

42 uppvisade ett signifikant resultat då p < 0,05. Dock visade sig endast fråga 42 utgöra 

en signifikant prediktor (p = ,001)  se tabell 2 nedan. Vidare vittnar detta resultat om en 

positiv effekt då en ökning om 1 enhet i vår prediktorvariabel (mängd information) 

skulle generera en ökning om ,237 enheter i vår kriterievariabel (Index 

Arbetstillfredsställelse). Då R2 = ,294 och R2 Adjusted = ,271 går att konstatera att 

denna modell förklarar 27,1% av variansen i den beroende variabeln.  

 

 
Tabell 2. Prediktorer för arbetstillfredsställelse ABW 
 
Prediktor  B  SE B  Beta  P 
Information   ,237  ,041  ,505  <,001 
Koncentration -,121  ,067  -,159  ,075 
Arbetssätt  -,007  ,101  -,006  ,948 
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Multipel regression för Index Prestation 
 

Denna modell visade sig vara signifikant då p < ,001, vidare var koefficienten för fråga 

42 signifikant positivt vilket innebär en positiv effekt då en ökning om 1 enhet i vår 

prediktor-variabel (mängd information) skulle generera en ökning om ,236 enheter i vår 

kriterievariabel (Index Prestation)  tabell 3. Då R2 = ,276 och R2 Adjusted = ,253 går att 

konstatera att denna modell med prediktorerna (fråga 40, 41och 42) förklarar 25,3% av 

variansen i kriterievariabeln Index Prestation. Detta är dock att anse som en relativt låg 

förklaringseffekt.  

 
 
Tabell 3. Prediktorer för prestation 
 
Prediktor  B  SE B  Beta  P 
Information   ,236  ,044  ,486  <,001 
Koncentration -,127  ,071  -,160  ,076 
Arbetssätt  ,009  ,105  ,008  ,933 
 
 

Multipel Regression för Index Teamrelationer 

 

Denna modell uppvisade p = ,062 vilket innebär att modellen är icke-signifikant då p> 

,05. Detta tyder på att ingen av våra prediktorvariabler (fråga 40, 41 och 42) hade någon 

inverkan på Index för Teamrelationer (tabell 4). Huruvida man får tillräckligt med 

information inför en omorganisation, vilka arbetsuppgifter man har eller hur pass 

koncentrerad man måste vara för att utföra sitt arbete förefaller alltså liten relevans för 

hur man upplever relationen till sina medarbetare sedan omorganisationen och 

införandet av ABW. Märk väl att detta dock endast gäller för dimensionen 

Teamrelationer.  
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Tabell 4. Prediktorer för teamrelationer 
 
Prediktor  B  SE B  Beta  P 
Information   ,156  ,060  ,263  ,011   
Koncentration -,042  ,097  -,043  ,670  
Arbetssätt  -,112  ,145  -,078  ,442    
 
 
Multipel Regression för Index Fysisk Miljö 
 

Denna modell uppvisade ett signifikant resultat då p = ,001. Då R2 = ,220 och R2 

Adjusted = ,195 går att konstatera att denna modell med prediktorerna (fråga 40, 41 och 

42) förklarar 19,5 % av variansen i den beroende kriterievariabeln Index Fysisk Miljö. 

Vidare visade sig fråga 42 återigen utgöra en signifikant prediktor för 

arbetstillfredsställelsen, denna gång i relation till den fysiska miljön. Koefficienten för 

fråga 42 var signifikant positivt vilket innebär att en ökning om 1 enhet i fråga 42 ökar 

vår kriterievariabel (Index Fysisk Miljö) med ,248 enheter (tabell 5). Det förefaller 

alltså som att de anställda som ansåg sig ha fått tillräckligt med information inför 

omorganisationen trivs bättre i den nuvarande fysiska miljön. Bl.a. tyder resultatet på en 

ökad tillfredsställelse avseende trygghet till och från jobbet, arbetsyta och 

förvaringsmöjligheter för dem som angav att de fått tillräckligt med information om 

ABW inför omorganisationen. 

 
Tabell 5. Prediktorer för fysisk miljö 
 
Prediktor  B  SE B  Beta  P 
Information   ,248  ,054  ,426  ,000   
Koncentration -,155  ,088  -,164  ,081  
Arbetssätt  -,032  ,131  -,023  ,805 
 

 
Multipel Regression för Index Fysiska Stressorer 
 

Denna modell uppvisade ett signifikant resultat då p = ,001. Eftersom R2 = ,176 och R2 

Adjusted = ,149 går att konstatera att denna modell med prediktorerna (fråga 40, 41 och 

42) förklarar 14,9 % av variansen i den beroende kriterievariabeln Index Fysisk 

Stressorer. I likhet med övriga modeller påvisar endast fråga 42 ett signifikant resultat 

där p < 0,05. Det förefaller därmed vara så att mängden information som de anställda 

fick inför omorganisationen och ABW utgör en prediktor ÄVEN för huruvida man 
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upplever att de fysiska stressorerna har försämrats eller förbättrats. I detta fall verkar 

sambandet vara positivt då B = ,235 (tabell 6).  

 
Tabell 6. Prediktorer för fysiska stressorer 
 
Prediktor  B  SE B  Beta  P 
Information   ,235  ,060  ,376  ,000 
Koncentration -,137  ,097  -,135  ,160    
Arbetssätt  ,099  ,144  ,065  ,495 
 

 

4. Har företagets Telefon- och Clear-Desk policy bidragit till en bättre 
arbetsmiljö? 
 

I syfte att undersöka huruvida dessa två policys har bidragit till en bättre arbetsmiljö 

eller ej genomfördes återigen ett One-Sample T-test där värdet 3 matades in istället för 0 

i rutan för ”Test value” i SPSS. Detta eftersom svarsalternativet 3 = ”Ungefär samma” 

indikerar att de anställda inte upplever att de respektive policys har bidragit till någon 

nämnvärd förbättring av arbetsmiljön. 

 

Resultatet för fråga 37 ”Upplever du att "Telefon"-policyn bidrar till att din arbetsmiljö 

är bättre eller sämre nu än innan denna policy infördes? 

påvisade en försämring av arbetsmiljön då (M = 2, 72, SD = 0,83) om man jämför med 

test-värdet 3. Resultatet är signifikant med 95% konfidensintervall (-0,45 och -0,11)  

t (95) = -3,32, p = 0,001. Cohen´s d = 0,68 vilket indikerar en medelstor effekt. 

