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Abstrakt 
 
Title The communicative office – A study of the effects that 

Activity based offices has on internal communication.  
 
Authors Carl Varli, Jonas Eklund and Petter Göransson 
 
Course Business administration III – Organization – Bachelor’ 

thesis 
 
Tutor Olle Duhlin  
 
Examiner Mikael Lundgren 
 
Background The prime focus of activity based office designs are the 

though of choosing your workplace along with your work 
task, instead of the other way around. This means that you 
do not longer have a set workstation of your own, you 
move around according to where to your current work will 
be best performed.   

 
Problem	   We	  want	  to	  explore	  how	  the	  communication	  within	  a	  

company’s	  departments	  has	  been	  affected	  by	  the	  
introduction	  of	  an	  activity-‐based	  office	  design.	  

Purpose The purpose of this study was to get an understanding of 
how this office design could effect the communication 
within companies that uses it. Further more, we wanted to 
study the effects that this kind of office would have on the 
communication within a department.  

 
Method This bachelor thesis are written by inspiration from an 

inductive approach and based on a multiple qualitative 
case study of two companies that currently are using an 
activity based office design. Six interviews contributed to 
the collection of the empirical data. 

 
Conclusion Based on the results of this study we were able to identify 

a clear change in the HR departments (department by our 
choosing) communication. The communication generally 
increased as a result of more interaction between 
employees from different departments. However, we could 
also note that at the same time the communication within 
HR decreased as a direct result of the activity-based office 
design.   

 
Keywords Activity based, Office, HR, Communication, Interaction  
 



 

 

	  

	   6	  

Sammanfattning 
 
Titel	  	   Det	  kommunikativa	  kontoret	  –	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  

aktivitetsbaserade	  kontors	  påverkan	  på	  intern	  
kommunikation.	  

Författare	   	   Carl	  Varli,	  Jonas	  Eklund	  &	  Petter	  Göransson	  

Kurs	   	   	   Företagsekonomi	  III	  –	  Organisation	  -‐	  Examensarbete	  

Handledare	   	   Olle	  Duhlin	   	  

Examinator	   	   Mikael	  Lundgren	   	  

Bakgrund	   Det aktivitetsbaserade kontoret syftar till att medarbetarna ska 
välja sin arbetsplats utefter den aktuella arbetsuppgiften, i 
stället för att utgår från det motsatta. De anställda ska istället 
för att varje dag vara fysiskt låst till en arbetsyta där varje 
enskild aktivitet ska utföras, så ska den istället utföras i den 
miljö som lämpar sig bäst för uppgiftens natur.  

Problem	   Vi	  vill	  undersöka	  hur	  kommunikationen inom en avdelning på 
ett företag har påverkats av införandet av en aktivitetsbaserad 
kontorsmiljö.  
 

Syfte	   Syftet med den här uppsatsen är att skapa en förståelse för hur 
fenomenet aktivitetsbaserat kontor, som bidrar till en på 
kontoret mer utspridd personalstyrka har påverkat 
kommunikationen och arbetsutövandet inom en avdelning på 
två utvalda företag.	  

Metod	   Vi	  har	  utfört	  en	  induktivt	  inspirerad	  studie	  som	  är	  baserad	  
på	  en	  kvalitativ	  fallstudie	  av	  två	  företag	  som	  idag	  använder	  
sig	  av	  en	  aktivitetsbaserad	  kontorsform.	  Det	  empiriska	  
materialet	  samlades	  in	  genom	  sex	  stycken	  kvalitativa	  
intervjuer.	  	  

Slutsats	   Utifrån	  resultatet	  av	  denna	  studie	  kunde	  vi	  identifiera	  en	  
tydlig	  förändring	  i	  HR-‐avdelningarnas	  (den	  avdelningen	  vi	  
valde	  att	  studera)	  kommunikation.	  Kommunikationen	  
ökade	  över	  lag	  som	  ett	  resultat	  av	  en	  ökad	  interaktion	  
mellan	  medarbetare	  från	  olika	  avdelningar.	  Samtidigt	  
kunde	  vi	  även	  notera	  att	  kommunikationen	  inom	  HR-‐
avdelningen	  minskade	  som	  ett	  direkt	  resultat	  av	  det	  
aktivitetsbaserade	  kontorsformen.	  	  

Nyckelord	   	   Aktivitetsbaserad,	  Kontor,	  Kommunikation,	  HR,	  Interaktion	  
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1.	  Inledning	  
 

1.1	  Bakgrund 

Många människor tillbringar idag mer tid på sin arbetsplats än de gör i sina hem. 

