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Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Vårterminen 2017.  

       

Författare: Hugo Järnland & Ida Sonesson 

 

Handledare: Mathias Karlsson 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Titel: Det aktivitetsbaserade arbetssättet som Janusansikte - en kvalitativ studie om 

medarbetares positiva samt negativa upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

 

Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller 

sig till det aktivitetsbaserade arbetssättet.    

     

Metodik: En kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats. Det empiriska 

materialet är insamlat via åtta semistrukturerade intervjuer med medarbetare som 

arbetar på ett företag där det aktivitetsbaserade arbetssättet tillämpas.   

     

Slutsats: 

Studiens resultat har gett en ökad förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller 

sig till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Studien visar att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet är ett komplext område som upplevs olika av olika individer. Resultatet 

visar även att det finns både positiva och negativa sidor av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Sammanfattningsvis kan vi redogöra att medarbetarnas upplevelser av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet kan liknas vid ett Janusansikte då deras upplevelser 

tydligt skiljer sig från varandra.  
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Abstract 
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Authors: Hugo Järnland & Ida Sonesson 

 

Advisor: Mathias Karlsson 

 

Examinator: Mikael Lundgren 

 

Title: The activity-based working as a Janusface – A qualitative study about employees 

positive and negative experiences about activity-based working. 

 

Purpose: The study aims to create an understanding regarding employees experiences 

and how they relate to activity-based working.  

 

Methodology: A qualitative research strategy with an abductive approach. The 

empirical material is collected through eight semi structured interviews with employees 

at a company where the activity-based working is implemented.  

 

Conclusion: The study’s result has given an increased understanding of how employees 

experience and relate to activity-based working. The study shows that activity-based 

working is a complex area which individuals experience differently. The results also 

show that there are both positive and negative sides of the activity-based working. In 

conclusion, we can find that employees experiences of the activity-based working can 

be seen as a Janusface since their experiences clearly differ from each another.  

 

Keywords: Activity-based working, experiences, employees, work environment, work-

life balance, social interaction, resistance. 
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1 Inledning 

I följande kapitel ges en introduktion till studiens ämne. Inledningsvis ges en bakgrund 

till studien för att fortsättningsvis leda in till en problemdiskussion och uppsatsens 

problemformuleringar. Avslutningsvis presenteras studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig en arbetsplats där ett eget skrivbord inte existerar och där pappersformat 

har bytts ut till digitalt arbete. Din arbetsplats skiftar flera gånger om dagen och inför 

varje ny arbetsdag vet du varken vart eller bredvid vem du kommer att hamna. Den 

beskrivna arbetsplatsen kan liknas vid ett aktivitetsbaserat arbetssätt, ett arbetssätt som 

har fått stor spridning inom det svenska näringslivet de senaste åren.   

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet  

Aktivitetsbaserade arbetssätt är populära i dagens näringsliv (Wohlers & Hertel 2016). I 

det svenska arbetslivet har intresset ökat hos organisationer för att införa arbetssättet 

(Bodin Danielsson & Svensk byggtjänst 2014). Enligt Parker (2016) är aktivitetsbaserat 

arbetssätt ett paraplybegrepp där arbetsplatsen kan utformas på flera olika sätt men där 

målet med utformningen alltid är densamma, att arbetsaktiviteterna står i fokus. Målet 

med den aktivitetsbaserade arbetsplatsen är att skapa ändamålsenliga arbetsmiljöer på 

ett specifikt sätt; det sker genom zonindelningar som är utformade efter de olika 

huvudsakliga arbetsuppgifterna som existerar inom en organisation (Parker 2016; Bodin 

Danielsson & Svensk byggtjänst 2014; SKL 2014). De olika zonerna som återfinns 

inom en aktivitetsbaserad arbetsmiljö bör rimligen passa en rad olika typer av 

arbetssituationer och kan inkludera allt från individuellt- och grupparbete till möten 

eller mindre konferenser. Vanliga zoner som ofta återfinns på aktivitetsbaserade 

arbetsplatser är tysta arbetsrum, grupp- samt samarbetsrum i olika storlekar och lounge-

områden för kreativa möten (Parker 2016; Bodin Danielsson & Svensk byggtjänst 2014; 

SKL 2014).  

 

Eftersom medarbetarna på en arbetsplats som utövar ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte 

har personliga arbetsplatser kräver det att organisationen eller företaget har 

digitaliserade arbetsprocesser till den grad att det i princip har skapat ett papperslöst 

kontor (Parker 2016; Bodin Danielsson & Svensk byggtjänst 2014; SKL 2014). Enligt 
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Toivanen (2015) är en av de bakomliggande orsakerna till uppkomsten av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet det faktum att anställda inte tillbringar 100% procent av 

sin tid på sitt kontor då de till exempel även är på möten, luncher eller träffar kunder 

och leverantörer. När en organisation skall gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

dimensioneras därför antalet kontorsplatser ner för att motsvara ungefär 70-75% av 

antalet medarbetare där förhoppningen är att antalet tomma kontorsplatser ska minska 

(Toivanen 2015).  

 

En av de största förespråkarna till det aktivitetsbaserade arbetssättet är den holländska 

konsulten Erik Veldhoen som även var den person som myntade begreppet (Lanks 

2014). Veldhoen grundade konsultföretaget Veldhoen + Company och var först med att 

implementera det aktivitetsbaserade arbetssättet på det holländska försäkringsbolaget 

Interpol år 1997 vilket fick stor uppmärksamhet. Företaget har sedan dess installerat 

arbetssättet i flera hundra europeiska och australiensiska organisationer (Parker 2016). 

Utöver Interpol anses Veldhoen + Company även ha lyckats genomföra framgångsrika 

projekt på till exempel Microsofts kontor i Amsterdam och Macquire Bank i Sydney 

som idag är världens mest kända aktivitetsbaserade kontor (Bodin Danielsson & Svensk 

byggtjänst 2014). Veldhoen + Company (u.å.a) påstår att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet skapar bättre sätt för organisationer att arbeta på. Arbetssättet anses ge frihet 

till de anställda där de själva kan bestämma var, när och hur de ska arbeta. Friheten 

anses dessutom bidra till ökad effektivitet, produktivitet och ett ökat engagemang hos 

medarbetarna (Veldhoen + Company u.å.b; Lanks 2014). Ett annat mål med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet påstår Veldhoen + Company (u.å.c) är de 

kostnadsbesparingar som arbetssättet anses medföra på grund av minskandet av 

kontorsyta per anställd. 

 

Veldhoen + Company (u.å.b) påstår att på grund av att anställda utför olika 

arbetsuppgifter behöver de ha olika arbetsmiljöer för att kunna utföra sitt arbete så bra 

som möjligt, något de menar att det aktivitetsbaserade arbetssättet främjar eftersom det 

skapar goda förutsättningar för varje aktivitet som skall utföras. Kontorsexperten Lynne 

Lemieux (2015) redogör för Veldhoens aktivitetsbaserade arbetssätt som en katalysator 

vilket anses främja välmåendet hos de anställda eftersom arbetssättet uppmuntrar till 

mer rörelse mellan stationer, en bättre ergonomi vid de olika arbetsplatserna och ett mer 

rörligt arbetsliv (Lemieux 2015). Konsulten till det aktivitetsbaserade arbetssättet är 
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givetvis positiv till arbetssättet men det går att finna flertalet arbetsplatser där 

uppskattningen till det aktivitetsbaserade arbetssätt inte är lika stor.  

 

Trots att de påstådda fördelarna med det aktivitetsbaserade arbetssättet verkar vara 

många finns det flertalet exempel på arbetsplatser där implementationen av arbetssättet 

inte har varit framgångsrikt. I Sverige har bland annat Malmö högskola valt att införa 

det aktivitetsbaserade arbetssättet när en ny högskolebyggnad skapades (Fagerström 

2016). Enligt Fagerström (2016) är en betydande del av personalen missnöjda, där fler 

medarbetare på högskolan väljer att jobba hemifrån tre eller fler dagar i veckan på grund 

av att de inte har några egna kontor alternativt skrivbord på arbetsplatsen. En 

undersökning angående arbetsmiljön gjordes på Malmö högskola ett år efter 

implementeringen där efterforskningar bland annat visar på att medarbetarnas 

sammanhållning har blivit sämre, det sociala stödet mellan arbetskamraterna har 

försämrats samt att det har blivit svårare att koncentrera sig på på sitt arbete och jobba 

ostört då personalen på arbetsplatsen är i ständig rörelse (Fagerström 2016). Två 

exempel är att 40% av de cirka 500 anställda ofta känner sig iakttagna på arbetsplatsen, 

en siffra som tidigare legat på 6-7% samt att 42% känner sig störda av sina kollegors 

telefonsamtal vilket är en markant ökning från de tidigare 8% (Fagerström 2016).  

 

Som de två exemplena ovan visar verkar det finnas både positiva och negativa sidor 

med det aktivitetsbaserade arbetssättet. Det verkar även förefalla positiva och negativa 

följder för de anställda som arbetar på kontor där det aktivitetsbaserade arbetssättet 

tillämpas. Den problematik som arbetssättet visar på har vi valt att studera i mer detalj 

och vi ska i kommande problemdiskussion redogöra för studier som belyser både 

positiva och negativa aspekter med arbetssättet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

I dagsläget är studier om det aktivitetsbaserade arbetssättet begränsat (SKL 2014).  

Enligt Wohlers & Hertel (2016) existerar endast ett fåtal studier som studerar 

konsekvenserna av det nya arbetssättet, trots att införandet av arbetssättet har blivit allt 

vanligare inom organisationer. På grund av att konceptet är relativt nytt innebär det att 

endast en liten mängd litteratur och forskning förekommer gällande ämnet. Vid sökning 

på Linnéuniversitetets sökmotorer “OneSearch”, “Business Source Premier” samt 

“Google Scholar” konstateras det att någon svensk forskning om det aktivitetsbaserade 
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arbetssättet inte existerar. Vid sökning på begreppets engelska namn “Activity-based 

working” ges fler vetenskapliga artiklar, om än få, som belyser studiens problem. Vår 

uppfattning är att den existerande forskningen främst riktar in sig på implementeringen 

av det aktivitetsbaserade arbetssättet men sällan efterspelen av det och hur följderna av 

arbetssättet ser ut för medarbetare.  

 

Enligt Parker (2016), Van der Voordt (2004) samt Appel-Meulenbroek, Groenen och 

Janssen (2011) har två av de främsta anledningarna till att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet växt genom tiderna varit att det har inneburit stora kostnadsbesparingar för 

kontoren samt lett till ökad produktivitet. Genom att skapa större, öppnare och 

flexiblare kontorslandskap menar Parker (2016) att företag och organisationer har 

kunnat minska kostnaderna för ytan som behövs genom bland annat minskad hyra, 

minskad belysning och strömförsörjning, minskad försäkring samt minskade 

säkerhetskostnader. Parker (2016) hävdar att det aktivitetsbaserade arbetssättet vill 

motverka det vanliga cellbaserade ineffektiva kontoret där många arbetsplatser står 

tomma en stor del av tiden. Appel-Meulenbroek, Groenen och Janssen (2011) redogör i 

sin forskning att det aktivitetsbaserade arbetssättet skall öka produktiviteten hos de 

anställda genom stimulation av kommunikationen och samspelet mellan kollegorna, 

vilket i sin tur ska leda till lägre kostnader. Men med anledning av exemplet från 

Malmö högskola anser vi att diskussionen om produktivitet och kostnadsbesparingar 

måste kompliceras med ytterligare diskussion kring medarbetares upplevelser av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Att finna forskning som studerar det aktivitetsbaserade arbetssättets följder för de 

anställda har som sagt varit en utmaning. Däremot har vi funnit forskning som studerar 

närliggande kontorskonfigurationer i relation till det aktivitetsbaserade arbetssättet vilka 

vi anser kan fungera som potentiella ersättare. Den forskning som har hittats berör 

öppna kontorslandskap samt flexkontor. Ett flexkontor liknar ett öppet kontorslanskap 

med skillnaden att det inte finns några fasta platser samt att det finns flera smårum för 

de anställda att uttnyttja. Det finns studier som lyfter fram både positiva och negativa 

aspekter av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi har dock bara funnit ett fåtal studier 

som visar sig positiva till arbetssättet då de flesta forskare har varit mer kritiska. Vi ska 

nu redogöra för den forskning som belyser de positiva sidorna av arbetssättet för att 

sedan redogöra för de negativa sidorna.  
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Skogland (2017) redogör för en studie där belägg fanns för att medarbetarna vid en 

aktivitetsbaserad arbetsplats hade större internt nätverk och en högre grad interaktioner 

med sina kollegor än vid en arbetsplats som hade stationära kontorsplatser. I en annan 

studie som Skogland (2017) redogör för har medarbetarna med stationära kontorsplatser 

en högre grad interaktioner med sina kollegor och en starkare team-känsla än de som 

arbetade på en aktivitetsbaserad arbetsplats.  

 

Susanna Toivanen, filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid 

Stockholms universitet påstår i sin forskning (2015) att välbefinnandet hos medarbetare 

kan se olika ut beroende på vilken typ av kontor som finns på arbetsplatsen. Faktorer 

som kan påverka de anställdas arbete och välbefinnande är bland annat hur kontoret är 

utformat och hur möbler såsom skrivbord och stolar är placerade. Bland de kontor som 

är utformade med målet att ge medarbetarna en betydande avskildhet finns en större 

grad av arbetstillfredsställelse. Det på grund av att kontorsanställda anses föredra att 

arbeta i ensammare miljöer till skillnad mot öppnare miljöer vilket i stora drag beror på 

att ljudmiljön är bättre i de enskilda kontoren (Toivanen 2015). Vidare menar Toivanen 

(2015) att den försämrade ljudmiljön i de öppna kontorslandskapen kan upplevas orsaka 

koncentrationssvårigheter och stress, situationer som inte uppstår i de enskilda 

kontoren. Ett sämre välbefinnande återfinns också i öppna landskap med trång placering 

samt där skydd som avskiljare saknas mellan olika arbetsstationer, vilket kan förklaras i 

att medarbetaren lägger mer tid på att upprätthålla sitt utseende samt känner krav på att 

vara social mot kollegor (Toivanen 2015). Vidare argumenterar Toivanen (2015) för 

betydelsen av belysning på en arbetsplats där till exempel fönstrets storlek och närhet 

till fönster kan bidra till bättre komfort och välbefinnande. Toivanens (2015) forskning 

kring kontorsmiljöns påverkan på medarbetarnas välbefinnande berör främst öppna 

kontorslandskap. Det ger en generell bild och gör att den därför inte är fullständig i 

relation till det aktivitetsbaserade arbetssättet eftersom den inte ger en korrekt förståelse 

för medarbetarnas upplevelser i just aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.  

 

Bodin Danielsson och Bodin (2008) hävdar att det finns en koppling mellan 

medarbetares välmående, hälsa och arbetstillfredsställelse och vilket kontorslandskap de 

befinner sig i. Medarbetare med cellkontor, kontor där de anställda har egna kontorsrum 

och flerkontor visade sig ha en positivare upplevd hälsa, välmående och en större 
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arbetstillfredsställelse jämfört med andra kontorskonfigurationer såsom det öppna 

kontorslandskapet (Bodin Danielsson & Bodin 2008). Enligt Bodin Danielsson och 

Bodin (2008) har medarbetare i öppna kontorslandskap ett sämre välmående vilket till 

stor del beror på bristen av avskildhet samt den höga ljudvolymen som kan uppstå. Till 

skillnad från det öppna kontorslandskapet har medarbetare i flexkontor valet att förflytta 

sig mellan olika stationer och har därför kontroll över den miljön de vill befinna sig i 

vilket kan vara en möjlig förklaring till att medarbetare på flexkontor mår bättre än den 

personal som arbetar i stationära öppna kontorslandskap (Bodin Danielsson & Bodin 

2008). Bodin Danielsson och Bodin (2008) poängterar även att ytterligare forskning 

inom området skulle vara fördelaktigt för att få en bättre förståelse.   

 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet skapar enligt Wohlers och Hertel (2016) bättre 

kommunikationsmöjligheter mellan medarbetare, både digitalt och muntligt. Motsatt till 

nämnda faktorer skapar även arbetssättet koncentrationssvårigheter för anställda som 

arbetar med individuella uppgifter som kräver en hög grad av koncentration (Wohlers & 

Hertel 2016). De medarbetare som oftast har svårt att anpassa sig efter det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är de anställda med individuellt rutinbaserat arbete som 

kräver höga grader av koncentration (Skogland 2017). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den existerande forskningen om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är begränsad och att det i den forskning som finns råder 

delade meningar om arbetssättets följder för medarbetarna som visar på både positiva 

och negativa aspekter. Av den anledningen anser vi att det är av stor vikt att ge området 

utrymme för vidare och kompletterande forskning i relation till de befintliga studierna. 

Vi vill studera området i mer detalj där vår studie kommer att fokusera på medarbetares 

upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet och har därför valt att studera följande 

frågor:  

1.3 Problemformulering 

• Hur upplever och förhåller sig medarbetare till ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

- Vilka positiva upplevelser har medarbetare? 

- Vilka negativa upplevelser har medarbetare? 
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1.4 Syfte  

Studien syftar till att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller sig till 

det aktivitetsbaserade arbetssättet.  
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2 Metod  

I följande kapitel presenteras och argumenteras de metodologiska val som har legat till 

grund för studiens genomförande. Kapitlet inleder med en redogörelse av 

forskningsproblemets karaktär för att sedan ge en ingående beskrivning av studiens 

forskningsansats, forskningsstrategi, undersökningsdesign samt datainsamlingsmetoder. 

Avslutningsvis ges en diskussion om studiens forskningskvalitet samt forskningsetik. Vi 

har valt att anonymisera den organisation som vi har undersökt. Härmed kommer 

organisationen att benämnas som Företaget. 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär  

Det forskningsproblem som vi har valt att studera är det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur medarbetare upplever och 

förhåller sig till arbetssättet. På grund av att vi ämnade att studera medarbetares 

upplevelser av ett fenomen utfördes vår studie på individnivå. Däremot menar vi att 

resultaten i vår studie även kan användas för att förstå sig på konsekvenserna av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet på en organisatorisk nivå. För att undersöka studiens 

fenomen har Företaget, en svensk byggkoncern använts där sammanlagt åtta 

medarbetare har intervjuats med målet att undersöka deras tankar, åsikter samt 

upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vårt forskningsproblem har legat till 

grund samt genomgående präglat metodvalen i vår studie. Under studiens gång har vi 

valt ut metodval som vi har ansett varit mest lämpliga och följaktligen gett studien ett 

mer trovärdigt resultat. Resterande avsnitt i det här kapitlet redogör för vilka 

konsekvenser vårt forskningsproblem har gett för undersökningens metodval.  