 

Resultatet för fråga 38 ”Upplever du att "Clear Desk"-policyn bidrar till att din 

arbetsmiljö är bättre eller sämre nu än innan denna policy infördes?” påvisade också 

en försämring av arbetsmiljön då (M = 2,68, SD = 1,25) om man jämför med test-värdet 

3. Resultatet är signifikant med 95% konfidensintervall (-0,58 och -0,07)   t (95) = -

2,53, p = 0,013. Cohen´s d = 0,52 vilket indikerar en medelstor effekt. Då resultatet för 

både fråga 37 och fråga 38 var signifikant (p<0,05) kunde nollhypotesen förkastas.  

 

Sammantaget indikerar resultatet att dessa båda policys överlag inte har bidragit till en 

bättre arbetsmiljö, snarare verkar det som att de har försämrat arbetsmiljön en aning. 

Dock är viktigt att ha i åtanke att T-testen endast producerar ett medelvärde vilket inte 
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fullt ut beskriver situationen. Då medelvärdet för både fråga 37 och 38 befinner sig 

relativt nära testvärdet 3 kan man ana att en stor andel troligtvis uppgav att situationen 

är ”Ungefär samma” vilket antingen tyder på att dessa policys inte har varit särskilt 

verksamma eller att respondenterna inte har särskilt starka åsikter kring dem. Särskilt i 

fråga 37 vars medelvärde, M= 2,72 förefaller respondenterna ha svarat med alternativ 

3= ”Ungefär samma” i hög utsträckning. Detta stöds även av den deskriptiva statistik i 

form av cirkeldiagram som vårt enkätverktyg genererade, se figur 4. Genom att 

konsultera figur 4 är det tydligt att majoriteten av respondenterna svarade ”Ungefär 

samma” medan en mycket liten andel uppgav att arbetsmiljön är ”Något bättre nu” 

eller ”Mycket bättre nu”. Omkring en fjärdedel uppgav att arbetsmiljön har 

blivit”Något sämre nu” eller ”Mycket sämre nu” som följd av införandet av Telefon-

policyn. Generellt sätt förefaller det alltså finnas ett visst mått av missnöje avseende 

införandet av denna policy, samtidigt som ca: en tiondel av respondenterna tycker att 

den har bidragit till en bättre arbetsmiljö.  

 
Fråga 37. Upplever du att "Telefon"-policyn bidrar till att din arbetsmiljö är 

bättre eller sämre nu än innan denna policy infördes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                   

 

Figur 4 
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Fråga 38. ”Upplever du att "Clear Desk"-policyn bidrar till att din arbetsmiljö är 
bättre eller sämre nu än innan denna policy infördes?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur  5       

  

Fråga 38 förefaller väcka starkare reaktioner hos respondenterna (se figur 5) då nästan 

hälften uppgav att arbetsmiljön har blivit ”Något sämre” eller ”Mycket sämre” sedan 

”Clear Desk”-policyn infördes. En dryg fjärdeldel av respondenterna svarade att ”Clear 

Desk”-policyn har bidragit till att arbetsmiljön är ”Något bättre” eller ”Mycket bättre” 

idag. Majoriteten av respondenterna uppgav dock att arbetsmiljön är ”Ungefär samma” 

efter införandet av denna policy. Detta resultat tyder på en generell försämring av 

arbetsmiljön samtidigt som det är värt att notera att förhållandevis många utav 

respondenterna anser att denna policy har bidragit till en bättre arbetsmiljö. 
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Diskussion 

Metod 

 

Vi valde att ställa våra frågor i jämförelse med hur det var för ett år sedan, d.v.s. innan 

flytten till kontorslandskapet och införandet av ABW. Metodmässigt hade det varit en 

fördel om vi haft möjlighet till en ”före och efter”-mätning hos den valda populationen. 

Detta hade vi dock inte möjlighet till p.g.a. kursens begränsade fortlöpningstid. En 

mellangrupps-design hade också varit intressant att göra i syfte att kunna fånga olika 

yrkeskategoriers uppfattningar kring arbetstillfredsställelse kopplat till ABW. Denna 

analys kom dock inte att genomföras p.g.a. den stora mängd roller och yrkeskategorier 

som existerar på det aktuella företaget, något som skulle göra analysen svårhanterlig. 

Dessutom ansågs det föreligga risk om att respondenterna skulle avskräckas från 

deltagande om de ombads att uppge yrkesroll i enkätundersökningen, detta eftersom 

yrkesroll skulle kunna användas för att identifiera vem som avlagt vilka svar, något som 

skulle äventyrat anonymiteten i deltagandet. Samma resonemang låg bakom valet att 

inte be respondenterna att uppge kön och ålder. En annan potentiellt problematisk 

aspekt i vår datainsamling är tidpunkten. Svarstiden för enkätundersökningen var av 

tidsskäl förlagd till den första halvan av december månad (5:e t.o.m. 16:e december)  en 

månad under vilken många känner av julstress och vill fokusera på att prestera och 

hinna färdigställa viktiga arbetsuppgifter inför julledigheten. Av denna anledning valde 

troligtvis många potentiella respondenter att prioritera annat framför att besvara vår 

enkät, något som sannolikt har bidragit till den relativt låga svarsfrekvensen om 40,5%. 

En viss del av bortfallet kan även ha att göra med personalomsättning då ett antal nya 

anställda har tillkommit efter omorganisationen varför dessa individer möjligen inte 

fann det relevant att besvara enkäten. 

 

Vad gäller den typ av urval som tillämpades i denna studie (bekvämlighetsurval) finns 

en rad aspekter att beakta; först att urvalet inte skett slumpmässigt vilket försvårar 

generaliserbarheten av resultaten. Då svarsfrekvensen var så pass låg blir resultatet av 

denna studie svårt att generalisera även till den aktuella populationen som består av 

anställda på det undersökta företaget. Med andra ord är det inte säkert att resultatet av 

denna studie ger en rättvisande bild av den generella arbetstillfredsställelsen inom 

företaget. Istället bör resultatet betraktas som en fingervisning gällande hur en stor andel 
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av de anställda upplever sin arbetsrelaterade tillfredsställelse efter omställningen till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Vidare är det viktigt att ha i åtanke att det också kan vara så att de som svarat är just de 

individer som anser att arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen har försämrats efter 

införandet av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Man skulle kunna förställa sig att dessa 

individer är mer benägna att besvara en enkät då detta är ett sätt att anonymt kunna lufta 

sin frustration och göra sin röst hörd. På samma vis är det möjligt att de individer som 

känner sig tillfreds med den nya arbetsmiljön och har funnit sig tillrätta med det nya 

arbetssättet inte känner sig lika motiverade till att besvara enkäten.  