Märkligt kan tyckas men det är något som de flesta valt att acceptera eftersom det är 

på så sätt de flesta försörjer sig. Vad som utgör en arbetsplats har från och med slutet 

av 1900-talet och det tidiga 2000-talet kraftigt diversifierats (Duffy, 2008). Dels i 

fråga om var denna arbetsplats finns.  Arbete sker idag förutom på kontoret även på 

caféer, i gallerior, hos kunder och naturligtvis hemifrån, mycket tack vare en 

teknologisk utveckling som möjliggjort distansarbete och nya kommunikationsvägar 

på ett annat sätt än tidigare (Duffy, 2008). Trots denna utveckling sker den största 

delen av arbetet fortfarande på vad vi kan kalla traditionella arbetsplatsen, varav den 

vanligaste är "kontoret". Varje morgon går ca 49 % av Sveriges befolkning till sina 

arbeten (ekonomifakta.se) och i de flesta fall menar man då den arbetsplats som går 

under namnet ”kontoret”. Men även denna välkända (typ av) arbetsplats har 

genomgått stora förändringar de senaste årtiondena (Bodin Danieelsson, 2014). Som 

med alla stora omställningar i arbetslivet röner denna förändring stort intresse från en 

rad olika håll. Forskare, arkitekter, bygg- och fastighetsbolag och myndigheter följer 

och driver denna utveckling. Alla utifrån olika perspektiv och med olika motiv, syften 

och målgrupper, men alla med huvudsakliga och grundläggande fråga - Vad är 

egentligen ett bra kontor? Ett av de mer populära svaren på frågan har på senare år 

kommit att bli det så kallade "aktivitetsbaserade kontoret" (Bodin Danielsson, 2014).  

Den aktivitetsbaserade kontorsformen bygger på att de anställda inte har en enskild 

arbetsplats på kontoret. Den egna och enskilda arbetsytan försvinner (Bodin 

Danielsson, 2014). Tanken med denna kontorsform är att de anställda istället för att 

varje dag vara fysiskt låsta till en arbetsyta vid varje enskild aktivitet (arbetsuppgift), 

så ska de utföra denna i den miljö som anses vara mest lämplig för ändamålet. Detta 

tar sig tydligt uttryckt i kontorets fysiska utformning som öppnas upp och blir mer 

anpassningsbart för medarbetarnas uppgifter. I de flesta fall försvinner uppdelningar 

mellan avdelningar och de egna kontorsrummen finns inte längre kvar (Bodin 

Danilsson, 2014). Det aktivitetsbaserade kontoret är en utveckling av den flexibla 
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arbetsplatsen som är en kontorsutformning som fick starkt fotfäste i början av 1990-

talet (Bodin Danielsson, 2014). Det som skiljer det aktivitetsbaserade kontoret från 

det flexibla kontoret är att på ett "flexkontor" är ungefär 75 % av de anställda 

garanterade en egen arbetsyta, så är inte fallet på det aktivitetsbaserade kontoret. Där 

finns inga fasta arbetsplatser. De är utbytta mot olika miljöer som istället är anpassade 

för de aktiviteter (arbetsuppgifter) som ska utföras (Bodin Danielsson, 2014). Det är 

viktigt för företag som använder sig av aktivitetsbaserat kontor att skapa ett kontor 

med en dynamisk arbetsmiljö som främjar utövandet av flera aktiviteter. Kontorets 

utformning bidrar till ökat självständigt arbete men goda förutsättningar finns även för 

att utföra grupparbete på arbetsplatsen (Bodin Danielsson, 2014).  

Arbetssättet i dagens samhälle har kommit att innefatta en högre flexibilitet, ökat 

samarbete och ett mindre ägandeskap över fixerade arbetsplatser (Clapperton & 

Vanhoutte, 2014). Större möjligheter att välja var du vill arbeta kan leda till en ökad 

kontroll över hur och var en viss uppgift bäst blir utförd, vilket i sin tur även kan leda 

till ökad produktivitet. Det huvudsakliga syftet bakom valet av arbetsyta är att försöka 

använda rätt sådan för rätt arbetsuppgift och att arbetsplatsen ska vara anpassad för 

individens behov. Vidare frågar sig även Clapperton & Vanhoutte (2014) om 

personen ifråga vill sitta självständigt i tystnad eller om denne föredrar en miljö med 

rörelse och fysisk interaktion. Räcker verktygen som återfinns vid en fixerad 

arbetsplats eller är det nödvändigt att ha tillgång till flera verktyg för att utföra 

uppgiften på bästa sätt? Det här är enligt Clapperton & Vanhoutte (2014) frågor som 

bör finnas i åtanke när ett kontor utformas.  

 

Kontor är något som introducerades redan under den industriella revolutionen. 

Grundtanken bakom att ha ett kontor var då att det skulle vara enklare för 

överordnade att övervaka arbetet utfört av de anställda. Det finns dock ingen som är 

helt säker på när idén bakom kontor och kontorslandskap startade (Clapperton & 

Vanhoutte, 2014). Under nittonhundratalets början tog företag inspiration från 

Frederick Taylor och hans teori ”Scientific management” eftersom man då var 

intresserad av kostnadseffektiva lösningar (Duffy, 2008). Taylors idéer var 

revolutionerande på sin tid eftersom de baserades på att medarbetare inom företaget 

betraktades som tillverkande enheter. Styrning, organisation och den ekonomiska 
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tillväxten blev viktigare än den individuella intelligensen. 

På 1960-talet och början av 1970-talet, i efterkrigstiden och i ett ekonomiskt 

återuppväckt norra Europa växte det fram en ny form av kontorsbyggnader som 

avsiktligt var avsedda att vara ett uttryck för demokratisk jämlikhet (Duffy, 2008). 