 

2.2 Forskningsansats 

För att en forskning skall uppnå bästa möjliga resultat krävs det omfattande tankegångar 

bakom valet av metoder. En av huvudfrågorna är hur relationen mellan det teoretiska 

och det empiriska kapitlet skall utformas då målet med forskningen är att skapa en 

teoretisk kunskap som ligger så nära verkligheten som möjligt. För att arbeta med 

relationen mellan teori och empiri finns de tre forskningsansatserna; deduktion, 

induktion och abduktion (Patel & Davidson 2011).  
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Enligt Bryman och Bell (2013) tillhör den deduktiva teorin den forskningsansats som är 

vanligast inom vetenskapen. I en deduktiv ansats utgår forskaren från den befintliga 

teorin för att sedan formulera hypoteser inom ett område som sedan utsätts av en 

empirisk undersökning av det området (Bryman & Bell 2013; Yin 2013). Skillnaden 

mellan den deduktiva och den induktiva ansatsen är att den deduktiva utgår från teori 

och vill genom observationer uppnå ett resultat; medan den induktiva ansatsen istället 

utgår från observationerna och resultaten av en undersökning för att sedan finna teorier 

som lämpar sig till det insamlade empiriska materialet (Bryman & Bell 2013; Yin 

2013). Den induktiva ansatsen låter alltså forskaren följa sin egen väg utan teoretisk 

grund som start för att sedan låta empirin leda till teorierna (Patel & Davidson 2011). 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet är ett nyare fenomen som tidigare forskare inte 

utforskat i så stor grad. På grund av den mängdmässigt bristfälliga forskningen som 

finns om det aktivitetsbaserade arbetssättet kunde vi tidigt utesluta den deduktiva 

ansatsen. En induktiv ansats övervägdes då den hade kunnat lämpa sig för vår studie. Vi 

valde tillslut att även välja bort den induktiva ansatsen då vi ville undvika att hamna i 

ett hav av empiri eftersom det hade gjort det svårare för oss att urskilja tydliga 

teoretiska kopplingar.   

 

Istället valde vi att tillämpa den abduktiva ansatsen som enligt Patel och Davidson 

(2011) är en kombination mellan den deduktiva och induktiva ansatsen och är alltså 

ytterligare ett sätt att relatera teorin och empirin till varandra. På grund av att den 

abduktiva ansatsen är en kombination mellan den deduktiva och induktiva skapas en 

växelvis verkan mellan de olika ansatserna som kan hjälpa forskaren att inte fastna i 

arbetet, en situation som lättare uppstår vid användandet av de övriga två ansatserna 

(Patel & Davidson 2011). Vår process såg ut så att vi började med att läsa in oss på viss 

teori inom olika teman, teman som vi såg inte var helt omöjliga att våra respondenter 

kunde komma in på under våra intervjuer. Exempelvis hade vi valt ut teman som 

motivation, social interaktion och arbetsmiljö och hade därför utvecklat en preliminär 

teoretisk förståelse för de olika områdena. Efter att vi hade samlat på oss en teoretisk 

förståelse för våra teman höll vi våra intervjuer och samlade in vårt empiriska material. 

Därefter sammanställde vi empirin och försökte förstå oss på det våra respondenter hade 

gett som svar och fick testa vår preliminära teoretiska förståelse på det empiriska 

materialet. Då fick vi exempelvis lämna temat motivation åt sidan på grund av att våra 

respondenter varken hade positiva eller negativa upplevelser inom det området. Genom 
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att läsa in oss på vårt empiriska material på nytt fann vi dock en annan intressant aspekt 

som förekom hos flera av våra respondenter, nämligen motstånd mot det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Därav fick vi läsa oss in på ytterligare ny teori om 

motstånd och fick återgå till det empiriska materialet för att kunna finna exempel och 

citat kring motstånd. Vi har därför växlat mellan teori och empiri och har låtit dem 

påverkas av varandra vilket den abduktiva ansatsen innebär.  

 

Att använda sig utav en abduktiv ansats som under hela processens gång växlar mellan 

teori och empiri ansåg vi var en fördelaktig väg för att nå vårt resultat. Det på grund av 

att vi kunde hålla en mer öppen inställning och vara mer mottagliga för att finna nya 

aspekter som vi till en början inte tänkt på skulle framkomma. Ett exempel på det är 

temat motstånd vilket till en början inte fanns med i vår teoretiska skiss men som var ett 

tema som framkom i flertalet intervjuer och gav oss därmed ytterligare en intressant 

aspekt att studera. Den abduktiva ansatsen har därför gett oss möjligheten att finna 

perspektiv och resultat som tidigare legat utanför våra tänkta ramar och temat motstånd 

är ett exempel på ett sådant förekommande. Vi anser även att när anpassning sker 

mellan teori och empiri så skapas en större förståelse för det fenomen som studeras. 

Med stöd i ovanstående argumentationer anser vi att den abduktiva ansatsen har varit till 

hjälp för att undersöka det problem som vi hade för avsikt att studera. Den abduktiva 

ansatsen har dock inte varit helt felfri. En svårighet som vi har funnit har bland annat 

varit att det har varit svårt att urskilja ett framtida resultat. Den abduktiva ansatsen har 

även bidragit till att det har varit svårare att planera samt disponera tiden under 

forskningens gång.  

 

2.3 Forskningsstrategi 

De två primära strategierna som tillämpas vid forskningsstudier är kvantitativa och 

kvalitativa metoder som är två olika sätt att samla in data på (Bryman & Bell 2013). 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) står de två forskningsmetoderna för olika 

kunskapsperspektiv och menar på att det resultat som en forskare vill få ut av en 

undersökning avgör vilken forskningsmetod som bör användas. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) används den kvalitativa forskningsstrategin för att försöka förstå den 

världsliga synvinkel som respondenterna har. Kvalitativ forskning ämnar att bidra till en 

bredare och mer fullständig förståelse för ett visst fenomen (Merriam & Tisdell 2016; 

Holme & Solvang 1997) till skillnad från kvantitativ forskning där forskningen 
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fokuserar på mätning av data och siffror (Alvesson & Sköldberg 2008). Vår studie 

syftar till att undersöka medarbetares upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Vi vill således öka förståelsen för det fenomen som vi studerar vilket gör att en 

kvalitativ forskningsstrategi lämpar sig bäst för vår studie. Vi anser att det är svårt att 

mäta människors känslor eller upplevelser av en viss företeelse. Vårt val av 

forskningsstrategi kan stödjas med hjälp av Ahrne och Svensson (2015) som menar på 

att en kvalitativ metod tillämpas när det ämne man syftar till att studera inte är mätbart. 

Om en kvantitativ forskningsmetod hade använts anser vi även att den djupgående 

förståelsen för fenomenet hade gått förlorad och vår ämnade avsikt med studien hade 

försvunnit. En kvantitativ forskningsstrategi hade sannolikt givit en mer omfattande 

datainsamling men eftersom vi är ute efter en mer djupgående förståelse för 

medarbetarnas upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet anser vi att en kvalitativ 

forskningsmetod lämpar sig bäst för karaktären av uppsatsens forskningsproblem.  

 

2.4 Undersökningsdesign  

En studies undersökningsdesign omfattar en ram för hur undersökningens insamling och 

analys av data ska genomföras. De fem vanligaste typerna av undersökningsdesign är 

tvärsnittsdesign, komparativ design, experimentell design, longitudinell design samt 

fallstudiedesign (Bryman & Bell 2013). Vi valde att använda oss utav en 

fallstudiedesign för att kunna nå djupet i vår studie. En fallstudie är ofta förknippad till 

en viss plats, lokal, arbetsplats eller organisation (Bryman & Bell 2013). I vår studie var 

det aktivitetsbaserade arbetssättet vårt fall. Det var alltså det aktivitetsbaserade 

arbetssättet som fenomen som vi valde att studera och inte det valda företaget. Däremot 

använde vi oss utav företaget för att kunna nå medarbetares upplevelser av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi valde ett företag som har arbetat med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet i tre år på grund av att vi ville nå medarbetare som hade 

hunnit testa på arbetssättet under en längre period och därmed fått en större insikt i hur 

de upplever det. Denscombe (2016) hävdar att en fallstudie lägger fokus på en 

förekomst av ett visst fenomen med syfte att studera en specifik miljö eller en specifik 

situation, vilket är precis det vi anser oss ha gjort. När forskare skall avgöra om en 

fallstudie är lämplig att använda i sin forskning av ett ämne eller fenomen är viktiga 

faktorer att ta hänsyn till vilka frågor som skall ställas, vilken kontrollnivå som finns 

samt hur de tror att slutresultatet kommer att bli (Merriam 1994). För oss visade det här 

sig genom att vi inte visste vilka exakta frågor vi skulle ha utan behövde ställa frågor 
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som var relativt öppna eftersom vi inte visste vår studies exakta inriktning eller hur dess 

resultat skulle bli.  

 

Jämfört med andra undersökningsdesigner har en fallstudie inte en bestämd metod för 

datainsamlingen (Merriam 1994). Att fallstudien inte begränsade vår insamlingsmetod 

gjorde att intervjuer kunde skapas på ett för oss fördelaktigt sätt då vi kunde nå 

respondenternas upplevelser på en djupare nivå. Fallstudien kan enligt Merriam (1994) 

vara särskilt lämpad för att undersöka frågor som har grund i praktiska problem. I och 

med att vi undersöker medarbetares upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

skapar vi genom vår forskning en förståelse för de praktiska implikationer som kan 

uppstå i det vardagliga livet på en arbetsplats som använder sig utav ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt.  

 

Vårt val att utföra en fallstudie på Företaget baseras på flertalet olika aspekter. Inom 

undersökningsdesignen fallstudie finns det flera olika typer. De är den typiska-, den 

avvikande-, den teoriprövande- samt den minst sannolika undersökningsenheten 

(Denscombe 2016). Genom den forskning som ägt rum på Företaget har vi förhållit oss 

till den typiska undersökningsenheten vilket enligt Denscombe (2016) är när det valda 

fallet liknar andra fall som kunde ha valts och att det därför är sannolikt att resultaten 

kan tillämpas på andra fall. En liknande teori inom området menar Denscombe (2016) 

är den om överförbara fynd. Varje fall är i sig unikt men är även exempel på innehåll i 

en bredare kategori, vilket bekräftar teorin om överförbara fynd (Denscombe 2016). 

Teorin om överförbara fynd kan liknas den om generalisering inom intervjustudier som 

Kvale och Brinkman (2014) redogör för, att om resultaten av en intervjustudie bedöms 

vara rimliga kan de överföras till liknande fall vilket hade kunnat innebära att vår 

fallstudies resultat kan överföras till liknande fallsituationer. Inom valet av att utföra en 

fallstudie på Företaget ligger även en grad av bekvämlighet då Företaget var den 

organisation som gav oss minst svårigheter gällande tillträde för studien. Enligt 

Denscombe (2016) är godtagbara orsaker för ett bekvämlighetsurval av fallstudiens 

objekt att valet innebär färre antal resor, lägre kostnader och minst svårighet att få 

tillträde. Genom att vi genom valet av Företaget uppfyller två av de tre ovan nämnda 

kriterierna anser vi oss ha distanserat oss från ett urval med “första bästa” logik. Värt att 

lägga tanke vid är även förutsättningarna utefter vilka fallstudien valdes och utformades. 

Hade forskningens miljö, tid och resurser varit mer omfattande än till exempel de 10 
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veckor som den här studien utförs under hade det öppnat upp för andra potentiella val 

gällande studiens undersökningsdesign. Då hade troligtvis en tvärsnittsstudie varit mer 

aktuell, vilken vi nu fick väljas bort för att inte riskera att underminera och riskera 

kvaliteten på vår studie.  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder  

2.5.1 Insamling av data  

Vid genomförande av studier är det väsentligt att belysa vilken typ av källa som har 

använts då det har en vital påverkan på studiens framtida tolkningar (Holme & Solvang 

1997). Forskningens empiriska del grundar sig på primär- eller sekundärdata. 

Primärdata innebär att forskaren själv samlar in information till sin studie medan 

sekundärdata är data som har framställts i tidigare undersökningar inom ämnet och som 

sedan tillämpas för vidare studier (Alvehus 2013). Vår studies empiriska material 

grundar sig på primärdata, vad Patel och Davidson (2011) även benämner som 

förstahandsrapporteringar. Uppsatsens förstahandsrapporteringar grundar sig på 

intervjuer med åtta enskilda medarbetare på ett företag där det aktivitetsbaserade 

arbetssättet tillämpas.  

 

2.5.2 Kvalitativa intervjuer  

Enligt Alvehus (2013) är intervjuer en av den kvalitativa forskningsstrategins främsta 

insamlingsmetoder. Intervjuer verkar vara en oundviklig metod när en forskare vill 

undersöka hur personer tänker och känner vid olika förhållanden (Alvehus 2013). 

Vidare menar Patel och Davidson (2011) att meningen med kvalitativa intervjuer är att 

upptäcka och identifiera en persons åsikt av en företeelse. Utifrån vår studies syfte, att 

skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller sig till det aktivitetsbaserade 

arbetssättet, blev intervjuer ett naturligt val som insamlingsmetod. En intervju kan enligt 

Alvehus (2013) vara helt strukturerad vilket innebär att intervjufrågorna är 

förutbestämda, ibland svarsalternativen likaså. Strukturerade intervjuer förlorar således 

djupet och liknar därmed en enkät. Strukturerade intervjuer kan även leda till att 

samspelet mellan intervjuare och respondent går förlorad vilket är den huvudsakliga 

poängen med intervjuer (Alvehus 2013). Vidare menar Ryen (2004) att strukturerade 

intervjuer kan hindra forskaren från att fånga upp en persons individuella upplevelser. 

Strukturerade intervjuer minskar dock risken för att alltför överflödig information 

samlas in (Ryen 2004).  
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Med hänsyn till vår abduktiva ansats ville vi behålla våra intervjuer relativt öppna. 

Därför hade vi endast gjort en lättare inläsning för att få en preliminär teoretisk grund 

innan intervjuerna för att sedan kunna anpassa vår teoretiska referensram utefter det 

empiriska material som samlades in. Inför våra intervjuer valde vi därav ut teman som 

intervjuerna skulle centreras kring, vilket Alvehus (2013) benämner som 

semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer ges respondenten 

större möjlighet att ha inverkan på innehållet i intervjun (Alvehus 2013) vilket vi anser 

ökar möjligheten till att få en mer korrekt bild av hur våra respondenter upplever det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. De semistrukturerade intervjuerna gav oss även 

möjligheten att avgränsa området lite men gjorde även att vi kunde bli överraskade av 

respondenternas svar vilket skedde angående temat motstånd. Vi anser vidare att 

semistrukturerade intervjuer ger mer utrymme för respondenterna att besvara våra 

frågor med egna ord. Med hjälp av våra semistrukturerade intervjuer eftersträvade vi att 

ta reda på respondenternas personliga åsikter för att få en mer djupgående förståelse för 

deras upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Vi var noga med att utforma frågor som möjliggjorde utvecklande svar för att undvika 

att hamna i en icke önskvärd situation med frågor som leder till “ja” eller “nej” svar. 

Alldeles för kortfattade svar anser vi försvårar och begränsar möjligheten till tolkning 

och analys av det empiriska materialet vilket gjorde att vi var noga med att undvika en 

sådan situation. Genom att tillämpa semistrukturerade intervjuer med förutvalda teman 

som varje intervju skulle riktas in på bidrog det till att studiens data varken blev 

överflödig eller för spretande, något som underlättade vid framtida jämförelser och 

sortering av intervjuernas innehåll. Vi var medvetna om att semistrukturerade intervjuer 

med utvalda teman förutsätter att respondenten för samtalet vidare relativt fritt och var 

därför beredda med ett antal följdfrågor under varje tema om någon eller några 

respondenter skulle hålla sig alltför kortfattade i sina svar och beskrivningar.  

 

2.5.3 Val av respondenter  

Vår studies syfte är att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller sig 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Av den anledningen grundades vårt val av 

respondenter på medarbetare som arbetar på ett företag där det aktivitetsbaserade 

arbetssättet tillämpas. Vårt val av respondenter kan därför liknas vid vad Yin (2013) 
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benämner avsiktligt urval. Vid ett avsiktligt urval ämnar forskaren att välja ut 

respondenter som är mest relevanta för studiens ämne (Yin 2013) vilket vi gjorde för att 

kunna undersöka studiens ämne. Vårt val av respondenter baseras även på vad Bryman 

och Bell (2013) benämner bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är enligt Bryman 

och Bell (2013) när en forskare använder de individer som finns tillgängliga. Vårt 

bekvämlighetsurval grundar sig dels i den tidsbegränsning som uppsatsen har haft 

samtidigt som vi tog de respondenter som hade tid och viljan att ställa upp. Våra 

respondenter valdes ut med hjälp av en kontakt till oss som arbetar på företaget där 

undersökningen är genomförd. Vår kontakt hjälpte oss att finna respondenter som var 

villiga att ställa upp och hjälpa oss. Viktigt att poängtera är att vår kontakt inte sitter på 

någon högt uppsatt positition utan är anställd som ekonom på företaget. Av den 

anledningen menar vi att de respondenter som har valts inte har gjort det för att 

nyansera företaget på något sätt utan har endast valt att ställa upp för att ge sina 

personliga upplevelser av arbetssättet. Vi valde att intervjua åtta respondenter med 

positioner som både ekonomer och analytiker. Orsaken till varför vi önskade att 

intervjua respondenter med olika positioner var för att vi hoppades på att nå olika 

infallsvinklar på medarbetarnas upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

2.5.4. Genomförande av intervjuer  

Vi inledde varje intervju med att presentera oss själva och lät varje respondent göra 

likaså. På så sätt anser vi att respondenterna gavs utrymme till att bli mer bekväma i 

situationen och samtalet till skillnad från om varje intervju hade börjats med att gå 

direkt in på de ämnesrelaterade intervjufrågorna. Trost (2010) menar på att det kan vara 

fördelaktigt med två intervjuare då kvaliteten på intervjun ökar till skillnad mot om 

intervjun utförs av en enskild person. Därför valde vi att båda två skulle medverka 

under samtliga intervjuer men med olika uppgifter, en hade ansvar för att ställa 

intervjufrågorna varpå den andra förde anteckningar. Valet av att ha uppdelade 

uppgifter grundade sig i att vi ville minska risken för att respondenten skulle känna sig i 

underläge under intervjun, vilket Trost (2010) hävdar kan ske när två personer 

intervjuar tillsammans.  