Valet att bruka webbenkäter (Webbenkater, 2016) som datainsamlingsmetod har varit 

fördelaktigt och smidigt på många vis, både för oss och för deltagarna som har kunnat 

besvara frågorna när det passat dem, oavsett om de varit inne på kontoret eller arbetat 

hemifrån. Att vår enkätundersökning kom att genomföras inom ett år efter 

omorganisationen utgör även det en styrka då många respondenter förmodligen 

fortfarande minns hur det var att arbeta i den förra arbetsmiljön och med det mer 

traditionella arbetssättet som företaget tillämpade innan ABW. Detta, tillsammans med 

enkätens inledande uppmaning ”I följande frågor vill vi att du skall jämföra den 

nuvarande arbetssituationen med hur det var för ett år sedan (innan ABW infördes)”, 

möjliggjorde en jämförelse i tid trots att vi endast genomförde datainsamling vid ett 

tillfälle. Å andra sidan kan ett år efter omorganisationen tyckas vara för kort tid för att 

mäta en effekt som går att uttala sig om. 

 

De enkätfrågor vi utgick ifrån (Brennan et al., 2002) finns enbart på engelska varpå vi 

själva tvingades att översätta frågorna till svenska, detta för att försäkra oss om att 

respondenterna skulle förstå frågorna korrekt. På så vis hoppades vi minska risken för 

bortfall i form av ogiltiga svar och kunna säkra resultat med hög reliabilitet. Risken med 

översättningen är att det aningen kan ha äventyrat validiteten och reliabiliteten i 

enkäten. Det som talar för en hög reliabilitet i vårt frågeformulär är mångfalden av 

frågor och aspekter som i enlighet med tidigare forskning mäter just 

arbetstillfredsställelse. Vidare uppvisade samtliga index ett högt Cronbach’s alpha något 

som tyder på att våra enkätfrågor håller hög validitet trots översättningen från engelska 
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till svenska. Dessutom tyder våra signifikanta resultat på att frågorna fångade det 

relevanta i studien, inklusive de egenkonstruerade. 

 

Det faktum att majoriteten av frågorna i enkäten Fråga 1 - 38 nyttjade likadana 

svarsalternativ, samt att vi delat in de olika enkätfrågorna i index, bidrog till en smidig 

administration vid datainsamlingen. Den interna validiteten i vår studie handlar om 

metodens förmåga att mäta det hypotesen avsåg mäta, d.v.s. att få fram effekten av 

införandet av ABW. Det som skulle kunna varit ett hot mot validiteten kan vara att 

respondenterna svarat politiskt korrekt och vad som anses socialt acceptabelt och därför 

inte besvarat frågorna utifrån hur de egentligen känner. Ett vanligt förekommande och 

omdiskuterat problem med enkäter. Medarbetarna har förmodligen också olika kriterier 

för vad som är bra och dåligt när det gäller prestationer, teamrelationer o.s.v. och detta 

återspeglas naturligtvis i svaren. Vidare kan s.k. skensamband uppstå vilket innebär att 

resultatet egentligen speglar något annat som de anställda är missnöjda över i företaget 

och vill förmedla i svaren.  

 

Gruppen respondenter från det aktuella företaget utgör på inga vis någon unik grupp 

utan inkluderar representanter av båda könen och från olika åldrar, även om detta inte 

var något vi tog särskild hänsyn till. Denna blandning av åldrar och kön innebär att 

resultaten från denna studie är relativt generaliserbara, om än med vissa begränsningar 

som nämnts ovan. Hade gruppen respondenter varit mer homogen skulle detta ha kunnat 

utgöra ett hot mot den externa validiteten. Det bör dock poängteras att vår kvantitativa 

enkätstudie kring ABW inte ger några belägg för kausalitet i våra slutsatser, eftersom 

det då krävs experimentstudier. Det vi kan hävda är att våra mätbara faktorer kring 

arbetstillfredsställelse, är relaterade på något sätt i enlighet med Wilson & MacLean 

(2011).  
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Resultat 

 

Har arbetstillfredsställelsen förändrats efter införandet av ABW? 

 

Överlag förefaller arbetstillfredsställelsen ha försämrats något sedan införandet av 

ABW, detta då vi utförde One Sample t-test som indikerade att medelvärdet för alla 

index utom ”Fysiska stressorer” var lägre än test-värdet 3. Viktigt är att ha i åtanke att 

ett medelvärde inte beskriver hela verkligheten då det ju är en sammanslagning av alla 

resultat dividerat med antalet respondenter. Alltså uteblir den så viktiga nyanseringen i 

resultatet då man inte blir varse exempelvis hur många respondenter som svarade 3 eller 

högre. Det förefaller vara så att arbetstillfredsställelsen avseende de fysiska stressorerna 

har ökat sedan man började arbeta aktivitetsbaserat. Detta index berör faktorer som 

belysning, luftkvalité, naturligt ljus och temperatur vilka alltså förefaller ha blivit bättre 

sedan omorganisationen. Eftersom företaget i samband med omorganisationen flyttade 

till nybyggda lokaler är detta rimligt och delvis förväntat resultat, dock är det osäkert 

huruvida detta har med just införandet av ABW att göra -eller om det kanske snarare 

beror på att skicket på lokalerna är bättre nu än tidigare. Oavsett vad så går att 

konstatera att de anställda idag verkar mer tillfreds med de fysiska stressorerna vilket är 

att betrakta som en framgång för företaget. Vidare har arbetstillfredsställelsen för de 

övriga index minskat vilket indikerar att det råder visst missnöje avseende möjligheten 

att prestera, relationen till sina medarbetare och den fysiska miljön. Detta resultat 

överensstämmer med det som Pejtersen et al. (2006) fann i sin studie; nämligen att 

frånvaron av väggar inkräktar på det privata planet och reducerar arbetarens 

självständighet. Den minskade arbetstillfredsställelsen i vår studie stämmer väl med vad 

flertalet forskningsstudie har pekat på såsom Hoendervanger et al. (2016), Brunia et al. 