Många företag tog då avstånd från Frederick Taylors idéer som byggde på den 

hierarkiska arbetsplatsen. Kontoren öppnades upp mer genom att få en mer öppen 

planlösning och arbetsyta, den hårda styrningen och kontrollen av de anställda 

minskade, de anställda fick mer självständighet och eget ansvar i sitt arbete (Duffy, 

2008).  

Vid slutet av 1980-talet och början av 1990 började företag använda sig av andra 

alternativa kontorsformer och helt i tidens anda där ”flexibilitet” var ett honnörsord 

inom företagsutveckling och forskning utvecklades även kontoren till att bli 

mer ”flexibla” (Bodin, Danielsson, 2014). Det här tog sig ofta uttryck då det flexibla 

kontoret började tillämpas i större utsträckning, vilket lade grunden till det 

aktivitetsbaserade kontoret.   

Något som ökar i och med införandet av aktivitetsbaserade kontorslandskap och andra 

alternativa kontorsformer, så som flexkontor, är kommunikationen och även 

interaktionen mellan medarbetarna (Van der Voordt, 2003). Definitionen av 

interaktion är enligt Dickson (2008) när en grupp människor samlas genom sin 

fysiska närvaro. Kommunikation blir sedan ett resultat av interaktionen. Grunden till 

den ökade kommunikationen och interaktionen är att de ständiga spontana mötena nu 

sker oftare än vid slutna kontorslandskap (McElroy & Morrow (2010). 

Raymon & Cunliffe (2000) anser att kommunikation är den aktivitet som knyter 

samman aktiviteterna inom ett företag och är en starkt bidragande faktor till det 

slutgiltiga resultatet för en viss aktivitet. Kontorets utformning har kommit att utgöra 

en viktig del av företag idag. Denna struktur bidrar med de mest grundläggande 

förutsättningarna för att en medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter så 

effektivt som möjligt (Van der Voordt, 2003). Det aktivitetsbaserade kontoret, dess 

utformning och struktur ska leda till en ökad och förenklad kommunikation mellan 

såväl medarbetare som chefer genom att bidra till fler interaktioner på arbetsplatsen.  
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1.2	  Problemdiskussion	  

Kommunikation är för många en faktor som kan spela en betydande roll när det 

kommer till valet av ett företags kontorsutformning eftersom det är en så pass central 

del av de flesta företag (Bodin Danielsson, 2014). När det gäller aktivitetsbaserade 

kontor och andra öppna kontorslandskap kan kommunikationen ha en ännu större 

betydelse eftersom att den fysiska interaktionen mellan medarbetarna ökar (McElroy 

& Morrow (2010). I McElroys & Morrows (2010) artikel presenteras undersökningar 

om hur anställda känner för förändringar av traditionella kontorsmiljöer mot öppna 

planlösningar. Resultaten visade på att öppna planlösningar leder till en ökad 

kommunikation. Artikeln ger dock inga utförliga svar på flera frågor. T.ex. vilka typer 

av kommunikation som ökat och om andra minskat. Eller hur medarbetarnas attityder 

till, känslor inför och erfarenheter av denna ökade kommunikation kommit att 

förändras i och med förändringen av kontorsutformningen. Det här är frågor som 

skapar en nyfikenhet hos oss då svaren inte återfinns i den litteratur vi läst om 

aktivitetsbaserade kontor. 

Enligt en undersökning som gjordes på majoriteten av de 2500 anställda på Telenor i 

Oslo angående flexibla kontorslandskap där aktivitetsbaserade kontor ingår framgick 

det att de anställda ansåg att den typen av kontorslandskap förbättrade 

sammanhållningen, kunskapskännedomen, innovationen och samarbetet mellan de 

anställda (De Paoli et al., 2013). Även om den typen av undersökningar visar på att 

öppna planlösningar kan ha positiv inverkan på de anställda finns det inga studier som 

visar sambandet mellan hur designen av ett kontor ser ut och effektiviteten hos de 

anställda (Morgan, Anthony, 2008/2013). Däremot finns det studier som visar på att 

sambandet mellan arbetsmiljön, arbetsaktiviteterna och de anställdas 

personlighetsdrag tillsammans kan leda till en ökad effektivitet.  

Med utgångspunkt i bakgrunden och i tanken om att ett aktivitetsbaserat kontor ska 

gynna kommunikation och interaktionen medarbetarna emellan, undrar vi hur 

medarbetarna upplever att det aktivitetsbaserade kontoret har påverkat 

kommunikationen på just deras arbetsplats. Raymond & Cunliffe (2000) menar att en 

ökad kommunikation är att relatera till vem som behöver vad och vad som inte anses 

vara nödvändigt. Kommunikationens kvantitet kan öka, men det betyder inte 
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nödvändigtvis att kvaliteten, effektiviteten eller de positiva konsekvenserna av den 

ökade kommunikationen blir bättre eller ökar. Bilden av ökad kommunikation i ett 

mindre strukturerat kontorslandskap ger oss en känsla av tveksamhet. Precis som 

Raymond & Cunliffe (2000) nämnde så ska kommunikationen relateras till vem som 

behöver vad. 