 

Alvehus (2013) belyser problematiken med att endast föra anteckningar under en 

intervju eftersom värdefull information kan gås miste om. Av den anledningen valde vi 

att spela in samtliga intervjuer med hjälp av ljudupptagare efter att först ha tillfrågat 
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respondenterna om tillåtelse. Genom att spela in intervjuerna gavs vi även möjlighet att 

i efterhand återgå till varje intervju och riskerade därför inte att missa viktiga detaljer. 

Vi såg även till att spela in samtliga intervjuer med två olika diktafoner om ena skulle 

gå sönder för att inte gå miste om viktig information. Det är i efterhand ett val vi är 

väldigt tacksamma för eftersom vi fick inbrott i bilen efter alla våra intervjuer och blev 

därmed bestulna på den ena ljudupptagaren. Om vi inte hade valt att spela in 

intervjuerna med två diktafoner hade stora delar av vårt empiriska material gått förlorat. 

Yin (2007) belyser vikten av att vara en god lyssnare under intervjuer, varpå vi såg till 

att ge våra respondenter vår fullaste koncentration. Under intervjuerna var vi även noga 

med att inte avbryta respondenterna vid besvarande av våra intervjufrågor eftersom vi 

ville ge våra respondenter möjligheten till att ge sin egen bild av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet samt undvika att gå miste om värdefull information. Vi avslutade varje 

intervju med att tacka respondenten för deras medverkande och belysa värdet av deras 

samarbete.  

 

Trost (2010) argumenterar för betydelsen av en bra miljö vid genomförande av en 

intervju, därför är platsen för intervjun viktig att beakta. Vidare menar Trost (2010) att 

intervjuplatsen bör vara en plats där respondenten känner sig trygg i miljön. Vi valde att 

utföra samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplats, både för att skapa en trygghet 

för medarbetarna men även för att inte störa och ta för mycket tid från deras dagliga 

arbete. Att genomföra intervjuerna i en miljö där respondenterna känner sig trygga anser 

vi skapade bättre förutsättningar för öppna och personliga svar vilket i sin tur gav oss en 

bredare förståelse för deras upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi anser 

även att personliga intervjuer där respondent och intervjuare möts genererar i bättre 

intervjumaterial vilket var ytterligare en motivering som låg till grund för vårt val av 

intervjuplats. Genom att besöka arbetsplatsen fick vi även ta del av hur ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan se ut vilket vi anser var väsentligt för att få ytterligare 

förståelse för hur arbetsplatsen ser ut för våra respondenter.  

 

Ryen (2004) hävdar att intervjuer med enskilda personer kan förlora den dynamik som 

gruppintervjuer kan ge. Däremot påpekar Ryen (2004) att respondenter kan tendera att 

ge olika svar beroende på om denne medverkar i en gruppintervju eller enskild intervju. 

Orsaken till det kan bero på att starka personer i gruppintervjun kan påverka 

respondentens svar (Ryen 2004). I enlighet med Ryens (2004) argumentationer valde vi 
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att utföra enskilda intervjuer med varje respondent för att undvika att deras svar skulle 

påverkas av övriga gruppmedlemmars medverkan. Vi anser även att enskilda intervjuer 

bidrar till mer uppriktiga svar då vi menar att respondenterna inte är oroliga för att bli 

kritiserade när de ger sina personliga upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Vi bedömer även att enskilda intervjuer är mer gynnsamma i vår studie eftersom vi som 

intervjuare kan ställa mer djupgående frågor som når ett mer personligt plan hos 

respondenten, vilket är svårare att uppnå vid gruppintervjuer (DiCicco-Bloom & 

Crabtree 2006).      

 

2.6 Tolkning av insamlad empiri 

När en forskare har införskaffat sitt empiriska underlag inom en kvalitativ studie behövs 

en omarbetning av materialet för att göra det mer lättillgängligt (Svensson 2015). 

Genom den här omarbetningen skapas en analys av det empiriska materialet 

tillsammans med den teoretiska grunden (Svensson 2015). Enligt Svensson (2015) är 

forskaren eller forskarna centrala gällande analyseringen inom en kvalitativ studie då de 

själva måste bearbeta sitt material på ett sätt som möjliggör för att den ursprungliga 

frågeställningen skall kunna besvaras. När forskaren skall avgöra vad som är relevant 

eller ej att ta med sig genom bearbetningen av det empiriska materialet kan den ta hjälp 

utav den teoretiska referensramen (Svensson 2015). Eftersom att vi använder en 

abduktiv forskningsansats som innebär en växelvis verkan mellan teori och empiri anser 

vi att vår tolkning av den insamlade empirin har blivit någorlunda strömlinjeformad. 

Det här baserar vi på Rennstam och Wästerfors (2015) tre grundläggande arbetssätt för 

att skapa analytiska tolkningar av den insamlade empirin. De tre arbetssätten är att 

sortera, att reducera och att argumentera (Rennstam & Wästerfors 2015). Nämnda 

författare menar att ordning inom en forskningsstudie och inom materialet inte uppstår 

av sig självt utan måste arbetas fram av forskaren; det här tillhör det första arbetssättet 

“sortera”. För att forskaren skall kunna få ut så mycket som möjligt ur sitt material är 

det viktigt att sortera för att på så sätt kunna urskilja likheter och olikheter mellan det 

valda forskningstemat och det empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Sortering av vårt empiriska material skedde genom att vi transkriberade samtliga 

intervjuer för att på så sätt kunna dela in respondenternas svar utefter deras upplevelser 

av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Genom att dela in det empiriska materialet utefter 

respondenternas upplevelser kunde vi sortera informationen utefter våra fyra valda 

teman.    
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Det andra arbetssättet, att reducera, menar Rennstam och Wästerfors (2015) står för det 

omöjliga i att rapportera och presentera allt av det empiriska materialet i studien då det 

helt enkelt hade blivit för omfattande. Om vi som författare lyckas att reducera vårt 

empiriska material utan att förlora nyanser i materialet har vi enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) lagt en god grund för att kunna presentera väsentlig information i 

studiens fortsättning. Eftersom vi baserar vår forskningsansats på en abduktion hade vi 

redan en grundläggande teoretisk förståelse om vad vi skulle söka efter i det empiriska 

materialet för att kunna reducera. Reduceringen gjordes genom att gå igenom våra 

transkriberingar för att på så sätt kunna reducera bort det material som inte ingick i våra 

utvalda preliminära teman och som därmed inte var av relevans för studiens fortsatta 

gång. Det tredje arbetssättet, att argumentera, påbörjades efter det att sorteringen och 

reduceringen var färdigställda. Argumentation används som ett sätt för forskare att göra 

sig hörda inom det akademiska kunskapssamhället (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Eftersom vi använt oss utav en abduktiv forskningsansats innebar också det här 

arbetssättet att vi utökade den teoretiska referensramen ytterligare för att varva den med 

det nu fastställda empiriska materialet och på så sätt kunna utforma det analytiska 

kapitlet.  

 

2.7 Forskningskvalitet  

Svensson och Ahrne (2015) belyser betydelsen av trovärdighet inom all forskning. När 

en person läser forskning såsom en bok, artikel eller uppsats är det därför viktigt att de 

tror på innehållet de läser, det skall alltså inte finnas någon anledning att misstro det 

forskningen presenterar. Av den anledningen måste all forskning vara trovärdig för att 

kunna få spridning och genomslag av både forskarvärlden och samhället (Svensson & 

Ahrne 2015). Med hänsyn till ovanstående argumentationer har vi under studiens 

arbetsprocess varit noga med att kontinuerligt ha kvalitetsaspekter i åtanke för att öka 

trovärdigheten i vår studie och för dess läsare. Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan 

enligt Bryman och Bell (2013) diskuteras utifrån fyra olika kategorier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. För att diskutera 

trovärdigheten av vår studie kommer vi att använda oss utav ovanstående fyra 

kategorier.  
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2.7.1 Tillförlitlighet  

Svensson och Ahrne (2015) argumenterar för transparens som kan användas för att öka 

tillförlitligheten i en kvalitativ uppsats. Transparens innebär att forskaren ska beskriva 

och förklara de kvalitativa metodval som har gjorts för att studiens mottagare ska kunna 

förstå och granska dem (Svensson & Ahrne 2015; Yin 2013). För att kunna säkerställa 

tillförlitlighet i vår studie har vi så ingående och tydligt som möjligt beskrivit vår 

forskningsprocess. Genom att presentera en detaljerad metodredogörelse ger vi läsaren 

möjligheten till att själv skapa sig förståelse för samt bedöma hur studien har 

genomförts.  

 

Under forskningsprocessens gång har vi haft studiens trovärdighet i åtanke och ansåg 

det därför viktigt att ha ett kritiskt perspektiv vid insamling av vårt empiriska material. 

Vår uppfattning är att samtliga respondenter har svarat uppriktigt under våra intervjuer. 

Vi har dock varit noga med att hålla oss skeptiska till respondenternas svar då vi är 

medvetna om att de kan ha svarat med oärliga intentioner eller nyanserat svaren för att 

det ska låta bättre i verkligheten. För att öka studiens tillförlitlighet ytterligare valde vi 

att låta varje respondent vara anonym så att de kunde känna sig säkra i att ge sina 

personliga upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet. Svensson och Ahrne 

(2015) beskriver att det kan vara svårare att belysa trovärdigheten i en kvalitativ 

forskningsprocess jämfört med en kvantitativ. Som tidigare argumenterat anser vi dock 

att en kvalitativ forskningsmetod har varit mest lämpligt i vårt fall för att besvara våra 

frågeställningar samt uppnå vårt ämnade syfte med studien. Hade studien gjorts om på 

nytt anser vi att utfallet hade blivit annorlunda eftersom medarbetarnas upplevelser av 

det aktivitetsbaserade arbetssättet kan ändras med tiden.  

 

2.7.2 Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa forskningen innebär ett studerande av 

till exempel en mindre grupp individer eller organisationer. Den här typen av studier 

innebär en djupare inblick inom området som studeras genom att fokus läggs på det 

unika för situationen som undersöks (Bryman & Bell 2013). Eftersom vi har undersökt 

åtta individers upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet på ett stort företag anser 

vi oss möta de inledande kriterierna för överförbarhet. Eftersom de kvalitativa studierna 

blir unika anser forskare att det krävs en djupare och tätare empirisk grund för att det 

skall finnas möjlighet för en överförbarhet till andra studier (Bryman & Bell 2013; 
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Merriam 1994). Bryman och Bell (2013) anser att den tätare beskrivningen fungerar 

som en databas för andra forskare att avgöra hur pass överförbara resultaten kan vara till 

liknande miljöer. Merriam (1994) stödjer det här och menar att det även gäller läsaren, 

att den täta och det rika empiriska materialet hjälper läsaren att själv avgöra om studiens 

resultat kan överföras till deras situation. Vårt arbete med det empiriska materialet har 

inneburit stor förberedelse inför intervjuer, väl tilltagna intervjutider, anonymitet för alla 

parter samt målande beskrivningar av intervjuerna. Genom vårt omfattande arbete med 

det empiriska materialet anser vi oss ha skapat en tät och utförlig empirisk grund som 

kan möjliggöra eventuell överförbarhet för framtida forskning. Ytterligare ett argument 

för studiens överförbarhet är att vårt val av fall är ett typiskt fall, det är alltså inte 

extremt på något sätt vilket vi menar kan ha underlättat överförbarheten av studien. Vi 

kan därför anta att det som pågår i vårt valda fall mycket väl skulle kunna pågå i ett 

annat fall eller i ett annat företag just för att det är ett typiskt fall.  

 

2.7.3 Pålitlighet  

Pålitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskare ska anamma ett kritiskt 

synsätt och säkerställa att en utförlig redogörelse för samtliga forskningsprocesser har 

gjorts. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att externa parter kan tillämpas som 

kritiker gentemot en studie för att bedöma arbetsgångens kvalité. För att säkerställa 

pålitlighet i vår studie har vi gett en detaljerad beskrivning av vår forskningsprocess och 

hur den har genomförts. Vi har under studiens gång blivit bedömda och granskade av 

handledare, examinator samt klasskamrater som har gett synpunkter på våra 

tillvägagångssätt. Kritiken som vi har fått anser vi har genererat i högre kvalité och ökat 

pålitligheten i vår studie och våra resultat.  

 

2.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera  

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär begreppet konfirmering att vi som forskare skall 

vara säkra på att vi agerat i god tro vilket innebär att vi inte har låtit våra personliga 

åsikter, värderingar eller intressen påverka studiens utförande eller slutsatser. 

Konfirmationen måste också ske med insikten av att det inte går att vara helt objektiv 

som forskare (Bryman & Bell 2013). Sedan starten av vår studie har vi haft ett stort 

intresse för det aktivitetsbaserade arbetssättet och dess kringliggande förhållanden. 

Eftersom vårt intresse har baserat sig i ömsom kritisk, ömsom positiv inställning till 

arbetssättet kan vi med säkerhet konfirmera att vi har agerat i god tro för att få ut ett 
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neutralt, värderingsfritt och objektivt utförande samt resultat. Med tanke på att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är ett fenomen som vi före uppsatsens start inte hade 

berört menar vi på att vi har kunnat undvika att påverkas av tidigare erfarenheter eller 

kunskaper inom området vilket styrker vår objektiva syn ytterligare.  

       

2.8 Forskningsetik 

Enligt Jacobsen (2012) medför forskningsstudier att man riskerar att göra intrång på en 

persons privatliv vilket kan bidra till att forskaren hamnar i ett etiskt dilemma. När vi 

skulle undersöka vårt valda fenomen var vi noga med att inte riskera att kränka någon 

av våra respondenter. För att undvika en sådan situation har vi tagit hänsyn till viktiga 

etiska principer. Bryman och Bell (2013) nämner några exempel på etiska principer som 

bör följas av forskare vilka är; informationskravet, samtyckeskravet samt 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Informationskravet innebär att studiens 

forskare ska underrätta varje deltagare om vad ändamålet för undersökningen är 

(Bryman & Bell 2013). Vid första kontakt med våra respondenter var vi noga med att 

informera dem om studiens syfte, information som de fick ta del av innan de valt att 

medverka i undersökningen. På det sättet fick varje respondent en ärlig chans att 

fundera över om de ville delta i undersökningen eller inte. Att delta i vår studie har 

alltså varit frivilligt vilket går i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) benämner 

som samtyckeskravet. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att varje 

respondent ska skyddas och deras uttalanden skall hållas konfidentiella (Bryman & Bell 

2013). Konfidentialitet innebär enligt Trost (2010) att ingen ska kunna urskilja vad en 

person har sagt. Eftersom vår studie ämnar att undersöka medarbetares upplevelser av 

det aktivitetsbaserade arbetssättet anser vi att vårt undersökningsfenomen är av känsligt 

slag. Av den anledningen valde vi att låta varje deltagare i vår undersökning vara 

konfidentiell och använde oss istället av Respondent A-H för att göra det tydligare för 

dig som läsare i framtida kapitel. Valet av anonymitet grundade sig i att vi ville skydda 

respondenterna och undvika att riskera att medarbetarnas åsikter skulle kunna påverka 

deras position på arbetsplatsen. Vidare anser vi även att anonymitet i studien har 

bidragit till att de anställda känner sig mer trygga i att ge sina personliga upplevelser 

vilket vi, som ovan nämnt, menar har ökat studiens trovärdighet.   
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3 Teoretisk referensram  

Vår studie syftar till att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller sig 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Följande kapitel presenterar de teorier som 

studien utgår från för att kunna urskilja tolkningar utefter respondenternas svar. 

Utifrån det empiriska materialet har vi växelvis anpassat den teoretiska referensramen 

där följande teorier har valts; arbetsmiljö, balans mellan arbetsliv och privatliv, social 

interaktion samt motstånd. 

 

3.1 Kontorskonfigurationer ur ett historiskt perspektiv 

För att ge en utvecklande diskussion om det aktivitetsbaserade arbetssättet och sätta det 

i sammanhang har vi valt att inleda vår teoretiska referensram med en kort redogörelse 

för olika typer av kontorskonfigurationer. 

 

Enligt Rapp och Rapp (1999) skapades de första kontoren som en följd av att 

arbetsuppgifter började delas in i två kategorier där skrivandet som ingick i den ena 

delen inte kunde utföras på arbetsgolvet. Andelen kontor ökade i Sverige där de tre 

vanligaste kontorstyperna blev cellkontor, kontorslandskap och kombikontor som har 

använts i olika utsträckning under 1900-talet. Cellkontoret bestod av olika stora rum 

som användes som arbetssalar för de anställda som utförde rutinartat arbete medan 

cheferna fick små egna kontor (Rapp & Rapp 1999). Kontorslandskapet var enligt Rapp 

och Rapp (1999) stort på 1960-talet och innebar då att alla medarbetare och chefer satt 

tillsammans i stora salar med skärmar och blomstergrupper som delade upp de olika 

arbetsplatserna. Det lite modernare kombikontoret innebär att alla medarbetare har egna 

kontor som är placerade runt ett större gemensamt utrymme som inhyser funktioner så 

som arkiv, skrivare och fikarum till exempel (Rapp & Rapp 1999).  