(2016), Seddigh et al. (2014), Bodin Danielsson et al. (2008) och Bodin Danielsson et 

al. (2009). Pejtersen et al. (2006) menar att arbete i kontorslandskap inte alls ökar 

kunskapsdelning, vilket tangerar med vårt resultat om sämre teamrelationer. En 

potentiell konsekvens av försämrade teamrelationer i kontorslandskapet är att den  

kunskapsbyggnad och kunskapsspridning som Edenius (2003) framhåller som ett 

effektivt verktyg för ökad produktivitet uteblir. Resultatet av denna studie påvisar en 

generell försämring av arbetstillfredsställelsen i det öppna kontorslandskapet, bl.a. 

förefaller respondenterna uppleva att deras möjlighet till att prestera har försämrats, 
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något som stöds i tidigare forskning av Seddigh (2014) och Seddigh et al. (2015). Dock 

är viktigt att ha i åtanke att denna enkätundersökning genomfördes så snart som ett år 

efter omorganisationen; möjligen är det så att en förändring av detta slag kräver längre 

tid innan de positiva effekterna infinner sig. Det finns en rad möjliga förklaringar till 

den försämrade arbetstillfredsställelsen som vårt resultat visade och eventuellt är en av 

förklaringarna avhängig den bransch inom vilket företaget är verksamt och/eller de 

yrkeskategorier som finns på det aktuella företaget. Möjligen kan det vara så att 

medarbetare inom denna bransch har högre krav och förväntningar på sin arbetsmiljö 

jämfört med andra, och därav är mer missnöjda. 

 

 

Finns det några skillnader i arbetstillfredsställelse nu och före flytten som har att 

göra med hur pass koncentrerad man behöver vara i sitt arbete? 

 

Vår studie fann en rad intressanta skillnader och samband i denna frågeställning. Bland 

annat var det tydligt att en stor majoritet av respondenterna anser sig behöva vara 

”Ganska koncentrerad” eller ”Mycket koncentrerad” när de utför sina arbetsuppgifter. 

Dessutom vittnade resultaten om ett samband mellan koncentrationsnivå och 

arbetstillfredsställelse i en rad frågor. De respondenter som angav att de måste vara 

”Mycket koncentrerade” hade ett genomgående lägre medelvärde avseende 

arbetstillfredsställelse än de som måste vara ”Ganska koncentrerade”. Särskilt stor 

skillnad var det i fråga 2 vilket tyder på att ju mer koncentrerad man måste vara, desto 

svårare har man att vara just koncentrerad och uppgiftsorienterad i den nya 

arbetsmiljön. Vårt resultat kring koncentrationbehovet bekräftas även i tidigare studier 

gjorda av både Seddigh et al. (2014)  Seddigh (2015) och Brunia et al. (2016). 

Resultatet antyder också att ju mer koncentration som arbetet kräver, desto svårare anser 

man sig ha att uppfylla prestationsmål och uppgifter (fråga 8). Detta anknyter till det 

Allvin et al. (2012) tar upp kring de kognitiva, fysiska och sociala begränsningar som 

gör att individer kan ha svårt att nå upp till arbetslivets förväntningar och krav. Likaså 

visade resultatet av fråga 6 ” Jag klarar av att vara produktiv på min nuvarande 

arbetsplats”, att för de personer som kräver mer koncentration i arbetet så påverkas 

produktiviteten negativt, ett resultat som även har bekräftats av Pejtersen et al. (2006).  
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Dessutom förefaller det, föga förvånande, vara så att ju mer koncentrerad man måste 

vara desto mer störs man av oväsen i form av bakgrundsljud, telefoner som ringer och 

kollegors samtal. Detta i enlighet med resultatet för fråga 33 som berör just dessa 

faktorer och där resultatet påvisar en påfallande stor skillnad hos de två grupperna. 

Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare forskning bl.a. Pejtersen et al. (2006) 

som fann att koncentrationsproblem var hela 8 ggr vanligare i kontorslandskap i 

jämförelse med arbete i egna rum samt att oväsen utgjorde ett stort problem för dem 

som arbetar i kontorslandskap. Likaså får resultatet i vår studie stöd från Socialstyrelsen 

(2015) som konstaterat att oväsen i form av buller bl.a. bidrar till 

koncentrationssvårigheter och försämringar i problemlösning, inlärning- och 

minnesförmåga. Det förefaller alltså vara så att det aktivitesbaserade arbetssättet inte är 

optimalt för de vars arbetsuppgifter kräver höga nivåer av koncentration.  

 

 

Finns det något samband mellan arbetstillfredsställelse med ABW och vilken typ 

av arbetsuppgift man har, hur mycket koncentration arbetet kräver och hur 

mycket information man tycker sig ha fått om förändringen? 

 
Genom att studera tabell 2 går att konstatera att endast fråga 42 utgör en signifikant 

prediktor för upplevelsen av arbetstillfredsställelse efter övergången till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Resultatet betyder att huruvida de anställa upplevde sig 

ha fått tillräckligt med information om ABW innan omorganisationen eller inte, spelar 

en viktig roll i deras upplevelse av arbetstillfredsställelse idag. Det förefaller också 

finnas ett positivt samband mellan upplevelsen av att ha fått tillräckligt med information 

och arbetstillfredsställelse avseende de frågor (fråga 1-20) som ingår i Index Prestation. 