Vi kan tänka oss scenarier där det aktivitetsbaserade kontoret t.ex. medför svårigheter 

då en medarbetare ska kontakta en annan för att exempelvis dra nytta av dennes 

expertis inom ett område. Eller när ett snabbt beslut behöver fattas inom avdelningen, 

då medarbetarna vid just det tillfället är utspridda på olika platser eftersom de utför 

olika aktiviteter. Innebär det här att det kommer att läggas mer tid på att lokalisera 

den person som man vill komma i kontakt med? Och kan denna förhöjda tid för 

lokalisering av sina kollegor komma att leda till fler antal skickade mail? Och vad 

innebär det för individens möjligheter att fatta beslut? 

Samtidigt kan vi lika enkelt tänka oss scenarier där spontana möten och 

kommunikation mellan människor som annars inte mötts uppstår. Eller där 

möjligheten att rådfråga de som alltid sitter närmst dig inte längre finns leder till 

snabbare beslutsfattande och mindre velande. Scenarierna är oändliga och våra vidare 

spekulationer i dem överflödiga. Vi kan bara i dessa enkla fiktiva scenarier se flera 

olika konsekvenser av ett förändrat kontorslandskap. Det vi vill visa är att 

kommunikationen på olika sätt kommer att påverkas av en förändrad kontorsmiljö och 

att ett aktivitetsbaserat kontor för sina för- och nackdelar med sig i fråga om 

kommunikation. 

Det här leder till viktiga frågor om hur den individuella medarbetaren upplever den 

ökade kommunikationen och hur denne kan hantera sin egen arbetssituation. McElroy 

& Morrow (2010) hänvisar till studier som visar på att en öppen planlösning, vilket 

återfinns på ett aktivitetsbaserat kontor, ger företag färre möjligheter att främja 

grupptillhörighet på arbetsplatsen. Planlösningen minskar även möjligheten för chefer 

att ge de anställda feedback i deras arbete. Vi ser här en koppling till den 

aktivitetsbaserade kontorsformen då de anställda är utspridda över kontoret och inte 

har samma möjlighet att lära känna sina kollegor som tidigare. Möjligtvis att cheferna 

idag inte sitter med samma närhet till sina medarbetare som de gjorde förut och har 
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därför inte samma möjlighet att ge muntlig feedback direkt till dessa. Vi ser en risk 

med att den ökade kommunikation som det aktivitetsbaserade kontoret medför kan ha 

en försämrad kvalitet. Beslut behöver som tidigare nämnt ibland fattas snabbt så att 

inte personalens arbetsuppgifter ska få längre handlingstider. Om så inte är fallet, om 

besluten eller för den delen rätt information inte kan ges inom en rimlig tidsram så 

finns en risk att de uppgifter som ska utföras att bli försenade, något som vi ser som 

en indikation på ett ineffektivt arbete. Med andra ord ett utfall som är tvärt emot vad 

ett aktivitetsbaserat kontor enligt förespråkarna ska bidra med.  

Precis som vi nämnt tidigare så utgör kommunikation en central del i alla företag. 

Samtliga funktioner och avdelningar kommunicerar i sina dagliga arbeten med 

varandra. Detta skapar en nyfikenhet hos oss om hur kommunikationen på dessa 

avdelningar påverkas av införandet av ett aktivitetsbaserat kontor, något som leder oss 

vidare till våra frågeställningar.  
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1.3	  Frågeställningar	  

Genom att genomföra en kvalitativ och explorativ studie (för mer info om hur denna 

gått till, se kapitel 2 – Metod) av en avdelning på två företag som har infört 

aktivitetsbaserade kontor vill vi söka svar på följande forskningsfrågor: 

 

• Hur har kommunikationen inom en avdelning påverkats av 

införandet av en aktivitetsbaserad kontorsmiljö? 

 

Denna övergripande fråga har vi brutit ner i ett antal mer praktiskt inriktade 

underfrågor: 

 

o Hur upplever medarbetarna inom en avdelning att deras 

arbete har påverkats av förändringar i kommunikationen? 

o Hur upplever medarbetarna inom en avdelning att 

införandet av aktivitetsbaserat kontor har bidragit till en 

ökad kommunikativ effektivitet? 

o Hur upplever medarbetarna att kvaliteten på 

kommunikationen har påverkats?  

	  

1.4	  Syfte	  

Syftet med den här uppsatsen är att skapa en förståelse för hur fenomenet 

aktivitetsbaserat kontor har påverkat kommunikationen och arbetsutövandet inom en 

avdelning på två utvalda företag. Vi vill genom medarbetarnas upplevelser skapa en 

förståelse för hur det aktivitetsbaserade kontoret har bidragit till en förändrad 

arbetssituation ur ett kommunikationsperspektiv samt om medarbetarna idag är mer 

kommunikativt tillgängliga för varandra.  
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2.	  Metod	  

	  

Undersökningens kunskapssyfte, problemställning och vilken del av verkligheten som 

ska undersökas bör enligt Andersen (2012) utgöra det grundläggande argumentet för 

vilket metodologiskt tillvägagångssätt vi väljer att använda oss av. Inledningsvis så 

menar Andersen (2012) att vi bör ställa oss följande frågor innan vi gör ett metodval.  

• Vilka data – Kvalitativa såväl som kvantitativa, är relevanta? 