 

Ur de tre ovan nämnda kontorstyperna har det flexibla kontoret vuxit fram (Rapp & 

Rapp 1999). Utformningen på ett flexkontor är detsamma som vid ett kontorslandskap, 

skillnaden är att de anställda som arbetar på ett flexkontor inte har några personliga 

arbetsplatser utan är strukturerat på ett sätt som gör det enkelt att arbeta individuellt, 

även utanför kontoret (Bodin Danielsson & Svensk byggtjänst 2014). Det 

aktivitetsbaserade arbetssättet har på senare tid vuxit fram med sin grund i det flexibla 

kontoret och har blivit en uppgradering av flexkontoret. Skillnaden mellan flexkontoret 
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och det aktivitetsbaserade arbetssättet är att det sistnämnda lägger fokus på aktiviteterna 

som utförs på arbetsplatsen istället för flexibilitet (Bodin Danielsson & Svensk 

byggtjänst 2014).   

 

Uppsatsens syfte ämnar att undersöka hur medarbetare upplever och förhåller sig till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Medarbetares upplevelser och förhållningssätt kan 

diskuteras utifrån en mängd olika sätt. Vi har i följande undersökningen valt att 

undersöka deras upplevelser utifrån de fyra områdena arbetsmiljö, balansen mellan 

arbetsliv och privatliv, social interaktion samt motstånd.   

     

3.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är ett mer omfattande område än vad många tänker på. Enligt Zanderin 

(2005) består det stora begreppet arbetsmiljö bland annat av fysisk arbetsmiljö, 

psykosocial arbetsmiljö, medicinsk arbetsmiljö samt arbetsmiljö ur ett organisations- 

och ledningsperspektiv. Med den fysiska arbetsmiljön menas den miljö som arbetet 

utförs inom (Denward 2005). Alltså kan den fysiska arbetsmiljön bestå av andra 

människor, byggnader, maskiner och natur. Ofta kopplas även den fysiska arbetsmiljön 

till det vi kan uppfatta med våra fem sinnen; känsel, doft, hörsel, syn och smak 

(Denward 2005). Vi kommer att diskutera arbetsmiljö utifrån följande sju aspekter: 

ergonomi, ljud, ljus, psykosocial arbetsmiljö, stress, konflikter samt arbetsmiljö i öppna 

landskap.  

 

3.2.1 Ergonomi 

Ett vanligt begrepp som används inom eller i samband med den fysiska arbetsmiljön är 

ergonomi. Ergonomin är kopplad till skelettet och lederna och behandlar alltså det 

utrymme som människan behöver relaterat till sin prestations- eller arbetsförmåga 

(Denward 2005). Förenklat menar Jakobsson (2016) att ergonomin behandlar 

arbetsrörelser, fysisk belastning och arbetsställningar. Även ergonomin är ett brett 

område som innehåller en rad olika element. Ett av de största områdena som Denward 

(2005) benämner är arbetsställningar och hur viktigt det är med lämpliga sådana. För att 

kunna undvika skador genom olämpliga arbetsställningar är följande aspekter att beakta; 

variera arbetsställningen, inte bara sitta ner, inga framåtböjda eller sneda 

arbetsställningar och anpassning efter individuella kroppsmått (Denward 2005). Den 

faktor som orsakar mest sjukfrånvaro på arbetsplatser är enligt Jakobsson (2016) 
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belastningssjukdomar där monotona, långvariga belastningar orsakar en av dagens 

största arbetsmiljöproblem. För att en människokropp inte ska riskera att hamna i 

riskzonen för belastningsskador krävs ett varierat arbete (Jakobsson 2016). Med den 

moderna informations- och kommunikationstekniken har datoranvändandet ökat vilket 

medfört allt mer arbetsmiljöeffekter för den typen av arbete (Jakobsson 2016). 

Belastningsbesvären som ofta uppstår i kombination med ett utbrett datoranvändande är 

värk i nacke, skuldror och ländrygg men även i ögonen och den arm som används mest 

för att kontrollera datorn (Jakobsson 2016).  

 

Adams (2007) bidrar med en annan vinkel på ergonomi på en arbetsplats; nämligen att 

många företag numera aktivt använder ergonomin som ett verktyg för att minska stress 

och förebygga välmående hos medarbetarna. Genom en uppfräschning och modifikation 

av ergonomin på en arbetsplats kan organisationer enligt Adams (2007) uppnå en bättre 

arbetsmiljö som passar individen bättre än den stora massan medarbetare.  

 

3.2.2 Ljud 

Inom den fysiska arbetsmiljön finns också ljudet på en arbetsplats. Ljudet räknas som 

en av våra allra viktigaste kommunikationskanaler (Denward (2005). Inom området ljud 

brukar man skilja på ljud och buller, där klassifikationen av vad som är buller varierar 

från person till person (Denward 2005). Jakobsson (2016) definierar buller som inte 

önskvärt ljud. Buller kan dels bestå av oordnade ljud eller toner men kan även för vissa 

människor vara musik som de inte uppskattar. I och med den tekniska utvecklingens 

framfart har ett växande arbetsmiljöproblem med buller uppstått då vi fått allt fler 

fordon, maskiner och datorer (Denward 2005). Ur ett arbetsmiljösynsätt blir det därför 

viktigt att uppmärksamma de skadliga effekterna som ljudet kan ha på medarbetarna 

(Denward 2005) då det enligt Jakobsson (2016) är svårt att för medarbetare att 

avskärma sig från buller i vardagen. Under den senare tiden har samtalsstörande buller 

på arbetsplatser uppmärksammats mer än tidigare (Jakobsson 2016). Ökade 

koncentrationssvårigheter på grund av buller i öppna och för små kontorslandskap 

skapar frustration hos medarbetarna vilket lett till ineffektivitet, stress och trötthet 

(Jakobsson 2016).  
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3.2.3 Ljus 

En annan aspekt inom den fysiska arbetsmiljön är ljuset och dess påverkan på 

medarbetare (Denward 2005). En bra belysning är en grundläggande förutsättning för 

att kunna uppfatta miljön runt omkring oss på ett riktigt sätt (Jakobsson 2016). Enligt 

Jakobsson (2016) medför en bra belysning ökad trivsel och ökade resultat på en 

arbetsplats medans dålig belysning medför besvär som huvudvärk, ögonbesvär och 

sömnighet. Jakobsson (2016) redogör också för olika faktorer inom ljusteknik som är 

viktiga att förstå för att få till optimala ljusförhållanden i skapandet av en arbetsplats. En 

av de teknikerna är luminansen som innebär ögats upplevelse av ljusheten hos ett 

objekt. Vid en jämn belysning där föremål på arbetsplatsen är både ljusa och mörka kan 

ögat tröttas snabbare (Jakobsson 2016). Jakobsson (2016) menar alltså att det är 

tröttande för ögat om till exempel möblerna på en arbetsplats varierar mellan ljusa och 

mörka nyanser för att ögat får jobba mer om det tvingas växla mellan de olika, vilket 

kallas att luminansskillnaderna är för stora.  

 

3.2.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljön består inte bara av den fysiska arbetsmiljön, som är enklare att ta på och 

definiera vad den består av, utan även av den psykosociala arbetsmiljön som snarare 

innebär hur medarbetare reagerar och uppfattar de förhållanden som finns på en 

arbetsplats (Håkansson 2005). Enligt Håkansson (2005) är de andra människorna på en 

arbetsplats, kollegorna, en av de absolut viktigaste delarna i den psykosociala 

arbetsmiljön då de till största grad innefattas i medarbetarnas upplevelse av 

arbetsplatsen och arbetsmiljön. Förr i tiden var det vanligt att arbetsgivaren försökte 

tillgodose medarbetarna ur en arbetsmiljösynpunkt för att på så sätt kontrollera och 

neutralisera medarbetarnas reaktioner. Det här innebar att arbetsplatsen skulle ha en 

lagom temperatur som varken var för varm eller för kall, att belysningen var bra, att 

stolar och bord var ergonomiska och att arbetstiderna var rimliga (Håkansson 2005). 

Viktigt att komma ihåg är att det är den psykosociala arbetsmiljön vi pratar om och just 

medarbetarnas upplevelser av arbetsmiljön (Håkansson 2005). I dagens 

arbetsmiljöarbete har arbetsgivare enligt Håkansson (2005) insett hur uppenbart det är 

att olika människor upplever arbetsmiljö på olika sätt, till exempel vad som är “lagom 

varmt”. Därför har det blivit viktigare att se mer till varje individs behov även om det är 

omöjligt för arbetsplatser med många anställda (Håkansson 2005).   
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3.2.5 Stress 

Stress är ett stort område inom den psykosociala arbetsmiljön (Håkansson 2005). 

Begreppet stress används av de flesta människor i situationer när de känner att de har 

för mycket att göra, känner sig splittrade eller har bråttom (Gedin-Erixson 1992). Enligt 

Gedin-Erixson (1992) ser verkligheten annorlunda ut då begreppet täcker ett större 

område. Vare sig vi som individer är över- eller understimulerade är stress kroppens 

reaktion på alla krav som den utsätts för (Gedin-Erixson 1992). Håkansson (2005) 

redogör att reaktionen som stressen skapar innebär att individen bygger upp extra energi 

för att kunna möta situationen som stressen härstammar ifrån. Med andra ord kan stress 

ge oss mer energi att klara svåra saker som att springa fortare, jobba hårdare, lyfta 

tyngre saker och därmed öka chansen för överlevnad (Håkansson 2005). Även om inte 

alla fall som stress uppstår är livshotande är stressen i grunden en reaktion som har 

utvecklats hos mänskligheten för att anpassa individen för tillfälliga förändringar där det 

krävs en extra ansträngning (Håkansson (2005).  

 

Trots att stressen från början kommit som en positiv reaktion i samband med överlevnad 

ses den idag som en av de mest omfattande hälsoriskerna i det moderna samhällets 

arbetsmiljöproblem (Håkansson 2005). Inom begreppet finns det två olika sorters stress, 

nämligen positiv och negativ stress. Positiv stress kan hjälpa en individ att klara ett 

hinder eller fara där stressen blir en drivkraft. Negativ stress är när skillnaden mellan 

vad individen kan klara av att utföra och vad miljön kräver av individen är för stor 

(Gedin-Erixson 1992). När återhämtningen från en stressig period för en individ är 

otillräcklig kan en rad mentala problem uppstå (Jakobsson 2016). Viktiga 

varningssignaler som kan ha sin grund i stressrelaterade situationer är enligt Jakobsson 

(2016) sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, ständig tidsbrist, minnesproblem, 

bestående trötthet, gråtmildhet, humörförändringar och olust för arbetsuppgifter. När det 

gäller fysiska åkommor som kan ha sin grund i stress är muskelvärk, huvudvärk, 

magproblem och värk i ländryggen vanliga komplikationer (Jakobsson 2016).  

 

En faktor som kan leda till minskad stress på arbetsplatsen är när en individ upplever att 

den har kontroll över sin egen situation (Adams 2007). Med det här menar Adams 

(2007) faktorer som individen själv kan påverka såsom bland annat sina arbetstider, 

målsättning, hur uppläggningen av arbetsdagen ser ut samt den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön. Adams (2007) menar att en ökad kontroll över sin tillvaro minskar den 
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upplevda stressen på arbetsplatsen och ökar därför det fysiska och psykologiska 

välmåendet. 

 

3.2.6 Konflikter 

En annan aspekt inom den psykosociala arbetsmiljön är konflikter (Håkansson 2005). 

Begreppet konflikt betyder “krafter som står emot varandra” och delas upp i två 

områden, de konflikter som uppstår inom en individ och de konflikter som uppstår 

mellan olika individer (Håkansson 2005). De konflikter som uppstår mellan olika 

individer benämner Håkansson (2005) som mellanmänskliga och klassas ofta som 

negativt då många människor anser att en konflikt uppstår när ett förhållande mellan två 

personer misslyckats. Håkansson (2005) vill ändå påpeka att många konflikter löses på 

ett bra sätt och att det inte behöver gå så långt att individer blir långvariga ovänner som 

slutar att konversera med varandra. I konflikter där två eller flera individer öppnar upp 

sig för varandra och börjar samtala kan resultatet istället bli att individerna kommer 

varandra närmare, får en ökad förståelse för varandras synsätt men även lär känna sig 

själva djupare (Håkansson 2005). En vanlig anledning till att konflikter inte löses är ofta 

att ingen individ vågar ta upp ämnet då det kan verka vara obehagligt eller att en rädsla 

att förvärra situationen kan uppstå (Håkansson 2005). Genom ett sådant beteende 

skapas möjligheten för de inblandade individerna att fortsätta sitt beteende utan att en 

förändring kommer ske (Håkansson 2005). Enligt Håkansson (2005) är en viktig faktor i 

en konflikts utveckling hur, eller ens om, parterna pratar med varandra.  

 

3.2.7 Arbetsmiljö i öppna landskap 

Under årens gång och genom historien har kontor ändrat skepnad många gånger (De 

Croon, Sluiter, Kuijer & Frings-Dresen 2005). Tillsammans samt i samband med 

framväxten av informations- och kommunikationssamhället har de olika 

konfigurationerna av öppna kontorslandskap växt i popularitet. Ur en 

arbetsmiljösynpunkt har De Croon et al. (2005) i sin studie kommit fram till att 

utvecklingen har påverkat medarbetares välmående inom framförallt tre olika områden. 

De Croon et al. (2005) hävdar att de öppna kontorslandskapen har försvårat personliga 

relationer samt gjort att arbetsuppgifter som kräver en högre kognitiv kapacitet blivit 

ännu tyngre och svårare. Författarna menar på att de tyngre kognitiva arbetsuppgifterna 

blivit svårare att utföra beroende på den minskade ytan varje medarbetare har runt 
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omkring sig vilket också har medfört att privatlivet och avskildheten på arbetsplatsen 

har minskat (De Croon et al. 2005).  

 

3.3 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 

Jones, Burke och Westman (2006) redogör för att det i den moderna och kontinuerligt 

föränderliga arbetsmiljön finns en ständigt ökande tidspress där dagens teknologi 

möjliggör till arbete när och var som helst. Författarna menar på att det bidrar till att det 

har blivit svårare för anställda att separera arbetsliv med privatliv. Av den anledningen 

finns det behov av flexibla och innovativa lösningar för att kunna hantera gränsen 

mellan arbete och fritid (Jones, Burke & Westman 2006). Att kunna balansera arbetsliv 

och privatliv är i dagens samhälle viktigt för välmåendet hos medarbetare. Work-life 

balance (balansen mellan arbetsliv och privatliv) är ett begrepp som har studerats och 

diskuterats under en lång period (Wu, Rusyidi, Claiborne & McCarthy 2013) och är ett 

begrepp som vi anser lämpar sig väl för vår studie.  

 

3.3.1 Svårigheter i att balansera arbetsliv och privatliv  

Noon och Blyton (2007) beskriver work-life balance som individers förmåga att 

balansera de två sfärerna arbetsliv och privatliv utan att kraven från sfärerna påverkar 

varandra och skapar obalans. Vad som upplevs vara en tillfredsställande balans mellan 

de två sfärerna skiljer sig från person till person, beroende på de omständigheter som ter 

sig i ens arbetsliv och privatliv (Noon & Blyton 2007). Greenhaus och Beutell (1985) 

menar på att obalans mellan arbetsliv och privatliv inträffar när det uppstår en konflikt 

mellan de två sfärerna.  

 

Två källor till konflikt benämner Greenhaus och Beutell (1985) som tidsbaserad 

konflikt samt stressbaserad konflikt. Tidsbaserade konflikter är enligt Greenhaus och 

Beutell (1985) när en person lägger mer tid på ena sfären vilket gör att det blir mindre 

tid över till den andra. En tidsbaserad konflikt kan exempelvis uppstå när ens arbete 

kräver ett visst antal timmars jobb vilket bidrar till svårigheter i att ha tid över till sin 

fritid. En tidsbaserad konflikt kan även uppstå om en person tvingas ta med jobb hem 

för att hinna slutföra dagens arbete vilket kan skapa problem för de sysslor som behöver 

utföras på hemmaplan. Samtidigt kan ett stressigt familjeliv göra det svårt att hinna 

spendera tillräckligt med tid på sitt arbete (Greenhaus & Beutell 1985). Stressbaserade 

konflikter är enligt Greenhaus och Beutell (1985) när stress från den ena sfären påverkar 
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ens prestationer i den andra. Arbetsrelaterad stress kan bidra till utmattning, oro, 

depression, vara väldigt påfrestande samt göra en person mer lättretlig vilket kan 

påverka beteendet i övriga delar av livet såsom ens privatliv. Av den anledningen kan 

det bli svårare att finna ork till att umgås med familj och vänner på ens fritid när ens 

arbetsliv kräver mycket energi (Greenhaus & Beutell 1985). Vidare menar Blomquist 

och Röding (2010) att konflikter mellan arbetsliv och privatliv bidrar till sämre 

välmående där konflikterna påverkar både den mentala samt psykiska hälsan hos 

människor.   

    

Enligt Jones, Burke och Westman (2006) ligger det en stor utmaning i att framgångsrikt 

balansera arbete och privatliv för många människor och studier visar på att medarbetare 

främst upplever att det är deras arbete som påverkar deras privatliv än tvärtom. Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) belyser värdet av en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Författarna menar på att upplevelsen av balans i livet 

bidrar till en känsla av tillfredsställelse och kan vara en bidragande faktor till ett gott 

välmående. Obalans mellan de två sfärerna kan däremot resultera i stress samt ohälsa 

(Allvin et al. 2006). Wu et al. (2013) redogör för de negativa konsekvenserna av 

obalans mellan arbetsliv och privatliv samt de positiva konsekvenserna av balans mellan 

de två sfärerna hos individer och organisationer. Wu et al. (2013) menar på att obalans i 

livet har negativa inverkningar på livsglädjen, stress, hälsan, frånvaro från arbetet, 

produktivitet samt åtagandet till organisationen. Balans i livet resulterar däremot i 

flertalet fördelar såsom arbetstillfredsställelse, organisationsengagemang, 

familjefunktion samt ett bättre välmående hos de anställda (Wu et al. 2013). Att tydligt 

skilja på arbete och fritid ses som en strategi som används av en del medarbetare för att 

kunna hantera den arbetsrelaterade stressen och på så vis tillåta sig själva att koppla bort 

från arbetet när de har lämnat arbetsplatsen (Grotto & Lyness 2010). 