Ett positivt samband innebär som bekant att om en variabel ökar så ökar även den andra, 

m.a.o. ju mer informerade de anställda kände sig desto nöjdare är de med sin möjlighet 

att prestera väl idag i jämförelse med innan införandet av ABW. Detta resultat stöds av 

både den studie som Brennan et al. (2002) utförde, samt Jones (2008), Ledarna (2015) 

och Brunia et al. (2016) som understryker vikten av information och kommunikation i 

en framgångsrik förändringsprocess. Vare sig fråga 40 eller fråga 41 visade sig utgöra 

signifikanta prediktorer för vår kriterievariabel Index Prestation (se tabell 3). Det 

förefaller alltså som att typ av arbetsuppgift inte har någon inverkan på de anställdas 

upplevelse av arbetstillfredsställelse relaterad till prestation, något som kan tyckas 
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anmärkningsvärt då det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär att typ av arbetsuppgift 

styr vart/hur man ska arbeta. Inte heller graden av koncentration förefaller enligt denna 

modell utgöra en prediktor för anställdas upplevelse kring sådant som rör dimensionen 

prestation. Anledningen till detta är svårtolkad men möjligen är det så att typ och mängd 

av arbetsuppgifter inte spelar någon större roll när man arbetar aktivitetsbaserat 

eftersom alla, oavsett arbetsuppgifter, ju måste anpassa sig till den rådande 

arbetsmiljön. I en traditionell arbetsmiljö har dessa faktorer troligen större inverkan på 

arbetstillfredsställelsen då typ av arbetsuppgift ofta styr vart och med vilka man arbetar. 

Dessutom borde det varit så att typen av arbetsuppgifter och koncentrationsbehov var de 

samma före förändringen, och således inte i sig bör ha påverkat hur man upplevt 

förändringen till ABW. Det bör också påpekas att orsaken till upplevelsen av 

förändringen just inte är betrakta som kausalt baserat på typ av arbetsuppgift och grad 

av koncentration, utan snarare som en indikation om ett samband i enlighet med Wilson 

& MacLean (2011). Även om varken fråga 40 eller fråga 41 utgjorde signifikanta 

prediktorer för våra Index, betyder detta inte att det saknas samband till 

förändringsupplevelsen.  Det kan ändå finnas fenomen som i sin tur kan vara kopplade 

till typ av arbetsuppgift och grad av koncentration som sedan tillsammans kan påverka 

upplevelsen. Denna analys ligger dock utanför vår studie. Modellen för Index Team-

relationer visade sig vara icke-signifikant varför resultatet bör bortses. Tolkningen av 

icke-signifikanta resultat kan dock vara problematisk eftersom ett icke-signifikant p-

värde innebär att nollhypotesen kvarstår samtidigt som resultatet inte nödvändigtvis 

utgör ett tillförlitligt stöd för att nollhypotesen faktiskt är sann (Wilson & MacLean, 

2011). Det kan finnas en rad andra alternativa förklaringar, utöver nollhypotesen, till att 

modellen med teamrelationer var icke-signifikant; exempelvis kan det bero på att 

storleken på urvalet inte var tillräckligt stort. Med andra ord ska man iaktta en viss 

försiktighet när det gäller tolkningen av signfikanstest på icke-slumpmässiga urval som 

i det här fallet. 

 

Att våra prediktorvariabler inte förefaller ha någon inverkan på arbetstillfredsställelsen 

avseende team-relationer är å andra sidan att betrakta som rimligt då många av de 

anställda sedan tidigare säkert hade en etablerad relation sinsemellan och därför inte 

påverkas nämnvärt utav de prediktorvariabler som ingick i denna analys. Gällande 

resultatet för Index ”Fysiska Miljöer” och Index ”Fysiska Stressorer” är det viktigt att 
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ha i åtanke att man i samband med omorganisationen och införandet av ABW också 

bytte lokaler, något som i hög grad kan ha inverkat på de faktorer som ingår i både 

Index Fysisk Miljö och Index Fysiska stressorer. Att de anställda idag uppger att dessa 

faktorer har förbättrats sedan omorganisationen behöver alltså inte ha sin 

förklaringsgrund i mängden information man fick, utan snarare med att man idag sitter i 

nybyggda, fräscha lokaler med stort ljusinsläpp. Den uppmätta positiva effekten kan 

alltså vara ett resultat av flytten snarare än en biprodukt av mängden information kring 

det nya aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Slutsatsen är att samtliga modeller förutom den för Team-relationer uppvisade 

signifikans (p <,05). Därtill vittnade alla modeller, inklusive team-relationer, om att 

fråga 42 utgör en signifikant prediktor i alla index. Detta resultat tyder alltså på att 

mängden information inverkar positivt på hur man upplever omorganisationen och 

övergången till ABW, vilket också stämmer överens med tidigare forskning bl.a. 

(Brunia et al., 2016). Viktigt att poängtera är att resultatet av de multipla regressionerna 

är att betrakta som en indikation om ett samband (Wilson & MacLean, 2011) snarare än 

som en kausal förklaringsmodell. Med detta i åtanke kan man ändå konstatera att denna 

studie bekräftar vikten av att informera de anställda om syftet och fördelarna med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet innan en omorganisation genomförs. Detta för att säkra 

en så framgångsrik förändringsprocess som möjligt i enlighet med vad Brunia et al. 

(2016) belyser kring framgångsfaktorer med ABW. 
 
 

Har företagets Telefon- och Clear Desk-policy bidragit till en bättre arbetsmiljö? 

 

Överlag verkar det som om vare sig Telefon-policyn eller Clear Desk-policyn har 

medfört några förbättringar av arbetsmiljön då majoriteten av respondenterna har 

indikerat att arbetsmiljön är ungefär samma, alternativt sämre nu. Orsakerna till detta 

kan vara många; dels kan det vara så att alla inte följer de regler som finns angivna i 

dessa policys vilket gör dem verkningslösa och därmed riskerar att upplevas som 

onödiga. Om det är så att bara vissa följer nämnda policys kan det ge upphov till 

frustration vilket sedan återspeglar sig i resultatet av vår enkätundersökning. Det 

behöver alltså inte vara just dessa policyns som utgör problemet, utan det rapporterade 

”missnöjet” skulle kunna ha att göra med att det råder oenighet i hur och i vilken grad 
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man ska efterleva de regler som finns. Vidare kan det vara så att vissa känner sig 

hämmade i sitt arbete när de förväntas följa policy, inte minst Clear Desk-policyn verkar 

ge upphov till en hel del missnöje. Kanske upplevs det som mödosamt att behöva städa 

undan sin arbetsplats varje dag och eventuellt har detta något att göra med hur pass 

införstådd man är med det aktivitetsbaserade sättet att arbeta på. Vårt resultat betonar 

vikten av det finns tydliga förhållningsregler i kontorslandskap vilket överensstämmer 

med det Varjo et al. (2015) också belyser i sin studie.  