• Vilka data finns redan tillgängliga? 

• Vilka data måste samlas in? 

Fortsättningsvis och som nästa fråga så bör det funderas över hur datainsamling, 

tolkning, analys och konklusion ska ske (Andersen 2012). Det finns flera sätt att 

samla in, tolka och analysera data på. I detta kapitel kommer att vi att redogöra och 

argumentera för våra metodologiska val.  

	  

2.1	  Forskningsprocess	  –	  Induktion	  eller	  deduktion	  

Det finns enligt Andersen (2012) två huvudsakliga vägar att gå när man genom en 

undersökning har som syfte att producera kunskap om mänskligt beteende, 

organisationer eller samhället. Dessa två vägar kallas för deduktion och induktion. 

Deduktion är att se som ”bevisföringens väg”, då man genom generella principer kan 

dra slutsatser om enskilda händelser. Induktion är istället att ses som ”upptäcktens väg” 

där man sluter sig till en princip eller en generell lagbundenhet utifrån empiri och 

enskilda händelser. Andersen (2012) anser att det vid fältstudier kan vara svårt att 

skilja mellan om det är en induktiv eller deduktiv ansats som studien är inspirerad av. 

Det är vanligt att vid utförandet av studier av detta slag att arbeta deduktivt, vilket 

innebär att man utgår från teori för att sedan belysa och lösa ett konkret problem. I vår 

studie har vi dock valt att gå den så kallade upptäcktens väg, och studien är där med 

till största grad inspirerad av den induktiva ansatsen. Denna ansats utgår enligt 

Andersen (2012) från det empiriska materialet för att sedan sluta oss till en generell 

kunskap om teorin.  Vi anser att det induktiva arbetssättet passade vår studie bäst då 
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vi hade för avsikt att låta det empiriska materialet få störst röst genom studien. Det 

teoretiska ramverket i studien används som en begreppsapparat för att förtydliga vissa 

teoretiska kopplingar som senare i analysen kommer att bli mer påtagliga. Andersen 

(2012) menar även att den induktiva ansatsen är att föredra vid utförandet av 

explorativa studier. Den explorativa undersökningen i vår studie ger sig till känna då 

vi undersöker hur kommunikationen på en avdelning påverkas av det 

aktivitetsbaserade kontoret.  

Själva arbetsprocessens faktiska förlopp, så väl inom som mellan grundelementen 

teori, empiri, problemställning och konklusioner kan följa en helt linjär följd 

(Andersen 2012). Med detta menas att den ena fasen kommer till följd av en annan. 

Dock anses det inte vara särskilt förekommande med detta linjära förlopp. Vanligare 

är att man arbetar parallellt med flera saker samtidigt, att exempelvis teori och empiri 

skrivs samtidigt. En fördel med detta tillvägagångssätt är att det kan underlätta 

anpassningar mellan de tidigare nämnda komponenterna, samt att det blir lättare att 

komplettera dessa vid behov. Att tillägga är att då man i ett tidigt stadie väljer att 

skriva på flera avsnitt samtidigt så skapas ett tydligare sammanhang och en förbättrad 

passform mellan de olika delarna i studien (Andersen 2012). Detta är en arbetsprocess 

som vi i denna studie har använt oss av för att läsaren ska få en god förståelse för hur 

de olika avsnitten hör ihop. Vi såg detta som en möjlighet att sudda ut de, förvisso 

oskrivna, ordningsregler som kanske i många andra fall är mest förekommande. Vi 

valde att arbeta med studien som en helhet, istället för att arbeta fram varje enskilt 

avsnitt som en sådan där var och ett av dessa måste färdigställas innan nästa kan 

påbörjas. För att förtydliga så har vi med andra ord skrivit studiens olika delar 

löpande och parallellt med varandra. Detta bidrog med att vi inte behövde invänta 

färdigställandet av ett kapitel för att kunna påbörja nästa. Vi upplevde även en ökad 

anpassningsbarhet vad gäller textens innehåll och en ökad möjlighet att skapa en så 

god passform som möjligt mellan våra metodologiska tillvägagångssätt, teori och 

insamlat empiriskt material. 
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2.2	  Forskningsstrategi	  –	  Kvalitativ	  metod	  

Vid tal om forskningsstrategier skiljer man ofta på två huvudformer av metoder, 

kvantitativ och kvalitativ metod (Holme & Solvang, 2010). Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod då denna enligt Holme & Solvang (2010) snarare har ett 

kunskapssyfte som är mer ”förstående” än ”förklarande”. Vi hade för avsikt med 

denna studie att få en förståelse för hur ett fenomen som aktivitetsbaserade kontor kan 

påverka ett företags och dess avdelningars kommunikativa egenskaper sett till en 

individnivå. Vidare vill vi argumentera för vårt metodval då vi ansåg att denna 

metodform passade bäst och motsvarade det sätt som vi valde att registrera och 

analysera data på. Vi valde med inspiration av Brymans (2011) modell av kvalitativ 

forskning att utgå ifrån det empiriska materialet för att sedan tolka detta genom ett 

teoretiskt och begreppsligt ramverk. Undersökningens kunskapssyfte, inriktning och 

problemställning ska enligt Andersen (2012) utgöra det mest grundläggande 

argumentet till varför vi har valt att använda oss av en viss metodform. Även här, 

kopplat till vårt val av att undersöka två företag samt till vår problemställning som är 

mer riktad mot specifika faktorer inom kommunikation så anser vi återigen att den 

kvalitativa metoden för oss var att föredra. Denna studie hade inte heller för syfte att 

mäta något hos de olika fallföretagen, utan istället skapa en förståelse för 

respondenternas upplevelser för, och attityder till fenomenet.   