    

3.3.2 Det nya arbetslivet och kravet på flexibilitet  

En aspekt som påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv är det nya arbetslivet 

(Allvin et al. 2006). Allvin et al. (2006) menar att det nya arbetslivet har bidragit till 

mer möjligheter och högre förväntningar på personalen. Nya arbetsformer såsom 

flexibla arbeten erbjuds vilket har resulterat i att den traditionella uppdelningen mellan 

arbetsliv och privatliv istället har ersatts av att medarbetare själva kan bestämma hur de 

ska disponera sin tid (Allvin et al. 2006). Grotto och Lyness (2010) hävdar att 
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flexibilitet i var och när arbete utförs ses som en fördel för medarbetare. Att 

medarbetare får ta större ansvar över sitt arbete leder dock till att de själva tvingas 

upprätthålla gränsen mellan sina arbetsliv och privatliv (Allvin et al. 2006). Flexibla 

arbeten med oregelbundna arbetstider bidrar alltså till svårigheter i att skilja på arbete 

och fritid (Allvin et al. 2006; Grotto & Lyness 2010).  

 

Stoner, Stephens och McGowan (2009) menar att den nya tekniken gör det enklare att 

utföra arbete när och var som helst. Den nya tekniken ihop med ett mer flexibelt arbete 

kan öka möjligheten att nå en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Vidare menar 

författarna att ett flexibelt arbete kan underlätta för medarbetare att integrera och 

överlappa ansvaren inom arbetet och familjelivet vilket resulterar i positiva effekter 

samt en förbättrad upplevd balans mellan de två sfärerna. Av den anledningen kan 

flexibiliteten bidra till att medarbetarna upplever livet som mer hanterbart (Stoner, 

Stephens & McGowan 2009).      

 

3.4 Social interaktion 

Under en människas uppväxt och tidiga skeden skapas och formas de sociala behov som 

påverkar människor under dess livstid (Bolman & Deal 2015). Med sociala behov 

menar Bolman och Deal (2015) de olika sätt som människor kan förhålla sig till 

varandra. Människor tar inte någon hänsyn till organisationens behov när det gäller 

skapandet av relationer till andra människor utan att det är den egna stilen och de egna 

preferenserna som bestämmer hur de formar sina relationer till andra människor. 

Samtidigt spenderar ofta medarbetare stor tid åt relationella samtal och möten i olika 

kontexter på sin arbetsplats. Eftersom en stor del av medarbetares tid går åt relationella 

situationer har situationerna stor inverkan på den totala tillfredsställelsen en människa 

kan känna i sitt arbete (Bolman & Deal 2015).  

 

3.4.1 Gemenskap  

Människor är sociala varelser som vill umgås med varandra, konversera samt utbyta 

tankar, upplevelser och känslor (Stenberg 2011). Stenberg (2011) menar att få uppleva 

någon form av gemenskap kan vara grundläggande för de flesta människor även om det 

inte gäller alla. Enligt Prati, Albanesi och Pietrantoni (2016) kan en känsla av 

gemenskap definieras som en känsla människor har av att tillhöra något, en känsla som 

kan betyda att de är viktiga för en grupp eller individ. Gemenskap är enligt Håkansson 
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(2005) också en av de faktorer som anställda brukar benämna först när de får en spontan 

fråga om vad de värdesätter på en arbetsplats. En gemenskap beskriver Stenberg (2011) 

som en situation där en person får känna delaktighet inom ett socialt sammanhang vilket 

kan innebära att personen får bekräftelse av personer den tycker om att vara med. I 

situationer som den här kan gemenskapen påverka en persons sinnebild av sitt liv så att 

den upplever livet vara fyllt av värme, tillit och närhet samt även en plats för att fritt få 

uttrycka sina känslor och åsikter (Stenberg 2011). Just känslan av att tillhöra ett större 

sammanhang kan enligt Stenberg (2011) innebära att vara en del av en social värld som 

har betydelse i samhället, alltså att människan befinner sig i ett socialt sammanhang 

som han eller hon känner att det finns möjlighet att bli bekräftad i.  

 

Prati, Albanesi och Pietrantoni (2016) redogör att den mänskliga behovsteorin påverkar 

den psykologiska känslan av gemenskap. Om en individ tillhör en gemenskap som 

matchar individens psykologiska behov är det enligt Prati, Albanesi och Pietrantoni 

(2016) troligt att individen upplever att allmänt bättre välmående. Alltså kan det 

konstateras att gemenskap fungerar som en katalysator för välmåendet hos en människa 

(Prati, Albanesi & Pietrantoni 2016). Håkansson (2005) redogör också för att de 

negativa effekterna av en utebliven eller dysfunktionell gemenskap kan innebära att 

andra faktorer på arbetsplatsen inte fungerar heller. Enligt Tubbs och Moss (2008) blir 

ofta ett av de största resultaten inom en arbetsgrupp som löst ett svårt problem 

tillsammans att sammanhållningen och gemenskapen inom gruppen blir starkare. Tubbs 

och Moss (2008) redogör att effektiviteten är högre för varje individ inom en grupp med 

bra sammanhållning men menar samtidigt på att gruppen inte är som produktivast bara 

för att sammanhållningen är bra. En god sammanhållning inom en grupp och på en 

arbetsplats leder snarare till att människor hjälper varandra när det behövs, reagerar 

bättre på situationsförändringar och ställer mycket frågor till varandra (Tubbs & Moss 

2008). 

 

3.4.2 Välmående  

Enligt Tschan, Semmer och Inversin (2004) spelar sociala relationer en viktig roll inom 

arbetslivet och kan ha stora konsekvenser för både medarbetarna i en organisation men 

även organisationen som helhet. De flesta jobben inkluderar någon form av interaktion 

med andra människor genom möten, samarbeten eller bara samtal med kollegor. Med 

det sagt är det därför klart att de sociala relationerna mellan kollegor, chefer, 
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underordnade, kunder och leverantörer på en arbetsplats kan ha stor betydelse för 

medarbetarnas allmänna uppfattning om sina arbetssituationer (Tschan, Semmer & 

Inversin 2004). De sociala aspekterna på en arbetsplats har bland annat stor inverkan på 

människors arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation, personalomsättning samt 

hängivelse till organisationen. En annan aspekt som de sociala relationerna har visats 

påverka är människors välmående (Tschan, Semmer & Inversin 2004). Enligt Tschan, 

Semmer & Inversin (2004) har även de olika sociala faktorerna stor påverkan på bland 

annat organisationens prestationer, säkerhetsarbete och hur medarbetarna inom en 

organisations beteenden förändras. De sociala faktorerna på en arbetsplats kan därför 

påverka både en organisations totala prestanda men även medarbetarnas välmående 

(Tschan, Semmer & Inversin 2004).  

  

3.5 Motstånd  

När en organisation genomgår en förändring är det vanligt att motstånd uppstår från 

medarbetarna (Sveningsson & Sörgärde 2012). Fleming och Spicer (2007) menar på att 

motstånd kan forma sig olika inom varje organisation. En orsak till varför människor 

gör motstånd är för att många oftast drabbas negativt av en förändring (Sveningsson & 

Sörgärde 2012). Förändringar kan bland annat påverka personers förutsättningar att 

arbeta effektivt samtidigt som det kan påverka deras möjligheter att kontrollera 

situationen (Bolman & Deal 2015). Dawson (2002) menar att orsaken till varför 

människor gör motstånd är för att den nya förändringen kan bryta kontinuiteten i 

arbetsmiljön samt bilda ett klimat som präglas av osäkerhet och tvetydighet. Vid de 

moderna förändringsinitiativen är det inte sällsynt att gamla och etablerade relationer 

formas om, att familjära strukturer förändras och att traditionella arbetsmetoder ändras 

eller ersätts (Dawson 2002). Ytterligare en orsak till varför medarbetare kan tänkas göra 

motstånd gentemot en förändring är enligt Dawson (2002) för att de försöker bibehålla 

status quo och vill därför att arbetssituationen ska förbli oförändrad. Dawson (2002) 

redogör för att motstånd vanligtvis inträffar som ett resultat av att en eller flera av 

följande faktorer inträffar:   

 

• När stora förändringar sker i arbetet 

• En minskad ekonomisk säkerhet alternativt förlust av arbete 

• Psykologiskt hot (verkligt eller inbillat) 

• Förändring av sociala förhållanden (nya arbetsvillkor) 
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• Minskad status  

 

Ytterligare en orsak till varför medarbetare kan tänkas göra motstånd mot förändringar 

är för att de misstycker de nya förhållandena då de hellre föredrar tidigare alternativ 

(Dawson 2002). Hayes (2014) menar att motstånd bland annat kan det bero på 

medarbetarnas egna intresse, att medarbetarna gör motstånd då de tror att förändringen 

kommer påverka dem personligen och resultera i att de förlorar något värdefullt. Studier 

visar på att en avgörande faktor till hur förändringen mottages beror på om 

medarbetarna uppfattar att förändringen kommer ha en fördelaktig eller skadlig 

inverkan på dem. Det kan bland annat bero på hur medarbetarna uppfattar att 

förändringen kommer påverka deras arbetssätt, arbetsmöjligheter, arbetstillfredsställelse 

etcetera (Hayes 2014).  

  

3.5.1 Accept eller Aktivt motstånd  

Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) uppger att det finns olika sätt att uttrycka sitt 

motstånd på vartefter vi har valt att tillämpa oss utav uttrycksformerna Accept samt 

Aktivt motstånd i vår studie. Vid mycket hög accept, som är en positiv sida av motstånd, 

är individen entusiastisk till att samarbeta och ge stöd. Vid en lägre grad av accept visar 

personen på samverkan med en mindre grad av hängivenhet medan individen vid den 

lägsta graden av accept har accepterat den förändring som har skett. Aktivt motstånd 

innebär istället att individen exempelvis protesterar, begår fel eller drar sig tillbaka som 

motstånd till en förändring (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014).  

 

3.5.2 Motstånd som vägran  

Fleming och Spicer (2007) beskriver ytterligare en form av motstånd som de benämner 

motstånd som vägran. Författarna menar på att motstånd och makt ofta går hand i hand 

och att motstånd som vägran i detta fallet hör ihop med vad de kallar för tvingande 

makt. Tvingande makt är enligt Fleming och Spicer (2007) när A tvingar B att göra 

något som B annars inte hade gjort. Motstånd som vägran uppstår alltså när B vägrar 

göra det som A säger åt den vilket är den vanligaste formen av motstånd (Fleming & 

Spicer 2007).  
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4 Empiri och tolkning 

Vår studie syftar till att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller sig 

till det aktivitetsbaserade arbetssättet. I följande avsnitt presenterar vi vår tolkning av 

studiens empiriska material i förhållande till den teoretiska referensramen. Avsnittet 

börjar med en kort beskrivning om hur företaget där studien är utförd arbetar med det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Fortsättningsvis ger vi vår tolkning av våra 

respondenters upplevelser av arbetssättet utifrån vår teoretiska referensram och de fyra 

temana; arbetsmiljö, balansen mellan arbetsliv och privatliv, social interaktion samt 

motstånd.  

       

Företaget som vi valde att undersöka har arbetat med det aktivitetsbaserade arbetssättet 

sedan tre år tillbaka. Arbetsplatsen är uppdelad i olika zoner där varje avdelning på 

företaget har en hemmazon där de anställda sitter med sina kollegor. Arbetsplatsen 

innehar olika miljöer såsom medarbetarlounge, grupprum samt tystare miljöer. Trots 

sina hemmazoner får de anställda välja att sitta vart de vill och de uppmuntras till att 

skifta mellan de olika miljöerna på arbetsplatsen för att anpassa sig till det de arbetar 

med. De anställda har inget fast skrivbord utan sätter sig där det är ledigt när de kommer 

på morgonen. Företaget arbetar med clean desk vilket innebär att skrivborden ska vara 

städade och tomma när de går hem för dagen för att en ny person ska kunna sätta sig där 

nästkommande arbetsdag. Arbetsplatsen är mobil och papperslös där allt ens arbete ska 

finnas på elektroniska enheter och arbetsmaterialet låses in i medarbetarnas skåp. 

 

En kort beskrivning om vår studies respondenter:  

Respondent A - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i cirka 6 år.  

Respondent B - Arbetar som analytiker och har varit på Företaget i 1,5 år.  

Respondent C - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i cirka 2 år.  

Respondent D - Arbetar som ingenjör och har varit på Företaget i 19 år.  

Respondent E - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i 4 år.  

Respondent F - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i cirka 5 år.  

Respondent G - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i 6 år.  

Respondent H - Arbetar som ekonom och har varit på Företaget i 7 år.  
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4.1 Arbetsmiljö  

I kommande avsnitt kommer vi att undersöka hur medarbetare upplever arbetsmiljön på 

ett kontor där det aktivitetsbaserade arbetssättet har tillämpats. Under våra intervjuer 

visade det sig att våra respondenter har blandade upplevelser av arbetsmiljön inom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. I följande avsnitt kommer vi att diskutera medarbetarnas 

positiva och negativa upplevelser inom arbetsmiljön utefter våra sju aspekter: ergonomi, 

ljud, ljus, psykosocial arbetsmiljö, stress, konflikter samt arbetsmiljö i öppna landskap.   

 

4.1.1 Positiva upplevelser 

Ergonomi 

För flera respondenter innebär det aktivitetsbaserade arbetssättet en klar förbättring 

inom den fysiska arbetsmiljön i form av förbättrad ergonomi. Ett av de största områdena 

som Denward (2005) benämner inom just ergonomi är arbetsställningar och hur viktigt 

det är med lämpliga sådana. Denward (2005) redogör att det är viktigt att variera 

arbetsställningen, inte bara sitta ner, inga sneda eller lutande arbetsställningar och att 

anpassa sina arbetsställningar efter individuella kroppsmått för att undvika skador. 

Respondent A berättade under vår intervju att: “Sen har jag väl upplevt att jag blivit 

mer rörlig med de ergonomiska stolarna och borden, har börjat tänka mer på min 

hållning och hur jag står eller sitter, varierar mig under dagarna, så jag mår definitivt 

bättre fysiskt” [Respondent A, intervju 2017]. Respondent G bidrog med en liknande 

kommentar vilken var: “I och med att man får ställa in blir det mindre risk att man 

sitter fel, till skillnad från om man har ett fast kontor kanske man sitter “fel” 

jättelänge”. Liknande påståenden som de här uttrycktes från två andra respondenter 

men fördjupning och förtydling i att de jämförde med hur de hade det på sitt tidigare 

kontor och arbetssätt. Vi tolkar det därför som att det aktivitetsbaserade arbetssättet, 

med sina olika konfigurationer, zoner och arbetsmiljöer har förbättrat medarbetarnas 

upplevda välmående genom ett väl fungerande ergonomiskt utbud.   

 

Enligt Jakobsson (2016) är belastningssjukdomar den sjukdom som orsakar mest 

sjukfrånvaro på en arbetsplats, att det är de långvariga belastningarna som orsakar 

problemet och att det går att undvika genom ett varierat arbete och god ergonomi. 

Under vår intervju med respondent C framkom det att det aktivitetsbaserade arbetssättet 

på Företaget innebar en uppmuntran att motionera under eller i anslutning till 
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arbetstimmarna då Företaget har ett gym och träningslokal i byggnaden. Att Företaget 

erbjuder och uppmuntrar till fysisk aktivitet tolkar vi som ett initiativ Företaget tar för 

att förbättra medarbetarnas välmående och att det är möjligt genom den flexibiliteten 

som det aktivitetsbaserade arbetssättet medför.  

 

Ljud 

Företaget införde det aktivitetsbaserade arbetssättet när de byggde ett nytt kontor vilket 

är något som respondent E tog upp angående ljudnivåer:  

 

“Det fysiska här på Företaget är väldigt väl genomtänkt med ljuddämpare och så 

vidare. Man har byggt för att ljudvågorna inte ska sprida sig liksom” [Respondent E, 

intervju 2017]. 

 

Enligt Jakobsson (2016) är det viktigt att medarbetare kan avskärma sig från buller i 

vardagen. Denward (2005) redogör att det är viktigt ur ett arbetsmiljösynsätt att 

uppmärksamma de skadliga effekterna som ljudet kan ha på medarbetarna. Vi tolkar 

respondent E’s citat som att Företaget verkligen tänkt till angående utformningen av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och att arbetssättet med sin flexibilitet ger medarbetarna 

möjligheten att avskärma sig från buller i den mån de behöver.  

 

Ljus 

En viktig faktor inom den fysiska arbetsmiljön är ljuset på arbetsplatsen. Enligt 

Jakobsson (2016) är ljuset grundläggande för att medarbetarna skall trivas och prestera 

på en arbetsplats. Fem av våra respondenter upplevde det aktivitetsbaserade arbetssättet 

som positivt där de ansåg att den ljusa och luftiga miljön hade bidragit till ett bättre 

välmående. Respondent E uttryckte det på följande vis:  

 

“Nej jämfört med förra kontoret mår jag inte så mycket bättre psykiskt nu, men jag har 

känt att belysningen här inne gör mig piggare under vinterhalvåret och det har 

förbättrat mitt allmänna välmående. Här är ju både bra inomhusbelysning och man får 

mycket dagsljus” [Respondent E, intervju 2017]. 

 

Trots att det här var respondent E’s citat har fem stycken respondenter tagit upp samma 

aspekt. Vi tolkar det här som att det aktivitetsbaserade arbetssättet främjar välmåendet 
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hos medarbetarna i det fall som den fysiska belysningen är väl utformad. Vår tolkning 

styrks även av respondent C’s citat som lyder:  

 

“Det är väldigt lugnt och väldigt välplanerat här, bland alla zoner och så. Vi har en 

ljus innergård som allt kretsar kring och det är mycket fönster ut mot sidorna av 

byggnaden” [Respondent C, intervju 2017]. 

 

En aspekt som verkar påverka flera av våra respondenters upplevelser av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är belysningen och de positiva omdömen respondenterna 

har sagt, vilket vi tolkar som en bekräftelse av det Jakobsson (2016) klassar som 

resultatet av en god belysning.  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

“Jag upplever nog att Företaget har fått ett bättre fokus på det psykiska välmåendet och 

psykiska arbetsmiljön sen vi flyttade hit” [Respondent H, intervju 2017]. 