 

 
Vad har företaget för nytta av resultatet? 
 

Resultatet av denna studie går hand i hand med tidigare forskning som påvisar 

försämringar i flera aspekter som berör arbetstillfredsställelse i samband med 

övergången till det öppna kontorslandskapet. Generellt sett upplever respondenterna en 

försämring i arbetstillfredsställelsen av att sitta i kontorslandskap och att arbeta enligt 

modellen ABW. En aspekt handlar om prestationsförsämringar hos medarbetarna. 

Enligt tidigare forskning (Seddigh et al. 2014) sker ofta en prestationsförsämring i 

kontorslandskap eftersom det finns så många störande moment som försvårar arbetet. 

Samma sak gäller för det aktivitetsbaserade arbetssättet, med hänsyn till denna studie, 

verkar försvåra den enskildes möjlighet att prestera. Att respondenterna upplever det 

svårare att prestera väl är onekligen en mycket viktig fråga som ligger i företagets 

intresse att hantera. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men troliga orsaker är 

en kombination av att individens egna utrymme begränsas enligt Sundstrom et al. 

(1980) och förekomsten av, och svårigheter att fjärma sig från, störande moment i det 

öppna kontorslandskapet i enlighet med Seddigh et al. (2014). Möjligen bör man här se 

över den fysiska miljön och särskilt oväsen från telefoner, kollegors samtal och 

bakgrundsljud då respondenterna via fråga 33 indikerade att detta gav upphov till 

koncentrationssvårigheter vilket man får anta även leder till svårigheter att prestera.   

Häri ligger alltså en stor utmaning då företaget måste understödja och troligen utvärdera 

bl.a. den Telefon-policy som redan finns etablerad i syfte att möjliggöra en optimering 

av medarbetarnas prestationer. Även om vår studie inte fann bevis om att vissa arbeten 

lämpar sig sämre eller bättre för kontorslandskap så har tidigare forskning pekat på 

skillnader. Hoendervanger et al. (2016) fann i sin studie att arbetstillfredsställelsen med 

ABW oftast blir lägre än förväntat, och med hänsyn till detta så passar kanske inte 
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ABW för alla arbetstagare. Vidare är det möjligen så att, precis som Allvin et al. (2012) 

diskuterar, den flexibilitet som ABW innebär bidrar till vantrivsel hos vissa 

medarbetare. Alltså vore det eventuellt behjälpligt att se över regelverk och jobbroller 

för att göra tydliga gränsdragningar för ansvar och arbetstid etc. 

 

Det som utkristalliserades i vår studie var att ju mer koncentration som krävs i arbetet, 

desto sämre upplevs arbetstillfredsställelsen i den nya kontorsmiljön och det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Vidare fann vi att en majoritet av de anställda som deltog 

i enkätundersökningen indikerade att oväsen (ex. telefoner som ringer, kollegors samtal, 

bakgrundsljud, se fråga 33) hade försämrats efter omorganisationen. Försämringar i 

arbetstillfredsställelse p.g.a oväsen och buller bekräftas också i tidigare studier, gjorda 

av Pejtersen et al. (2006) och Bodin Danielsson et al. (2009). Detta är något som 

företagsledning bör vidta åtgärder kring i syfte att förebygga de många konsekvenser 

som kan uppstå som följd av buller i arbetsmiljön. Inte minst riskerar man att 

sjukskrivningar bland de anställda att öka enligt studien av Pejtersen et al. (2011) om 

man väljer att ignorera detta resultat. 

 

Resultatet av denna studie indikerar även att faktorer rörande teamrelationer upplevs ha 

blivit en aning sämre sedan införandet av ABW och flera medarbetare indikerar att de 

inte får ut full potential av teamarbetet. Detta kan tänkas hänga ihop med den fysiska 

miljöns begränsningar då det säkert är vanligt att man inte upplever sig kunna hitta rätt 

person vid rätt tidpunkt. Sammantaget går att tolka resultatet som att respondenderna  

ibland har svårt att få tag på sin teamledare, att man inte riktigt känner sig delaktig i det 

egna arbetsteamet och att det inte längre är lika enkelt att be om råd eller få hjälp av sina 

kollegor. Kanske beror detta på att buller och störningar runt omkring gör att man blir 

avbruten och inte kan fokusera på sitt arbete fullt ut. I förlängningen kan det ge effekten 

att medarbetare söker sig från företaget och att personalomsättningen ökar vilket är 

kostsamt både ur ett monetärt och kompetens-perspektiv. Däremot indikerar resultatet 

att de fysiska stressorerna (belysning, luft, ljus, temperatur) har förbättrats vilket 

företaget kan glädjas åt och känna sig nöjda över.  

 

Kanske vore det intressant för företaget att följa upp sjukfrånvaron idag och jämföra den 

med hur situationen såg ut innan införandet av ABW. Enlighet Pejtersen et al. (2011) 
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ökar sjukfrånvaron vid arbete i kontorslandskap och det vore därför spännande att ta 

reda på om så är fallet även här. Med detta i åtanke bör företagsledningen 

uppmärksamma och hantera signaler som tyder på en ökning av sjukfrånvaron. 

 

Effekten av att företaget valt att införa Telefon- och Clear Desk-policy har dessvärre 

uteblivit då respondenterna inte tycker att dessa har bidragit till en bättre arbetsmiljö. 

Framförallt upplever medarbetare som kräver mer koncentration i arbetet att dessa 

policys inte har bidragit till en förbättring. Eventuellt bottnar detta i att en större mängd 

anställda misslyckas med att anpassa sig efter de regler som gäller, och då är det inte 

konstigt om dessa policys inte heller får någon effekt. Företaget bör kanske ställa sig 

frågan vilka konsekvenser det bör få om medarbetare inte följer företagets arbetspolicy. 

Förslagsvis borde företaget se över och vidta åtgärder kring detta -kanske krävs det mer 

information och uppföljning av dessa policys? 