 

En underliggande tanke med vår undersökning var att skapa en förståelse för olika 

sammanhang som är att koppla till det utvalda fenomenet, aktivitetsbaserat kontor. 

Enligt Holme & Solvang (2010) så är en av den kvalitativa metodens styrkor att den 

bidrar till en helhetsbild som i sin tur ger en ökad förståelse för sociala sammanhang 

och processer. Fortsättningsvis så skall den kvalitativa undersökningen vara flexibel 

samtidigt som den innehåller vissa hållpunkter och riktlinjer. Flexibiliteten speglas i 

vårt genomförande då vår undersökning har varit öppen för förändringar, både när det 

kom till respondenternas svar och insamlingen av det empiriska materialet samt i våra 

teoretiska urval. Om en respondent exempelvis under en intervju har berört något som 

vi tidigare inte hade funderat över så har den kvalitativa metoden möjliggjort att vi i 

efterhand har kunnat justera studiens utformning så att den enligt oss väsentliga 

informationen kan komma till användning. Informationen som i undersökningen 
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framstår som mest central beror till stor del på den individuella informationskällan 

(Laursen 1979/2010). Vi valde medvetet att använda oss av denna metodform så att 

våra källor genom öppna frågor haft möjlighet att med stor frihet kunna utforma sina 

egna uppfattningar inom ramen för kommunikation. På så sätt kunde dessa bidra med 

så relevanta tolkningar som möjligt av det fenomen som vi har undersökt samt av våra 

frågeställningar.  

	  

2.3	  Undersökningsdesign	  –	  Multipel	  fallstudie	  

Fallstudiemetoden är i den kunskapsproducerande processen och till grunden att se 

som ett induktivt tillvägagångsätt (Yin 2007). Fortsättningsvis så menar Kruse 

(1998/2012) att det även finns en viss benägenhet som gör att fallstudier betraktas 

som en kvalitativ undersökning. Om det i fallstudien endast ingår en enhet eller 

organisation så kallas denna för en enskild fallstudie, medan om det ingår flera 

enheter eller organisationer kallas för en multipel fallstudie (Andersen 2012). Syftet 

här är att pröva fallet för att se om det lever upp till vad generell kunskap inom 

området antyder. Vi ville här undersöka om de aktivitetsbaserade kontoren verkligen 

bidrar till den effektivitet som förespråkarna uppger att den ska göra, detta med fokus 

på företagens kommunikation. Det enskilda fallet ska gärna vara unikt och 

representera en ny kombination av förhållanden som är mer eller mindre kända och 

som tidigare inte har varit föremål för studier av högre noggrannhet (Andersen 2012). 

Med grund i detta samt till valet av att undersöka fenomenet på en utvald avdelning 

på två företag så gjorde vi valet att genomföra en multipel fallstudie och specifikt 

fokusera undersökning på de effekter som det aktivitetsbaserade kontoret har på 

kommunikationen inom HR-avdelningen på två utvalda företag. Beskrivning och 

argumentation för val av företag och avdelning kommer att presenteras senare i detta 

kapitel.    

	  

2.4	  Datainsamlingsmetod	  

Valet av datainsamlingsmetod är bland annat beroende av studiens 

problemformulering, undersökningsdesign och vilka analys- och tolkningstekniker 

som ska tillämpas på insamlad data (Andersen 2012). Även fältstudien i sig har en 
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inverkan på valet av datainsamlingsmetod. Det är dock två kriterier som anses vara 

överordnade de andra, nämligen om data är kvalitativ eller kvantitativ, samt om det är 

frågan om primär eller sekundärdata. Vi har i denna studie och som tidigare nämnt 

valt att använda oss av en kvalitativ metod. Exempel på kvalitativ data eller 

information kan bland annat vara observationsanteckningar och inspelade intervjuer 

(Andersen 2012). Rörande det andra kriteriet, användandet av sekundär eller 

primärdata, så har vi använt oss av båda dessa då vi ansåg att de tillsammans kan 

bidra till en hög kvalitet på vår studie. Vi kommer vidare att presentera och förklara 

dessa metodologiska val ytterligare.  

	  

2.4.1	  Primärdata	  och	  sekundärdata	  

Primärdata kan erhållas genom exempelvis bildinspelningar, intervjuer, enkäter mm 

(Jacobsen 2002). Primärdata utgörs av all den information som hämtas direkt från den 

primära ursprungskällan, vilken i sin tur kan utgöras av enskilda individer eller 

grupper. Vi har i denna studie samlat in våra primärdata genom kvalitativa intervjuer 

då vi ansåg att detta lämpade sig bäst för en explorativ studie av detta slag. Vi ville 

utifrån medarbetarnas perspektiv undersöka hur det aktivitetsbaserade kontoret hade 

påverkat deras kommunikation, där av var vi i behov av att ta del av deras åsikter, 

upplevelser och attityder, vilka på en detaljerad nivå mer eller mindre enbart går att ta 

del av genom intervjuer.  