 

Citatet ovan kommer från respondent H där situationen hen syftar på är flytten från det 

gamla kontoret till det nya där det aktivitetsbaserade arbetssättet implementerades. Vi 

kopplar det här till det som Håkansson (2005) redogör är ett modernare sätt att arbeta 

med arbetsmiljön och framför allt den psykosociala arbetsmiljön, nämligen att alla 

medarbetare upplever situationer på olika sätt och det handlar om att se till varje 

individs behov. Vi tolkar respondent H’s uttalande som att medarbetarna har fått större 

möjligheter att själva kontrollera sin arbetsmiljö och hur de väljer att styra den sedan 

Företaget flyttade från de gamla lokalerna till de nya för tre år sedan. 

 

Stress 

“Vi har till exempel servicepersonal som går runt någon gång i veckan och kollar så att 

all teknologi funkar, gör den inte det återgärdar dom det snabbt vare sig det är vi eller 

dem som upptäcker det” [Respondent C, intervju 2017]. 

 

Enligt Adams (2007) är en faktor som kan leda till minskad stress när en individ 

upplever att den har kontroll över sin egna situation. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

innebär oftast att medarbetarna jobbar mer eller mindre helt digitalt. Därför är det 

viktigt att teknologin ständigt fungerar för att minska onödig stress hos medarbetarna. 
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Vi tolkar det respondent C säger angående servicepersonalen som Företagets sätt att 

minska medarbetarnas upplevda stress inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. 

Respondent C utvecklar även och säger att:  

 

“Det är nog lättare att bli störd om man har fasta platser för då vet folk mer vart man 

är, här kan jag flytta mig och sätta mig i tysta rummet där jag vet att ingen kan störa 

mig i arbetet” [Respondent C, intervju 2017]. 

 

Enligt Adams (2007) faktorer som vi redogjorde för ovan menar han bland annat 

medarbetarens möjlighet att påverka arbetstider, uppläggning av dagen samt fysisk och 

psykisk arbetsmiljö. Med hjälp av Adams (2007) faktorer tolkar vi det som att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet ger medarbetare möjligheten att förflytta sig för att på så 

sätt hitta den arbetsplats eller arbetsmiljö som de själva känner att de kan koncentrera 

sig bäst i.  

 

4.1.2 Negativa upplevelser 

Ergonomi 

Enligt Denward (2005) är arbetsställningar en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn 

till med syfte att undvika belastningsskador på en arbetsplats medan Jakobsson (2016) 

hävdar att variation inom arbetet är viktigt. Några av de vanligaste besvären som 

uppstår med grund i arbetsbelastning vid datoranvändande är bland annat värk i nacke, 

skuldror och ländrygg (Jakobsson 2016).  

 

“Jag har problem med ryggen så därför passar inte det aktivitetsbaserade mig så bra. 

Att behöva komma hit och ställa in stolar och bord varje dag funkar inte så bra för det 

blir aldrig riktigt likadant och då få jag ont i ryggen” [Respondent B, intervju 2017]. 

 

Som respondenter tidigare nämnt har det aktivitetsbaserade arbetssättet stort fokus på 

den fysiska delen av arbetsmiljön där ett bra ljus, ljuddämpande miljöer och 

ergonomiska arbetsplatser är viktiga delar. Den tolkning vi gör gentemot tidigare 

forskning är att det aktivitetsbaserade arbetssättet ger goda förutsättningar för ett 

hållbart ergonomiskt arbetsliv. Därav gör vi tolkningen att respondent B’s situation är 

ett speciellt fall där besvär med ryggen uppkommit redan innan respondenten började 

arbeta på ett aktivitetsbaserat kontor. I respondent B’s fall tolkar vi det därför som att 
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det aktivitetsbaserade arbetssättet upplevs som negativt då arbetssättet, med sina 

obestämda arbetsplatser, inte tillåter respondenten att uppnå bästa möjliga 

förutsättningar för att kontrollera sina ryggproblem genom en konstant 

arbetsplatsinställning.  

 

Ljud 

“Det stör mig att jag inte riktigt kan jobba fullt ut, det känns som att det 

aktivitetsbaserade hämmar och stressar mig” [Respondent D, intervju 2017]. 

 

Gedin-Erixson (1992) benämner negativ stress som skillnaden mellan vad en individ 

klarar av att utföra och vad miljön kräver av individen. Respondent D har tidigare under 

intervjun också belyst sina svårigheter att koncentrera sig vid bullriga ljudnivåer och 

Jakobsson (2016) redogör att buller definieras som icke önskvärt ljud. Vi tolkar 

respondent D’s situation som att de faktorer som det aktivitetsbaserade arbetssättet 

medfört har gjort att hen inte klarar av att hålla samma arbetstempo nu som hen kunde 

tidigare innan det aktivitetsbaserade arbetssättet infördes. Vår tolkning är att det här 

bland annat beror på att ljudnivån är på störande nivåer vilket gör att respondent D 

förlorar sin koncentration.  

 

Under våra intervjuer har det varit tydligt att alla respondenter uppfattat större delar av 

sina upplevelser väldigt olika från varandra. En punkt som det här inte stämmer på är 

kring tillfällen då arbetsplatsen har en ökad personalnärvaro, alltså att fler medarbetare 

är inne på kontoret samtidigt än vanligt. En respondent benämnde det som att det vissa 

dagar är för mycket surr och för mycket som händer runt omkring en och att man då 

förlorar koncentrationen samt blir stressad. Uttalandet, som respondent C stod för, 

styrks av ytterligare fyra respondenter som alla kommenterar samma fenomen och att 

det stör deras arbetsmiljö. Denward (2005) redogör att ljudet är vår allra viktigaste 

kommunikationskanal. Samtidigt redogör Håkansson (2005) att den psykosociala 

arbetsmiljön innebär hur medarbetare uppfattar de förhållanden som finns på 

arbetsplatsen. Vi tolkar situationen som att flexibiliteten som det aktivitetsbaserade 

arbetssättet medför kan ha negativa konsekvenser på ljudnivån då arbetssättet 

uppmuntrar människor att komma och gå, byta arbetsplatser och sitta tillfälligt på 

kontoret och tillfälligt på andra platser. Respondenterna har berättat att många av de 

anställda på Företaget arbetar i olika projekt och är därför mycket ute hos kunder och 
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arbetar, men att det vissa veckor blir så att många av dem är inne på kontoret istället. 

Det är den här flexibiliteten ovan nämnd som vi syftar till. Även om samma flexibilitet 

hade funnits på ett vanligt kontor hade de projektanställda kunnat komma in och stänga 

dörren om sig på ett kontor, medan det aktivitetsbaserade arbetssättet inte ger den 

möjligheten. En annan aspekt till den ökade ljudnivån i de här situationerna förstår vi, 

förklarat av respondenterna, är att de projektanställda som inte varit på kontoret är extra 

pratglada mot sina kollegor när de inte varit på kontoret på ett tag utan vill uppdatera sig 

om hur de andra mår och vad de gör till exempel. Håkansson (2005) redogör att stress är 

en reaktion som mänskligheten utvecklat för att anpassa sig för tillfälliga förändringar. 

Vi tolkar den stress som våra respondenter upplever som en reaktion på att det ökade 

bruset från kollegorna där de redan från början vet om att de kommer ha svårare att 

koncentrera sig vid den ökade personalnärvaron.  

 

Jakobsson (2016) definierar buller som ett icke önskvärt ljud, något som vi tolkar att 

respondent E’s uttalande syftar till:  

 

“Jo visst kan man bli påverkad av andra, på något sätt handlar det om att hitta fokuset, 

allt ifrån hörlurar med musik till andra sätt. Jag upplever det inte som ett problem men 

visst det stojas ibland och man kan ju inte koncentrera sig hur länge som helst. Många 

väljer som jag att gå iväg när man får ett telefonsamtal och inte sitter kvar i det öppna 

landskapet för att inte störa andra, men det är klart att det alltid finns någon högljudd 

människa som inte riktigt tänker sig för och då stör den personen ju” [Respondent E, 

intervju 2017]. 

 

Enligt Jakobsson (2016) leder ofta buller i öppna kontorslandskap till frustration hos 

medarbetarna vilket i sin tur leder till stress och ineffektivitet. Jakobsson (2016) redogör 

även att det är samtalsstörande som ligger till grund för ovan nämnt buller. Vi tolkar 

respondentens uttalande utifrån Jakobssons (2016) teori som att det finns en 

överförbarhet mellan teorierna om öppna landskap till respondentens upplevelser om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och hur situationen upplevs som negativ. En faktor som 

styrker vår tolkning är att ytterligare tre respondenter har uttryckt samma och liknande 

åsikter. Respondent A är en av de respondenterna och här vill vi ta upp hens åsikter lite 

ytterligare:  
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“Jag har en “granne” i min zon som pratar väldigt högt i telefon och sörplar i sitt kaffe 

hela tiden. Det hade jag aldrig tänkt på innan men nu är det så störande ” [Respondent 

A, intervju 2017].  

 

När respondent A säger att hen “aldrig tänkt på det innan” refereras det till den tidigare 

kontorskonfigurationen där de hade cellkontor. Vår tolkning är att respondent A anser 

att grannens telefonpratande och sörplande är buller för hen likt Jakobssons (2016) teori 

om att icke önskvärt ljud klassas som buller. Vi ser även en koppling till Håkanssons 

(2005) teori om stress, att stress är en mänsklig reaktion på att anpassa sig till tillfälliga 

förändringar. Jakobsson (2016) anser att det är svårt att avskärma sig från buller på alla 

arbetsplatser. I och med att det aktivitetsbaserade arbetssättet inte möjliggör för 

avskärmning mot störande buller i vardagen på ett effektivt sätt tolkar vi det som att 

medarbetarna inom arbetssättet på Företaget är extra utsatta av störande ljud som kan 

leda till ökade stressnivåer. Adams (2007) menar att en minskad kontroll över 

individens egna arbetssituation kan leda till ökad stress, vilket vi också tolkar är det som 

händer på Företaget då medarbetarna inte kan avskärma sig i syfte att behålla sitt 

välmående. Senast gjorda tolkning finner vi även stöd för i respondent H och D’s 

intervjuer då de tydligt poängterade att de tidigare hade möjlighet att stänga om sig när 

det var för högljutt, en möjlighet de inte längre har vilket gör att de anser sig ha ett 

sämre välmående när de nu arbetar inom det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Om vi återvänder till respondent A’s uttalande om sin sörplande granne anger 

Håkansson (2005) att det finns två olika typer av konflikter, de är konflikter inom en 

individ och konflikter mellan individer. Enligt vår tolkning har respondent A en konflikt 

inom sig själv då hen inte har bemött grannen som skapar buller. En vanlig orsak till att 

konflikter inte löses, varje sig de är inom en individ eller mellan flera, är att ingen 

individ vågar ta upp ämnet (Håkansson 2005).  

 

Ljus 

“Det är ju väldigt ljust och fint här, man får mycket dagsljus. Däremot har ju inga 

mötesrum några fönster så vi som sitter i heldagsmöten blir ju knäppa av att inte se 

något ljus alls på en hel dag” [Respondent A, intervju 2017]. 
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Enligt Denward (2005) har ljuset stor betydelse för upplevelserna inom den fysiska 

arbetsmiljön på en arbetsplats. Jakobsson (2016) redogör att en bra belysning kan ge en 

ökad trivsel och bättre resultat inom arbetet. Vidare menar Jakobsson (2016) att 

skillnader mellan ljusa och mörka miljöer, såsom till exempel möbler, kan orsaka en 

trötthet hos individer då ögat tvingas att jobba extra mycket för att anpassa sig mellan 

skillnaderna i de ljusa eller mörka miljöerna. Eftersom medarbetarna på ett 

aktivitetsbaserat kontor inte har egna arbetsplatser eller kontor krävs det mötesrum för 

att kunna hålla stängda möten mellan enskilda individer. Vår tolkning i det specifika 

fallet hos Företaget är att det generellt sett är en god belysning i hela byggnaden 

förutom i mötesrummen, där skillnader mellan den ljusa och luftiga miljö som finns 

generellt på arbetsplatsen och den lite mörkare miljön i mötesrummen som inte har 

fönster kan orsaka negativa upplevelser hos medarbetarna. 

 

4.2 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 

Vi ska nu diskutera hur medarbetarna upplever att ett aktivitetsbaserat arbetssätt har 

påverkat deras balans mellan arbetsliv och privatliv. Allvin et al. (2006) menar att en 

god balans mellan arbetsliv och privatliv är väsentligt för att kunna bibehålla ett gott 

välmående. Vi kan se att det aktivitetsbaserade arbetssättet både kan hjälpa och stjälpa 

balansen mellan arbetsliv och privatliv och vi ska nu redogöra för båda perspektiv för 

att öka förståelsen hos dig som läsare.  

 

4.2.1 Positiva upplevelser  

Respondent E berättar för oss att hen har ett hektiskt familjeliv med småbarn vilket gör 

att hen uppskattar det flexibla i det aktivitetsbaserade arbetssättet eftersom det ger 

respondenten väldigt fria tyglar till när och var arbetet ska ske. Vidare berättar 

respondent E att hens balans mellan arbetsliv och privatliv fungerar bra. Grotto och 

Lyness (2010) hävdar att flexibelt arbete är fördelaktigt för medarbetare vilket vi i detta 

fall kan hålla med om och menar på att det kan hjälpa till att underlätta vardagen för 

respondent E. Likt Stoner, Stephens och McGowan (2009) tolkar vi det som att det är 

flexibiliteten i arbetet som underlättar för respondent E att utföra sitt arbete var och när 

som helst, vilket går att förstå på respondent E’s svar. Vi tolkar det som att det flexibla 

arbetet som det aktivitetsbaserade arbetssättet medför underlättar för respondent E att 

integrera de ansvar som hen har i både arbetslivet och familjelivet vilket Stoner, 

Stephens och McGowan (2009) menar kan ge en bättre balans mellan de två sfärerna. 
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Det styrks av att respondent E upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv som bra 

vilket vi tolkar är det flexibla arbetets förtjänst. Respondent E kan då lämna kontoret 

tidigare för att exempelvis hämta barnen på dagis för att senare på kvällen jobba ikapp 

den arbetstid som hen gick miste om på grund av en tidig hemgång. Det blir därmed 

enklare för respondenten att hantera de ansvar som familjelivet kräver samtidigt som 

ansvaren från arbetet kan upprätthållas. Stoner, Stephens och McGowan (2009) menar 

på att flexibilitet i arbetet kan göra livet mer hanterbart vilket vi tolkar har skett även i 

respondent E’s fall på grund av ett arbete som underlättar vardagen. Den förbättrade 

balansen och en mer hanterbar vardag tolkar vi har bidragit till ett bättre välmående och 

en bättre familjefunktion hos respondent E, vilka enligt Wu et al. (2013) är positiva 

faktorer som kan uppstå vid balans i livet.  

 

4.2.2 Negativa upplevelser  

“Det flexibla arbetet har gjort att jag har haft möjligheten att ta hem datorn och jobba 

sena kvällar och nätter vilket jag har gjort under hektiska tider. Det har gjort det 

svårare att skilja på vad som är privatliv och vad som är arbetsliv” [Respondent C, 

intervju 2017]. 

 

Vi menar på att respondent C’s situation kan liknas vid vad Greenhaus och Beutell 

(1985) benämner som tidsbaserad konflikt. Enligt Greenhaus och Beutell (1985) kan en 

tidsbaserad konflikt uppstå när mer tid läggs på den ena sfären vilket följaktligen leder 

till mindre tid över till den andra. Exempelvis kan en sådan situation uppstå vid hektiska 

perioder på jobbet vilket genererar i mindre tid över till ett privatliv (Greenhaus & 

Beutell 1985). Flexibiliteten som det aktivitetsbaserade arbetssättet medför ger alltså 

möjligheten till att ta med arbete hem vilket vi ser har skett i respondent C’s fall. Att 

hen tvingas lägga tid på arbetet när arbetsdagen egentligen är över leder då till att tid 

från respondent C’s fritid minskar vilket gör att vi ser att en tidsbaserad konflikt har 

uppstått. Respondent C upplever det som svårt att skilja på arbetsliv och privatliv vilket 

vi tolkar har skapat obalans mellan hens arbetsliv och privatliv vilket Greenhaus och 

Beutell (1985) menar kan hända när en konflikt uppstår mellan de två sfärerna. Allvin et 

al. (2006) samt Grotto och Lyness (2010) påstår att flexibla arbeten gör det svårare att 

skilja på arbete och privatliv, något vi kan se har skett i respondent C’s fall.  Senare i 

intervjun med respondent C framgick det dock att hen insåg att ett sådant arbetssätt inte 

skulle fungera i längden och har därför blivit bättre på att inte ta med arbete hem och 
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har nu lärt sig att skilja på vad som är arbetsliv och vad som är privatliv. Av den 

anledningen tolkar vi det som att konflikterna har minskat mellan sfärerna och den 

eftersträvade balansen har börjat återfinna sig. 

 

Respondent B är inte helt nöjd med det aktivitetsbaserade arbetssättet och menar på att 

det finns många negativa aspekter som påverkar det dagliga arbetet. Bland annat 

upplever respondent B en stress i att inte veta vart hen ska sitta varje dag och tycker att 

det är jobbigt att varje morgon leta upp en ny plats samtidigt som det stundtals är svårt 

att koncentrera sig på sitt arbete på grund av störande ljud. Även respondent D samt 

respondent H upplever att miljön på arbetsplatsen är stressande, främst på grund av den 

höga ljudnivån som gör det svårt att fokusera på arbetet. Det verkar som att 

respondenterna upplever stress generellt på arbetet vilket Greeenhaus och Beutell 

(1985) benämner arbetsrelaterad stress. Långsiktigt kan för mycket av den 

arbetsrelaterade stressen leda till bland annat utmattning, depression och lättretlighet 

(Greeenhaus & Beutell 1985). Just nu är ingen respondent i riskzonen enligt dem själva 

men vi tolkar det som att ökad framtida stress kan få konsekvenser på respondenternas 

hälsa då de uttryckt sig uppleva arbetsrelaterad stress. Den typen av stress som 

respondent B upplever till följd av att inte ha någon fast arbetsplats samt de 

koncentrationssvårigheter som respondent D och respondent H’s upplever tolkar vi kan 

ha negativ inverkan på deras balans mellan arbetsliv och privatliv. Respondenternas 

stress från arbetet kan liknas vid vad Greenhaus och Beutell (1985) benämner 

stressbaserad konflikt där stress från den ena sfären påverkar den andra sfären. Som 

Greenhaus och Beutell (1985) argumenterar ser vi att det finns en risk i att stressen från 

arbetet gör det svårare för respondenterna att orka lägga lika mycket tid på vänner och 

familj vilket belyser den stressrelaterade konflikten. Ett sämre välmående kan enligt 

Blomquist och Röding (2010) även orsakas av konflikter mellan arbetsliv och privatliv 

och är även det en faktor som vi tolkar kan ha försämrat respondenternas upplevda 

välmående.  