 

 

Konsekvenser ur individens perspektiv 

Det ställs höga krav i dagens arbetsliv och individen förväntas ständigt anpassa sig och 

följa med utveckling och trenden i arbetslivet precis som Allvin et al. (2012) tar upp 

kring det gränslösa arbetet. Vi kan från vår studie om ABW se paradoxen som Allvin et 

al. (2012) tar upp, där företaget erbjuder flexibilitet och frihet i den nya arbetsmiljön, 

men att detta skapar en känsla av ovisshet och frustration hos medarbetarna. Det finns  

säkert de som trivs med gränslösheten och friheten med ABW, men det finns också de 

som inte mäktar med de nya kraven. Och kanske är det just detta som har avspeglats i 

vår studie, ABW passar vissa men inte alla. Vår studie fann att möjlighet till 

koncentration är särskilt viktig ur individens perspektiv, samt att bristen på densamma 

ger upphov till minskad arbetstillfredsställelse inom en rad frågor. I syfte att förebygga 

stress och vantrivsel är det viktigt att beakta resultatet av denna studie, samt ovannämnd 

tidigare forskning, för att den enskilde individen ska må bra. Det är viktigt att varje 

medarbetare förstår att var och en bidrar både till sin egna, men även till andras, 

arbetsmiljö genom att respektera företagets policys. Vår studie visade att oväsen utgör 

ett stort problem på arbetsplatsen, något som stämmer överens med vad Varjo et al. 

(2015) och Pejtersen et al. (2011) konstaterat. Därmed understryks vikten av Telefon-

policyn; när man småpratar, talar i telefon och rör sig i lokalen, bör var och en 
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respektera att arbete pågår runt omkring och därför minimera ljudet så gott man kan. 

Flexibilitet och gränslöst arbete som ABW innefattar ställer också höga krav på 

stabilitet och struktur för individen, och detta bör då också avspeglas i företagets 

policys. 

 

Samhällsperspektiv 
Tidigare forskning har konstaterat att öppna kontorslandskap ofta kostar mer än de 

smakar; å ena sidan är de kostnadseffektiva avseende lokalyta, å andra sidan tenderar de 

att ge upphov till en rad negativa biverkningar i form av ex. minskad 

arbetstillfredsställelse och sjukskrivning (Pejtersen et al., 2011, Bodin Danielsson et al., 

2008). De förstudier som genomförs inför en omorganisation tenderar kanske att utgå 

från ett företagsperspektiv vilket innebär att de samhälleliga aspekterna glöms bort. Vi 

vill därför belysa vikten av tvärvetenskapliga analyser i detta sammanhang, inte minst 

för att stress och sjukfrånvaro har ökat i samhället. 

 

Designen av kontorsbyggnader bör också beaktas i detta sammanhang i syfte att 

underlätta de anställdas prestationer och välbefinnande på ett optimalt sätt, detta särskilt 

som den fysiska miljön har starka kopplingar till sjukfrånvaro (Pejtersen et al. 2011). 

Viktigt är att kunna tillgodose de anställdas behov av avskildhet och att minska buller i 

det öppna kontorslandskapet, detta föra att bespara både den enskilda organisationen 

och samhället utgifter i framtiden. 

 

Framtida forskning 

I vår studie valde vi att inte ha med frågor kring ålder och kön av den anledningen att vi 

inte ämnade undersöka dessa perspektiv. Då det tycks råda viss brist på tidigare studier i 

ämnet, vore det ett intressant perspektiv att undersöka. En annan intressant infallsvinkel 

skulle kunna vara att studera olika yrkeskategoriers skillnader i arbetstillfredsställelse 

vad gäller arbete i kontorslandskap och det aktivitetsbaserade arbetssättet. I vår studie 

fann vi att teamrelationer inte tycks ha påverkats av prediktorerna (fråga 40, 41 och 42) 

vilka behandlar hur man arbetar och informationen kring ABW. Kanske finns det här 

framtida möjligheter till fördjupning av hur teamarbetets natur fungerar i den nya 

kontorsmiljön, men även hur rörelsemönstret ser ut i arbetsmiljön. Därtill skulle det 

vara intressant att undersöka om det har skett en förändring i lönsamhet per anställd före 
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och efter flytten och införandet av ABW, samt om sjukfrånvaron har ökat eller minskat 

sedan omorganisationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor/påståenden (Brennan, Chugh & Kline 2002) 
 
I följande påståenden vill vi att du skall jämföra den nuvarande arbetssituationen med 

hur det var för ett år sedan. Var god ranka ditt svar genom att klicka i det alternativ som 

bäst beskriver din upplevelse enligt skalan; 1 = Mycket sämre nu, 2 = Något sämre nu,  

3 = Ungefär samma, 4 = Något bättre nu, 5 = Mycket bättre nu. 

 
Prestation  
 
1. Den generella utformningen av kontoret underlättar teamarbete. 

2. Jag klarar av att vara koncentrerad och ”uppgifts-fokuserad” på jobbet. 

3. Extern kunds feedback om mitt arbete är positivt. 
 
4. Det finns platser för mig att gå till för att få avskildhet. 

5. Jag har enkelt tillgång till information som jag behöver för att utföra mitt arbete. 

6. Jag klarar av att vara produktiv på min nuvarande arbetsplats.  

7. Jag blir lätt distraherad av andras samtal. 

8. Jag klarar att nå mina personliga prestationsmål och uppgifter. 

9. Kollegor vars arbetsuppgifter är jämbördiga med mina ger mig positiv feedback om 
mitt arbete.  

10. Jag klarar att vidmakthålla min kunskap om ny teknik 

11. Jag kan med lätthet ta emot en besökare som tittar in på min arbetsplats. 

12. Jag kan effektivt hantera oförutsedda problem. 

13. Kollegor från andra avdelningar/team ger mig positiv feedback om mitt arbete  

14. Jag klarar av att slutföra mina planerade uppgifter för dagen. 

15. Jag har enkelt tillgång till utrustning som jag behöver för att utföra mitt arbete. 

16. Det är lätt att ha ett enskilt samtal på min arbetsplats. 

17. Jag är placerad nära människor jag måste prata med i mitt arbete. 

18. Jag klarar av att hålla “deadlines”. 
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19. Ledare och/eller handledares feedback om mitt arbete är positiv. 