När man talar om sekundärdata så ska det först klargöras att det inte är forskaren själv 

som samlar in informationen direkt från källan, utan istället baserar denne sig på 

upplysningar som av andra redan är insamlade. Sekundärdata kan förekomma i olika 

former, man talar ofta om processdata, registerdata och forskningsdata. 

Forskningsdata kan utgöras av dokument, artiklar och anteckningar. Vi har främst 

hämtat våra sekundärdata, det vill säga redan befintligt material från internetsidor, 

artiklar och annan litteratur. Studien är delvis baserad på de sekundärdata som vi 

samlat in, samtidigt som de kvalitativa primärdata, insamlad genom utförda intervjuer, 

har haft största inflytandet på studien.  
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2.5	  Intervjuer	  

Intervjuer utgjorde som tidigare nämnt en viktig källa till den information som vi 

sökte. Det är speciellt viktigt vid fallstudier att intervjuer genomförs eftersom det är 

en legitim metod för att hitta svar till frågeställningar på (Yin, 2007). Det vanligaste 

är då att intervjuerna blir så kallade styrda samtal istället för en striktstrukturerad 

utfrågning. Vid våra intervjuer blev fallet så att vi innan utförandet hade förberett och 

strukturerat upp de frågor som vi skulle ställa till respondenterna. Tanken med dessa 

frågor var att dem skulle vara behjälpliga vid besvarandet av våra frågeställningar. 

Även fast det är viktigt att författare har en röd tråd i sitt arbete kan 

forskningsfrågorna i arbetet ändå vara flexibla och anpassa sig för de svaren från 

respondenterna vid intervjuerna (Yin, 2007). Det är vanligt att intervjufrågorna till 

respondenterna vid en fallstudie är ”öppna”. Med öppna frågor innebär att 

respondenten svarar på frågor både gällande information om ämnet och sedan 

respondentens uppfattning av det. Vi valde att strukturera våra frågor på ett liknande 

sätt eftersom vi ansåg att det skulle bidra med en mer trovärdig information och öka 

förståelsen för fenomenet, både för oss och för läsaren. Frågorna var av olika karaktär, 

detta för att ge oss olika perspektiv av fenomenet.  

Respondenter som förser forskaren med information till en hög grad kan tillslut bli 

benämnd som informant (Yin, 2007). En sådan informant kan även få benämningen 

nyckelinformant. Det är viktigt för forskaren att inte bli för bunden till en viss 

informant eftersom fler respondenter och informanter och andra metodkällor kan göra 

en studie mer objektiv och trovärdig för läsaren. Vi valde att genomföra sex intervjuer 

med anställda på två olika företag, för att på så sätt få en mer rättvis och trovärdig bild 

av fenomenet aktivitetsbaserat kontor och de anställdas uppfattningar om detta.  

 

2.5.1	  Kvalitativ	  intervjuform	  	  

Den kvalitativa intervjuformen är en intervjuform som lägger fokus på hur en viss 

människa upplever sin verklighet och upplevelser i livet (Dalen, 2007). När forskarna 

sedan fått en bättre bild av hur respondenten ser på sin verklighet kan han då förklara 

respondentens svar utifrån utvalda forskningsteorier. För vår forskningsstudie var det 

viktigt för oss att våra utvalda respondenter berättade om hur det aktivitetsbaserade 
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kontoret påverkat dem i deras arbete och därför passade den kvalitativa 

intervjuformen oss bättre. Det är inte alltid så enkelt för forskare att lyckas få en 

tydlig inblick i respondentens arbetsliv och upplevelser. För att lyckas med det är det 

viktigt att forskaren är flitigt påläst på det ämnet som studeras. Något som kan vara 

ännu viktigare är forskarens egna upplevelser och erfarenheter av det valda ämnet 

(Dalen, 2007). Personliga erfarenheter av ämnet kan bidra till att forskaren får en 

ökad förståelse för respondenten och deras erfarenheter. Gällande vår fallstudie om 

det aktivitetsbaserade kontoret kan vi inte säga att vi har några personliga erfarenheter 

från att arbeta i en sådan kontorsform. Däremot har vi alla tre tidigare arbetat i andra 

slags kontorsformer vilket gjort att vi hade en ökad förståelse gällande vissa frågor 

som rörde hur respondenterna ansåg hur det aktivitetsbaserade kontoret skiljde sig 

från traditionella kontorsformer med rumsindelning. Att ha gemensamma erfarenheter 

kan också bidra till att respondenterna blir mer öppna och informativa med sina svar. 

Gemensamma personliga erfarenheter behöver inte alltid vara positivt utan det kan 

istället göra forskarens syn inte blir helt objektiv utan det kan leda intervjun i en viss 

riktning (2007).   