 

“Jag funderar på att börja jobba hemifrån någon dag i veckan för att få mer gjort och 

har tänkt att börja med det så fort jag har fått i ordning ett arbetsrum hemma med nya 

skärmar. De gånger jag jobbar över, jobbar hemifrån eller när jag jobbar helger så får 

jag dubbelt så mycket mer gjort än vad jag får annars. Det aktivitetsbaserade 
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arbetssättet påverkar gränsen mellan arbetsliv och privatliv och kommer göra det ännu 

mer nu när jag ska börja jobba hemifrån ibland” [Respondent D, intervju 2017]. 

 

Respondent D är en medarbetare som väljer att stundtals jobba hemifrån på grund av att 

det aktivitetsbaserade arbetssättet har lett till koncentrationssvårigheter och stör 

respondentens arbete i för stor utsträckning. Eftersom respondent D väljer att jobba 

hemifrån ibland kommer hen få ett större ansvar över sitt arbete när det sker på 

hemmaplan. Allvin et al. (2006) hävdar att medarbetare med eget ansvar över sitt arbete 

själva tvingas bevara gränsen mellan arbetsliv och privatliv där skiljandet mellan vad 

som är arbete och vad som är fritid kan vara en svårighet. I enlighet med respondent D’s 

svar tolkar vi det som att det kommer bli svårt för hen att skilja på arbetsliv och 

privatliv de gånger arbetet sker hemifrån. Av den anledningen och med respondent D’s 

svar i åtanke tolkar vi det som att det aktivitetsbaserade arbetssättet kommer skapa 

obalans mellan de två sfärerna hos respondenten.  

 

4.3 Social interaktion 

Kommande avsnitt kommer att studera hur medarbetare upplever att den sociala 

interaktionen har påverkats av att ett aktivitetsbaserat arbetssätt har införts. Under 

intervjuerna lärde vi oss hur olika medarbetarna har upplevt den sociala interaktionen 

inom det aktivitetsbaserade arbetssättet och vi skall nu försöka tolka de olika 

upplevelserna.  

 

4.3.1 Positiva upplevelser 

“Däremot skulle jag nog säga att den sociala interaktionen har blivit bättre sen vi 

började med aktivitetsbaserat arbetssätt, även om det nog mer beror på öppna landskap 

så är ju det aktivitetsbaserade en del av det” [Respondent E, intervju 2017]. 

 

Enligt Bolman och Deal (2015) skapas och formas människors sociala behov under 

uppväxten och med de här sociala behoven menar de hur människor förhåller sig till 

varandra. På en arbetsplats går stor del av tiden åt relationella situationer och har därför 

en stor inverkan på den totala tillfredsställelsen en medarbetare kan känna angående sitt 

arbete (Bolman & Deal 2015). Stenberg (2011) redogör att människor i grunden är 

sociala varelser som vill konversera och utbyta tankar, upplevelser och känslor med 

varandra och att upplevelsen av en gemenskap kan vara grundläggande för vissa 
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människor men inte för alla. Ovanstående citat från respondent E tolkar vi som att 

skiftet till ett aktivitetsbaserat arbetssätt från ett vanligt cellkontor har gjort att 

respondenterna upplevt en ökad sammanhållning och gemenskap. Även respondent C 

bidrar med liknande tankar:  

 

“Det är därför jag tycker att det här med det öppna landskapet inom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet är så bra för man lär känna andra, vågar lära känna 

andra för det är så öppna diskussioner liksom” [Respondent C, intervju 2017]. 

 

Gemenskap är en av de faktorer anställda brukar nämna först när de får frågan om vad 

de värdesätter på sin arbetsplats (Håkansson 2005). Vi tolkar respondent C’s uttalande 

som att hen upplever en större gemenskap sedan det aktivitetsbaserade arbetssättet 

implementerades. Enligt Prati, Albanesi och Pietrantoni (2016) kan en känsla av 

gemenskap definieras som att människor känner att de tillhör något, som en större grupp 

till exempel. Utifrån båda de ovanstående respondenternas citat gör vi tolkningen att det 

är det öppnare klimatet med ökad interaktion som gjort att en ökad gemenskap har 

uppstått på Företaget. Vidare redogör Prati, Albanesi och Pietrantoni (2016) att 

gemenskap kan fungera som en katalysator för välmåendet. Med andra ord kan man 

säga att en ökad känsla av gemenskap och sammanhållning kan leda till ett förbättrat 

välmående, något vi tycker speglas i respondent A’s kommentar:  

 

“Vi hade några administratörer som det förr var massa tjafs emellan, dom satt i varsitt 

rum bredvid varandra och gnällde på varandra. Sen flyttade vi hit och började med det 

aktivitetsbaserade och det blev jättemycket bättre, dom har blivit jättebra kollegor” 

[Respondent A, intervju 2017]. 

 

Vi tolkar det här citatet som att administratörerna förr satt instängda på sina rum utan 

varken någon större social interaktion eller konfirmation från sina medarbetare. Genom 

övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet fick administratörerna komma ut från 

sina kontor och börja ha ett större socialt utbyte med sina kollegor, chefer och varandra 

vilket vi tolkar ökade deras känsla av gemenskap och troligtvis ökade deras välmående. 

Håkanssons (2005) två typer av konflikter tror vi också kan spela in här. De två 

administratörerna hade enligt vad vi tolkar respondent A’s citat som, en konflikt mellan 

individer. En av Håkansson (2005) listad lösning på en konflikt mellan individer är att 
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våga samtala om ämnet som konflikten berör. Därav gör vi tolkningen att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet kan ha fått de två administratörerna att börja prata med 

varandra och på så sätt lösa de problem som fanns mellan dem.   

 

“Det finns väl en viss effektivitetsminskning med det aktivitetsbaserade arbetssättet men 

att man vinner på det för att medarbetarna mår bättre” [Respondent A, intervju 2017]. 

 

Som vi tidigare tagit upp redogör Prati, Albanesi och Pietrantoni (2016) för att om en 

individ får tillhöra en gemenskap som matchar dennes psykologiska behov kommer 

denne få ett ökat välmående också. Genom tidigare sagda kommentarer har vi slagit fast 

att många av respondenterna upplever en ökad gemenskap som ett resultat av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi tolkar respondents A’s citat som att hen känt av både 

ett ökat välmående men att hen också fått en minskning i sin egen effektivitet. 

Tolkningen görs även att respondent A verkar vara till ro med minskningen av sin egen 

effektivitet för att hen mår bättre men också för att respondenten antydde att det ur ett 

kostnadsperspektiv skulle gå jämt ut då det ökade välmåendet skulle minska 

kostnaderna mer än vad effektivitetsminskningen skulle minska intäkterna. Enligt 

Tubbs och Moss (2008) är effektiviteten högre hos en grupp individer där 

sammanhållningen är bra men menar också att effektiviteten inte måste vara som högst 

bara för att sammanhållningen är bra. En god sammanhållning leder snarare till att 

gruppen hjälps åt när det behövs och reagerar bättre på förändringar tillsammans (Tubbs 

& Moss 2008). Utifrån det här tolkar vi respondents A’s citat som att det är precis det 

här som det aktivitetsbaserade arbetssättet har åstadkommit då hen redan märkt av en 

effektivitetsminskning men också att gemenskapen blivit bättre och att välmåendet har 

ökat.  

 

Enligt Tschan, Semmer och Inversin (2004) har sociala relationer visats påverka 

välmåendet hos människor. Flera respondenter har redovisat att de upplever en starkare 

sammanhållning på arbetsplatsen till följd av att det aktivitetsbaserade arbetssättet 

implementerades och att det här lett till mer gränsöverskridande samtal mellan olika 

avdelningar. En annan respondent anser att det aktivitetsbaserade arbetssättet också lett 

till att det har blivit lättare att skapa kontakter inom Företaget med personer de 

vanligtvis inte jobbar med vilket ofta visar sig genom att alla numera fikar och äter med 

alla istället för att i stängda grupper. Respondent G berättade att hen tyckte det var 
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roligare att gå till jobbet nu jämfört med tidigare då det är mer socialt nu och att 

medarbetarna pratade mer med varandra till skillnad mot när de satt i cellkontor då 

kontoren fungerade som en barriär mellan dem. Vi tolkar respondenternas svar som att 

det är just det aktivitetsbaserade arbetssättet som har påverkat gemenskapen positivt då 

flera av dem poängterade skillnaden jämfört med hur det var när de arbetade i 

cellkontor. Genom ökandet av de sociala relationerna tolkar vi därför det som att 

medarbetarnas positiva upplevelser ökat sedan det aktivitetsbaserade arbetssättet 

implementerades.  

 

4.3.2 Negativa upplevelser 

Enligt Tschan, Semmer och Inversin (2004) har de sociala relationerna mellan kollegor, 

chefer, underordnade med flera stor betydelse för medarbetarnas allmänna uppfattning 

om sina arbetssituationer. Vidare hävdar De Croon et al. (2005) att de öppna 

kontorslandskapen har försvårat personliga relationer mellan medarbetare. 

 

“Jag kan inte säga att det aktivitetsbaserade innebär att man får mycket mer 

information från andra håll, nej det tror jag inte, snarare mindre information då man 

inte pratar så högt eller mycket för att inte störa andra” [Respondent B, intervju 2017]. 

 

Eftersom det aktivitetsbaserade arbetssättet även innebär ett öppnare kontorslandskap 

jämfört med cellkontor ser vi en viss överförbarhet av De Croon et al.’s (2005) teori. I 

relation till teorin och respondent B’s citat tolkar vi det som att hen upplever sitt 

välmående som minskat sedan det aktivitetsbaserade arbetssättet infördes då sociala 

relationer och informationsutbyte enligt Tschan, Semmer och Inversin (2004) har visats 

påverka välmåendet hos individer. 

 

Inom vårt tema social interaktion har Respondent H, F och D lämnat svar som visar på 

vitt skilda upplevelser inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. Enligt respondent H har 

sammanhållningen blivit bättre men bara inom den egna gruppen samt zonen och att 

hen snarare upplever att sammanhållningen försämrats mellan de olika avdelningarna 

och zonerna. Respondent D håller inte alls med, utan menar att hen upplever 

gemenskapen som sämre inom den egna gruppen och zonen vilket beror på att 

medarbetarna inom den rör sig mer på olika tider jämfört med tidigare, till exempel 

fikar på andra tider plötsligt. I relation till de två ovan nämnda respondenterna upplever 
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respondent F inte någon påverkan alls på gemenskapen, utan upplever att de grupper 

som satt ihop förr sitter ihop nu också fastän det aktivitetsbaserade arbetssättet 

implementerats. Utifrån den informationen som de tre respondenterna delgav oss under 

intervjuerna i övrigt tolkar vi det som att deras upplevda välmående inte påverkats 

nämnvärt av den sociala interaktionen som det aktivitetsbaserade arbetssättet medfört 

utan att det snarare lämnat det oförändrat. 

 

4.4 Motstånd 

I den här avslutande diskussionen vill vi lyfta fram hur negativa upplevelser kan leda till 

motstånd och vägran bland medarbetarna. Under våra intervjuer fick vi förståelse för att 

våra respondenter har gjort motstånd gentemot det aktivitetsbaserade arbetssättet på 

olika sätt. Vi ska nu redogöra för samt analysera på vilket sätt motstånd har skett med 

hjälp utav vår teoretiska referensram.  

 

När Företaget valde att gå från ett kontorslandskap likt ett cellkontor till att 

implementera ett aktivitetsbaserat arbetssätt gick medarbetarna igenom stora 

förändringar i arbetet vilket enligt Dawson (2002) är en faktor som kan leda till 

motstånd. Som beskrivit i den teoretiska referensramen finns det en rad olika typer av 

motstånd och under våra intervjuer fick vi kännedom om att respondenterna både har 

varit för samt emot förändringen till det aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

4.4.1 Positiva upplevelser 

Först och främst vill vi poängtera att det finns respondenter som inte gör motstånd 

gentemot det aktivitetsbaserade arbetssättet, de utför snarare den positiva sidan av 

motstånd. Tre av våra respondenter ger en väldigt positiv bild av det aktivitetsbaserade 

arbetssättet och beskriver att de trivs väldigt bra med den nya kontorsutformningen. 

Utefter de svar som respondenterna ger på våra intervjufrågor uppfattar vi det som att de 

är väldigt nöjda med arbetssättet och de verkar vara tillfredsställda med den nya 

kontorsutformningen. De tre respondenternas positiva inställningar till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet tolkar vi som den positiva sidan av motstånd vilken 

Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) benämner som Accept. Genom att visa på en 

sådan upplevelse i arbetet som respondenterna gör menar vi på att de ger stöd till det 

aktivitetsbaserade arbetssättet och visar på ett nästintill entusiastiskt samarbete vilket 

Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) beskriver som den högsta graden av accept.   
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4.4.2 Negativa upplevelser  

Aktivt motstånd  

“Jag funderar på att börja jobba hemifrån någon dag i veckan för att få mer gjort och 

har tänkt att börja med det så fort jag har fått i ordning ett arbetsrum hemma med nya 

skärmar. De gånger jag jobbar över, jobbar hemifrån eller när jag jobbar helger så får 

jag dubbelt så mycket mer gjort än vad jag får annars” [Respondent D, intervju 2017]. 

 

Att respondent D ska börja jobba hemifrån någon dag i veckan tolkar vi som en form 

utav motstånd eftersom orsaken grundar sig i att hen upplever att hen inte kan 

koncentrera sig så väl på arbetsplatsen. Det aktivitetsbaserade arbetssättet har påverkat 

respondent D’s effektivitet vilket Bolman och Deal (2015) beskriver kan hända vid en 

förändring. Vi tolkar det som att respondent D utgör vad Lindkvist, Bakka och Fivelsdal 

(2014) benämner som aktivt motstånd. Genom att arbeta hemifrån menar vi att 

respondent D protesterar mot det aktivitetsbaserade arbetssättet och drar sig samtidigt 

tillbaka genom att hen kommer att börja undvika kontoret någon dag i veckan.  

 

Flertalet av respondenterna menar på att det aktivitetsbaserade arbetssättet inte riktigt 

tillämpas fullt ut på företaget. De beskriver bland annat att flera av de anställda på 

kontoret, inklusive tre utav de vi intervjuade, paxar arbetsplatser då de varken orkar 

eller vill skifta arbetsplats varje dag. De anställdas ageranden kan även de liknas vid 

aktivt motstånd. Aktivt motstånd är enligt Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) när 

individer exempelvis protesterar eller begår fel. Vi menar på att paxande av skrivbord 

tyder på protest gentemot arbetssättet samtidigt som de anställda begår fel eftersom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet just går ut på att skifta arbetsplats varje dag.  

 

Motstånd som vägran 

“Jag har faktiskt en kollega som det aktivitetsbaserade arbetssättet verkligen inte 

passade för. Hen jobbade hemifrån hela tiden i början tills chefen sa till hen att hen 

måste vara på jobbet så nu är hen här och försöker vänja sig vid de nya arbetssätten” 

[Respondent A, intervju 2017]. 

 

Att respondent D’s kollega jobbade hemifrån varje dag efter att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet hade implementerats tolkar vi som den form av motstånd som Fleming och 

Spicer (2007) benämner motstånd som vägran. När Företaget införde ett 
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aktivitetsbaserat arbetssätt påverkade det kollegans arbete så pass mycket att hen gjorde 

motstånd i form utav att vägra gå till jobbet. Istället valde kollegan att stanna hemma för 

att kunna få den arbetsmiljö och arbetsro som tidigare funnits på arbetsplatsen vilket 

kan kopplas samman med Dawsons (2002) beskrivelse om att motstånd kan uppstå när 

en människa ogillar den nya situationen då personen hellre återgår till hur det tidigare 

varit. I dagsläget går kollegan till kontoret på grund av krav från sin chef men har än 

idag svårt för att anamma det arbetssätt som uppenbarligen inte passar hen.  

 

Orsaken till varför medarbetarna visar på motstånd kan grunda sig i att de upplever att 

de har drabbats negativt av förändringen vilket enligt Sveningsson och Sörgärde (2012) 

inte är helt ovanligt. Enligt Bolman och Deal (2015) kan en förändring påverka 

individers möjligheter att påverka och kontrollera en situation. Medarbetarnas motstånd 

gentemot det aktivitetsbaserade arbetssättet tolkar vi som ett försök att återfå den 

kontroll som har gått förlorad och på så vis skapa sina egna möjligheter att påverka den 

rådande situationen. Hayes (2014) beskriver att motstånd kan ske när en person tror att 

förändringen kommer att påverka dem personligen där de riskerar att gå miste om något 

viktigt och om personen uppfattar förändringen som skadlig eller gynnsam. Likt Hayes 

(2014) menar vi på att respondent D samt den ovan nämnda kollegan har gjort motstånd 

mot det aktivitetsbaserade arbetssättet då de har upplevt förändringen som negativ och 

skadlig eftersom den har påverkat deras arbetssituation negativt. Det aktivitetsbaserade 

arbetssättet har bland annat genererat i sämre effektivitet samt koncentrationsförmåga 

för de båda medarbetarna. Därav kan vi se att de gör motstånd för att kunna återfå 

likvärdiga förutsättningar för sitt arbete genom att arbeta hemma i en ostörd miljö. Vi 

tolkar det därmed som att medarbetarna gör motstånd gentemot det aktivitetsbaserade 

arbetssättet för att försöka bibehålla sitt välmående och inte låta arbetssättet påverka 

dem för mycket.  
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5 Slutsats  

I det här avslutande kapitlet presenteras vår studies slutsats. I slutsatsen besvaras våra 

forskningsfrågor och studiens syfte där vi även presenterar vad vi har lärt oss om det 

aktivitetsbaserade arbetssättet. Avslutningsvis redogör vi för studiens praktiska 

implikationer och ger förslag till framtida forskning.    