20. Min grupp/team arbetar sammanhållet/nära ihop. 

 

Teamrelationer  

21. Jag känner verkligen att jag är en del av mitt arbetsteam. 

22. Jag kan enkelt be vemsomhelst om råd. 

23. Jag ser fram emot att träffa personerna jag arbetar med varje dag. 

24. Min teamledare finns placerad med resten av teamet. 

25. Mina arbetskollegor erbjuder mig hjälp när jag behöver det. 

 

Fysiska miljö 

26. Jag känner mig trygg på min väg till och från jobbet. 

27. Jag har tillräckligt med förvaringsmöjligheter på min arbetsplats. 

28. Det finns tydliga ”trafikkorridorer” avsedda för flödet av personal. 

29. Jag har tillräckligt med arbetsyta på min arbetsplats. 

30. Jag har möjlighet att komma bort från kontorsmiljön ex. under lunchrasten. 

31. Konfidentiell och/eller känslig information hanteras på ett bra sätt i den nuvarande 

kontorsutformningen. 

Fysiska stressorer  

32. Belysningen på min arbetsplats är tillräcklig/ändamålsenlig. 

33. Oväsen (ex. telefoner som ringer, kollegors samtal, bakgrundsljud) bekymrar mig 

inte. 

34. Luftkvalitén (ventilationen) är adekvat. 

35. Lufttemperaturen är tillfredsställande. 
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36. Det finns tillräckligt med naturligt ljus på min arbetsplats. 

Tilläggsfrågor (egenkonstruerade) 

37. Upplever du att "Telefon"-policyn bidrar till att din arbetsmiljö är bättre eller sämre 

nu än innan denna policy infördes? 

 

1 = Mycket sämre nu,   2 = Något sämre nu   3 = Ungefär samma 

4 = Något bättre nu   5 = Mycket bättre nu 

 

38. Upplever du att "Clear Desk"-policyn bidrar till att din arbetsmiljö är bättre eller 

sämre nu än innan denna policy infördes? 

 

1 = Mycket sämre nu,   2 = Något sämre nu   3 = Ungefär samma  

4 = Något bättre nu   5 = Mycket bättre nu 

 

 

39. Både "Clear-desk" och telefon- policyn har haft positiva konsekvenser för 

effektivitet och produktivitet i mitt arbete. 

1. = Instämmer inte alls 2. = Instämmer delvis  3. = Svårt att säga 

4. = Instämmer delvis  5. = Instämmer helt och hållet 

 

40. Beskriv hur du vanligtvis arbetar i kontorslandskapet? 

1 = Jag har väldigt många uppgifter som tar kort tid. 

2. = Jag har många uppgifter som tar kort tid. 

3. = Jag utför arbetsuppgifter som både tar lång och kort tid. 

4. = Jag har ett fåtal uppgifter som tar lång tid. 

5. = Jag har oftast en uppgift som kan ta dela dagen att lösa. 

 

41. Ange enligt skalan nedan hur koncentrerad du måste vara för att göra ditt arbete 

normalt sett.  

1. = Inte alls koncentrerad 2. = Lite koncentrerad      3. = Ganska koncentrerad  

4. = Mycket koncentrerad  5. =Fullkomligt koncentrerad  
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42. Jag fick tillräckligt med information inför omorganisationen med ABW för att förstå 

dess syfte och fördelar. 

1. = Instämmer inte alls  2. = Instämmer inte 3. = Svårt att säga 

4. = Instämmer till viss del  5. = Instämmer helt och hållet  
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 

Hur trivs du med att jobba aktivitetsbaserat?  

 
Hej!  

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som studerar Psykologi C med inriktning 

Arbetsliv. Just nu är vi i färd med att skriva vår C-uppsats där vi har valt att inrikta oss 

på Activity Based Work och sambandet med arbetstillfredsställelse. Med anledning av 

detta har vi fått tillåtelse att distribuera en enkät till samtliga anställda på företaget. 

Enkäten innehåller ca: 40 frågor som syftar till att ge en bild över hur ni upplever att det 

är att arbeta aktivitetsbaserat. Enkäten kommer att skickas ut till er via email under v. 49 

och det är vår förhoppning att just du vill vara med och besvara den. Enkäten beräknas 

ta ca: 10-15 min att besvara och du gör detta enkelt med hjälp av några musklick. 

 

 Observera att allt deltagande är frivilligt och sker anonymt. 

 

Resultatet av studien kommer sedan att presenteras för ”Husrådet” och ligga till grund 

för framtida förbättringsarbete i syfte att öka er trivsel på jobbet. Vid eventuella frågor 

är ni välkomna att kontakta någon av oss via email: dj222dv@student.lnu.se 

ae222zf@student.lnu.se Har du funderingar & frågor som du vill diskutera med 

FÖRETAGET så kontaktar du kontorschefen.  

 

Hälsningar Denise & Ann-Sofie  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  



 

 

 

56 

Bilaga 3 Missivbrev 2016-12-05 
 
 
Hur inverkar det aktivitetsbaserade arbetssättet på din trivsel? 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetstagare påverkas av en flytt från 

enskilda kontor till kontorslandskap och hur det aktivitetsbaserade arbetssättet inverkar 

på trivsel, arbetsglädje och egen uppskattad produktivitet/effektivitet. 

 

Vår förhoppning är att just du ska vilja vara med och bidra till denna studie genom att 

besvara våran online-enkät som består utav 42 frågor relaterade till hur du upplever att 

utformningen av din arbetsplats påverkar din arbetsrelaterade trivsel. Vi vill att du ska 

jämföra situationen idag med hur den såg ut innan omställningen till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet (ABW).  

 

Deltagande sker… 

 

*Frivilligt. Huruvida du vill deltaga eller inte är helt upp till dig då deltagande i denna 

studie är helt frivilligt och du närsomhelst kan avbryta din medverkan.  

 

*Anonymt. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och du deltar anonymt då 

inga personuppgifter kommer att efterfrågas.  

 

*Etiskt. Studiens resultatet kommer att redovisas på ett sådant vis att ingen enskild 

individ kommer att kunna identifieras, detta i enlighet med de etiska regler som 

etablerats av Vetenskapsrådet.  

Vid frågor är du välkommen att ta kontakta någon av oss: 

 

Denise Johnsson  Ann-Sofie Eldh 

tel: 076-xxx xx xx  tel: 076-xxx xx xx 

email: dj222dv@student.lnu.se email: ae222zf@student.lnu.se  

 

Handledare Krister Håkansson 

email: krister.hakansson@lnu.se 	