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Vår studie har för avsikt att besvara följande problemformuleringar: 

• Hur upplever och förhåller sig medarbetare till ett aktivitetsbaserat arbetssätt?  

- Vilka positiva upplevelser har medarbetare? 

- Vilka negativa upplevelser har medarbetare? 

 

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för hur medarbetare upplever och förhåller 

sig till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Studien gjordes med en kvalitativ 

forskningsstrategi där vi använde oss utav en abduktiv ansats och genomförde åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer med medarbetare som arbetar på ett kontor där det 

aktivitetsbaserade arbetssättet tillämpas. För att diskutera medarbetares upplevelser av 

arbetssättet använde vi oss utav de fyra temana; arbetsmiljö, balans mellan arbetsliv och 

privatliv, social interaktion samt motstånd. Vår studie har visat på att medarbetare 

upplever både negativa och positiva aspekter vid ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilka vi 

nu sammanfattningsvis ska redogöra för samt visa hur de förhåller sig till befintlig 

forskning.  

 

5.1.1 Positiva upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Studien har visat att arbetsmiljön inom det aktivitetsbaserade arbetssättet har stor 

betydelse för medarbetarnas upplevda välmående. Parker (2016) redogör att det är 

aktiviteterna som medarbetarna utför som skall stå som grund för utformningen av ett 

aktivitetsbaserat kontor. I och med att arbetssättet innebär en flexibel arbetsgång kräver 

det att medarbetarna har goda möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på olika platser, 

vilket i sig hjälper till att skapa den variation inom arbetet en människa behöver för att 

behålla en god fysik (Toivanen 2015). Variationen kan enligt Denward (2005) även 

innebära variationen av arbetsställningar vid en arbetsplats där en ergonomisk miljö 

förebygger skador. Vår studie bygger vidare på den tidigare forskningen då den visar att 
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en av de delar inom arbetsmiljön som medarbetarna upplever påverkar dem positivt till 

störst grad är de ergonomiska möjligheterna och fördelarna som arbetssättet skapar.  

 

Toivanen (2015) hävdar att en god belysning på arbetsplatsen kan påverka anställdas 

välmående. Vår studie bygger vidare på det här och visar att de på Företaget där 

studiens empiriska material är hämtat har varit särskilt lyckosamma med utformningen 

av belysningen som har visat sig ha en stor inverkan på medarbetarnas upplevda 

välmående. I just vår studies situation har den goda belysningen lett till ett ökat 

välmående i majoriteten av arbetsmiljöerna på arbetsplatsen vilket har visat sig i att 

medarbetarna känner sig piggare på jobbet, även under de mörka perioderna under 

vinterhalvåret.  

 

Skogland (2017) påstår att medarbetare på en aktivitetsbaserad arbetsplats har ett större 

internt nätverk och högre grad av interaktion med sina kollegor. Vidare menar Wohlers 

och Hertel (2016) att det aktivitetsbaserade arbetssättet bidrar till bättre 

kommunikationsmöjligheter kollegor emellan. Vår studie stödjer nämnd forskning 

eftersom den har visat att den sociala interaktionen upplevs som positiv av 

medarbetarna på ett kontor där det aktivitetsbaserade arbetssättet tillämpas. Orsaken till 

varför den sociala interaktionen upplevs som positiv är för att de öppna miljöerna och 

den ständiga rörelsen har bidragit till att kommunikationen mellan de anställda har ökat. 

Bland annat upplevs gemenskapen och sammanhållningen på arbetsplatsen som bättre 

till följd av den ökade sociala interaktionen, vilket vissa respondenter menar har 

förbättrat medarbetarnas välmående.    

 

5.1.2 Negativa upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Vad som blir tydligt i vår studie är att det aktivitetsbaserade arbetssättet bidrar till att 

medarbetarna upplever en ökad stress när det kommer till ljudvolymen på arbetsplatsen. 

Flera respondenter redogör att flexibiliteten som arbetssättet och det öppna landskapet 

medför bland annat skapar högre ljudnivåer på grund av medarbetarnas förflyttningar 

och att många kommer och går under dagen. Eftersom det aktivitetsbaserade arbetssättet 

saknar möjligheterna att avskärma sig från bullret, förutom att byta arbetsplats för 

stunden, blir därför ljudnivån en ännu viktigare faktor inom arbetssättet då den kan 

försämra medarbetarnas upplevda välmående genom att bland annat bidra till ökad 

stress. Vår studie bygger alltså vidare på Toivanens (2015) forskning som tyder på att 
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den ökade ljudnivån i öppna kontorslandskap gör att medarbetare riskerar att uppleva en 

högre grad av stress till skillnad från om de hade suttit i enskilda kontor.  

 

Ljudnivån återkommer som ett problem för medarbetarna i vår studie då de upplever 

den som negativ. Flera respondenter har i vår studie redogjort hur pass negativt de 

upplever att ljudmiljön är på Företaget där koncentrationssvårigheter och 

effektivitetsminskningar är deras främsta upplevda förluster vilket har haft en effekt på 

deras totala välmående. Vår studie säger därför emot Appel-Meulenbroek, Groenen och 

Janssen (2011) som hävdar att det aktivitetsbaserade arbetssättet ska öka produktiviteten 

hos de anställda till följd av en ökad kommunikation och ett bättre samspel mellan 

kollegorna. Vår studie har visat att ett konstant sorl oftast uppstår på arbetsplatsen som 

kan skapa koncentrationssvårigheter för många av de anställda. Vår studie stödjer alltså 

Wohlers och Hertel (2016) som hävdar att det aktivitetsbaserade arbetssättet bidrar till 

koncentrationssvårigheter hos de anställda. Vår studie visar på att det inte är alla som 

störs av ljudnivån då en del inte har några problem alls med att arbeta i en högljudd 

miljö, studien har visat att det till och med finns de medarbetare som fokuserar bättre 

med lite brus i bakgrunden. Samtidigt finns det de medarbetare som har fått lära sig att 

arbeta med hörlurar för att kunna koncentrera sig fullt ut.  

 

5.1.3 Positiva och negativa upplevelser av det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Vidare visar vår studie på att det aktivitetsbaserade arbetssättet både har gett positiva 

och negativa upplevelser hos medarbetarna. Till de positiva upplevelserna hör de 

respondenter som har upplevt en bra balans mellan sitt arbetsliv och privatliv till följd 

av den flexibilitet som det aktivitetsbaserade arbetssättet medför. Flexibiliteten i sig har 

underlättat vardagen vilket följaktligen har skapat en bra balans mellan de två sfärerna. 

Till de negativa upplevelserna hör de medarbetare som istället upplever att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet bidrar till obalans mellan arbetsliv och privatliv baserat 

på bland annat tidsbaserade konflikter samt hemarbete. Att medarbetare i vår studie 

väljer att arbeta hemifrån på grund av det aktivitetsbaserade arbetssättet är en företeelse 

som vi känner igen från Fagerströms (2016) undersökning på Malmö högskola som 

visade att anställda även där väljer att jobba hemifrån på grund av missnöje gentemot 

arbetssättet.  
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Hur medarbetare förhåller sig till det aktivitetsbaserade arbetssättet har även det visat på 

två olika sidor. De medarbetare med positiva upplevelser av arbetssättet har visat på ett 

accepterande genom att ge stöd, samarbeta och anamma arbetssättet fullt ut. Samtidigt 

visar vår studie på att de medarbetare med negativa upplevelser av arbetssättet istället 

gör motstånd i olika bemärkelser. Exempelvis visar medarbetarna på aktivt motstånd 

genom att paxa arbetsplatser samt att de visar på motstånd som vägran genom att jobba 

hemifrån. Enligt några respondenter är ofta anledningen till deras motstånd att de 

upplever ökade koncentrationssvårigheter vid det aktivitetsbaserade arbetssättet och 

väljer därför att göra motstånd för att återfå den förlorade kontrollen.   

 

5.2 Det aktivitetsbaserade arbetssättet som Janusansikte 

Baserat på vår studie kan vi se det aktivitetsbaserade arbetssättet som ett Janusansikte. 

Enligt Malcus (u.å.) är Janus en svårdefinierad romersk gud. I folkmun är Janus mest 

känd som Janusansiktet, en statyett med två huvuden 

på en människokropp. Inom den moderna historien 

är Janus förknippad med inträden samt passager i 

både bokstavlig som figurlig mening där hans 

ansikten blickar åt två olika håll, ett åt framtiden och 

det andra åt det förflutna (Malcus u.å.). Nuförtiden 

använder många även Janus som en symbol och 

metafor för dubbeltydighet och kluvenhet och det är 

på det här sättet vi bygger vår metafor kring det 

aktivitetsbaserade arbetssättet.  

 

Som vår slutsats har visat på har det aktivitetsbaserade arbetssättet bidragit med både 

positiva och negativa upplevelser hos medarbetare vilket gör att arbetssättet verkar vara 

väldigt komplext. Exempelvis har vi funnit att det finns medarbetare som har positiva 

upplevelser av ljudnivån på en arbetsplats där arbetssättet tillämpas samtidigt som det 

finns de som upplever ljudnivån som negativ. Ytterligare ett exempel som visar på 

medarbetarnas delade upplevelser är gällande balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

En del medarbetare upplever arbetssättet som positivt på grund av en förbättrad balans 

mellan de två sfärerna medan det finns de medarbetare som upplever det negativt på 

grund av obalans mellan deras arbetsliv och privatliv. Exempel som de här finns det gott 
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om och det verkar vara ofrånkomligt att det bara ska vara åt ena hållet. De stora 

skillnaderna i medarbetarnas upplevelser visar på en dubbeltydighet inom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet vilket gör att vi ser en koppling mellan arbetssättet och 

Janusansiktet. Å ena sidan visar arbetssättet på positiva upplevelser, å andra sidan visar 

det på negativa vilket gör att de två sidorna blir varandras motsatser och är därmed 

vända från varandra, precis som Janusansiktet.  

 

5.3 Vad vi har lärt oss om det aktivitetsbaserade arbetssättet 

Under studiens gång har vi erhållit en omfattande mängd kunskap inom området 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Förutom att vi har lärt oss att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet både innehåller positiva och negativa aspekter så har vi även upptäckt 

ytterligare intressanta faktorer angående arbetssättet. Bland annat har vi insett att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet kanske inte lämpar sig lika väl för alla. Det blev för oss 

väldigt tydligt när undersökningen visade på så stora skillnader i respondenternas 

upplevelser där exempelvis vad som uppfattas som störande ljud skiljer sig mycket åt 

från person till person. I framtiden ser vi att det är viktigt att ha i åtanke att arbetssättet 

möjligtvis inte lämpar sig för alla och att företag ska respektera de medarbetare som 

tydligt störs av ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Skulle en person exempelvis bli stressad 

av att inte ha en fast plats så ser vi ingen mening med att tvinga den personen att 

anamma arbetssättet fullt ut. Genom att låta personen sitta kvar på en och samma plats 

blir hen förhoppningsvis nöjd, vilket vi anser även kan bidra till en mer effektiv 

medarbetare vilket slutligen skulle gynna företaget på lång sikt.  

 

Ytterligare en lärdom som vi har fått om det aktivitetsbaserade arbetssättet är att det av 

många medarbetare inte anammas fullt ut. Av den anledningen ser vi en risk i att 

arbetssättet inte får ge utlopp för de effekter som det var tänkt att arbetssättet till en 

början skulle ge. Den sociala interaktionen skulle exempelvis ha kunnat bli ännu bättre 

om varje medarbetare såg till att skifta arbetsplats och på så vis hamna bredvid en ny 

kollega varje dag. Vidare anser vi att det upplevda välmåendet hade kunnat bli bättre till 

följd av ett skiftande av arbetsplats då medarbetarna hamnar i olika miljöer varje dag 

vilket vi ser kan ha en positiv inverkan på en individs välmående.  

 

Som vi tidigare har nämnt i vår studie har några av våra respondenter berättat att de har 

fått lära sig att arbeta med hörlurar för att kunna få den fulla koncentration som de anser 
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sig behöva för att kunna genomföra sitt arbete. Vi ställer oss dock frågan om 

medarbetare verkligen skall behöva arbeta med musik i sina hörlurar för att kunna 

koncentrera sig på sin arbetsplats, eller om det snarare skall vara en självklarhet med ett 

tystare arbetsklimat.  

 

5.4 Praktiska implikationer 

Den tidigare forskning som finns kring det aktivitetsbaserade arbetssättet är fortfarande 

högaktuell då arbetssättet är ett nyare fenomen vilket gör att den forskning som redan 

finns också anses som ny. Tidigare forskning har framförallt behandlat områden som 

arkitektonisk utformning, implementationsprocessen och de eventuella förluster eller 

vinster arbetssättet kan medföra ur ett ekonomiskt perspektiv i relation till 

produktivitets- samt effektivitetsminskningar eller höjningar. Till skillnad från tidigare 

forskning har vår studie bidragit med insikter hur medarbetare faktiskt upplever och 

förhåller sig till hur det är att arbeta på ett aktivitetsbaserat kontor, samt vilka positiva 

och negativa upplevelser de har av det. Vår förhoppning är dels att vår studie kan ligga 

som grund för att ge organisationer en djupare förståelse för hur medarbetare upplever 

det aktivitetsbaserade arbetssättet för att på så sätt kunna arbeta proaktivt med 

utformningen av sitt arbetssätt, men också att ge medarbetare en tydligare bild av hur 

arbetssättet faktiskt påverkar dem. Med tanke på att det aktivitetsbaserade arbetssättet är 

ett aktuellt ämne då många företag och organisationer just nu väljer att omstrukturera 

sina kontor till ett aktivitetsbaserat, är vår förhoppning att vår studie kan hjälpa 

organisationer att ge sina medarbetare möjligheten till en bra upplevelse av arbetssättet.  

 

5.5 Förslag till framtida forskning 

Det aktivitetsbaserade arbetssättet är, som tidigare nämnt, ett fenomen med begränsad 

forskning inom området. Trots att vi bidrar med vidare undersökningar inom ämnet så 

anser vi att det fortfarande finns behov av att studera området ytterligare. På grund av 

tidsbegränsning blev vi tvungna att begränsa vår studie till en specifik organisation. Vi 

ser dock ett stort intresse i att framtida studier studerar flera olika organisationer där ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt tillämpas för att kunna jämföra eventuella skillnader och 

likheter organisationerna emellan. Det är inte helt omöjligt att det aktivitetsbaserade 

arbetssättet lämpar sig bättre för vissa typer av arbeten. Av den anledningen ser vi att 

det hade varit intressant samt funnits ett behov av att undersöka det vidare för att få 
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förståelse för vilka de arbeten skulle kunna vara där det lämpar sig bättre. Som vår 

slutsats belyser ser vi att det aktivitetsbaserade arbetssättet lämpar sig bra alternativt 

mindre bra för olika typer av människor. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är 

därmed att undersöka vilka personlighetstyper som arbetssättet lämpar sig bättre hos 

med en alternativ inriktning på introverta gentemot extroverta personligheter. Vi har i 

vår studie endast berört temat motstånd, vi anser dock att det hade varit intressant med 

studier som enbart riktar in sig på området då det har blivit tydligt för oss att majoriteten 

av våra respondenter gjort motstånd mot arbetssättet på något sätt. Motstånd var ett 

tema som vi till en början inte hade tänkt kunde förekomma. Om vi hade vi haft det i 

åtanke från början hade vi antagligen kunnat finna ytterligare exempel på medarbetarnas 

motstånd som i vår undersökning inte dök upp.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide 

 

• Du får gärna börja med att berätta lite kort om dig själv (namn, ålder) och vem 

du är, vilka arbetsuppgifter och vilken position du har här på företaget.   

• Skulle du vilja berätta lite för oss vad det aktivitetsbaserade arbetssättet innebär 

här på Företaget enligt dig? ELLER: Vad anser du att ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt innebär?  

• Hur upplever du att det är att arbeta på ett kontor där ett aktivitetsbaserade 

arbetssättet har applicerats?  

• Vad är svårigheterna? Kan du ge exempel på något som har blivit 

svårare? 

• Vad anser du är positivt med arbetssättet? Kan du ge ett exempel på 

något som har blivit bättre med det nya arbetssättet?   

• Vad anser du kan bli bättre? 

 

• Hur har det aktivitetsbaserade arbetssättet påverkat din känsla av att gå till 

jobbet?   

• Hur upplever du att det är att gå till jobbet? Tycker du att det är roligare eller 

tråkigare nu jämfört med när ni inte hade aktivitetsbaserat?  

• Hur upplever du att det aktivitetsbaserade arbetssättet har påverkat din 

motivation? 

• Hur upplever du att arbetsmiljön är på din arbetsplats?  

• Hur upplever du att arbetsmiljön har förändrats sedan ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt infördes? Om ja, på vilket sätt har det gjort det? Ge exempel. Ge även 

gärna exempel på hur du upplevde att arbetsmiljön var innan ni bytte arbetssätt.  

 

• Hur upplever du att det aktivitetsbaserade arbetssättet har påverkat ditt 

välmående?  

• Hur upplever du att det aktivitetsbaserade arbetssättet har påverkat din 

stress?  

• Upplever du att arbetssättet har gjort dig mer eller mindre stressad?  
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• Hur upplever du att gemenskapen är här på arbetsplatsen? Upplever du att ni har 

god sammanhållning kollegor emellan?  

• Hittar du alltid en arbetsplats att sitta vid? Hur agerar du om du inte gör det?  

• Jobbar du mer hemifrån nu än tidigare (på grund av brist på arbetsplatser)? Om 

ja, på vilket sätt har det påverkat balansen mellan ditt arbetsliv och din fritid?  

• Hur upplever du att din och ledningens syn på det aktivitetsbaserade arbetssättet 

skiljer sig åt?  

• Är det någonting du vill lägga till? Något vi har missat? Något du skulle vilja 

lägga till?  

• Är det något du undrar från oss?  
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