 

2.5.2	  Urval	  av	  företag	  och	  enhet	  

Bryman (2011) menar att man inom kvalitativ forskning främst använder sig av 

målinriktade urval. Med detta menas att man utifrån val av fenomen och 

forskningsfrågor gör sina urval. Då användandet av aktivitetsbaserade kontor bland 

företag i Sverige inte är särskilt vanligt ännu (Bodin Danielsson, 2014) så blev valet 

av fallföretag relativt enkelt för oss, då vi inte hade så många företag att välja mellan. 

Vi sökte via google upp ett flertal av de företag som idag använder sig av 

kontorsformen i Sverige och frågade om intresse fanns att delta i studien. Utöver att vi 

var beroende av att företagen skulle svara ja på frågan om de var intresserade av delta 

i studien så hade vi även på förhand en utnämnd preferens sett till företag som vi ville 

undersöka detta på. De två företagen skulle vara olika stora. Detta gör att vi även 

delvis inspirerades av en urvalsmetod som Bryman (2011) kallade för 

sannolikhetsurval, vilket innebär att forskaren generaliserar sina resultat till en 

population. För oss medförde detta att vi fick en uppfattning om hur företagens 

storlek eventuellt kunde ha en inverkan på det aktivitetsbaserade kontorets funktion 
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och på kommunikationen inom dessa. Vi vill även redogöra för den hänsyn vi tagit till 

det faktum att ett av de utvalda fallföretagen (Vasakronan – se nästa avsnitt) idag 

levererar aktivitetsbaserade kontorslösningar till sina kunder. Vi har varit 

uppmärksamma på att detta faktum kan ha haft en inverkan på respondenternas svar 

på intervjufrågorna. Vidare menar Andersen (2012) att när beslutet om 

undersökningens genomförande är klargjort och fallföretag är valt så ska frågan 

ställas om hela företaget ska undersökas eller om man finner det mer intressant eller 

lämpligt att undersöka endast en enhet. Valet vi gjorde om att endast studera en enhet 

på fallföretagen baserade vi först och främst på det faktum att en studie av hela 

företagen skulle bli svår att genomföra med de förutsättningar som en uppsats på C-

nivå medför. Fler intervjuer skulle behöva hållas för att en hög trovärdighet skulle 

kunna uppnås. Vi ansåg att om undersökningen endast gjordes på en enhet så skulle 

kravet om antalet genomförda intervjuer som behövs för att bidra med en god 

trovärdighet till studien att sänkas. Vad gäller det val vi gjorde om att undersöka 

fallföretagens HR-avdelningar baserades på vår programinriktning på universitetet, 

vilket är human resource management.  

Vi vill även i samband med den ovanstående redogörelsen för våra urval av företag 

beskriva att sökandet efter fallföretag som hade intresse och möjlighet att delta i vår 

studie resulterade i att vi fick tillgång till tre olika företag. Dock visade det sig efter 

att det empiriska materialet var insamlat att informationen och kontorets fysiska 

utformning och användandet av detta på ett av företagen vara så pass distanserad och 

olik de andra att vi tog beslutet om att inte använda detta material i vår studie. Vi vill 

genom detta beslut visa på en empirisk källkritik och en medvetenhet av vilket 

material som för studien är mest relevant och användbart. Det två fallföretagen vi 

valde att använda i studien var Skanska och Vasakronan.  

	  

2.5.3	  Presentation	  av	  fallföretagen	  
	  

Skanska 

Skanska grundades år 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet AB. Idag är 

Skanska verksamma inom nio olika länder och är ett av världens största byggföretag. 
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I Sverige har Skanska ca 11 000 medarbetare och ytterligare 56 600 medarbetare i 

övriga världen. Skanska är i Sverige uppdelat i fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar, 

vilka är bygg och anläggning, bostadsutveckling, infrastrukturutveckling samt 

kommersiell utveckling. År 2012 genomförde Skanska 3500 projekt i Sverige, och 

ytterligare 10 000 i övriga verksamhetsländer. Globalt sett omsatte Skanska år 2012 

132 miljarder kronor (skanska.se).   

 

Vasakronan 

Vasakronan grundades 1993 i samband med att fastigheter för 17,2 miljarder kronor 

köptes upp av staten. Vasakronan ägs av Första, Andra och Tredje AP-fonden och är 

Sveriges största fastighetsbolag. Vasakronan har idag ca 354 medarbetare och äger, 

utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, 

Malmö och Lund. Vasakronans fastighetsbestånd uppgår idag till 192 fastigheter som 

tillsammans utgör en yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Tillsammans har Vasakronans 

fastigheter ett marknadsvärde på ca 88 miljarder kronor (vasakronan.se).  

	  

2.5.4	  Urval	  av	  informanter	  

Vårt urval av informanter var relativt styrt av de aktuella fallföretagen. Vi hade 

påförhand meddelat dessa att det var medarbetare på respektives HR avdelning som vi 

vill intervjua, vilket också utgjorde vår enda preferens i detta sammanhang. Enligt 

Bryman (2011) är även detta att se som en målstyrd urvalsmetod. Detta är kopplat till 

våra problemformuleringar där vi formulerade vårt intresse av att undersöka hur det 

aktivitetsbaserade kontoret påverkar kommunikationen på utvalda företags HR 

avdelningar. Det faktum att våra egna önskemål om vilka positioner vi helst ville 

undersöka inte kunde beaktas lika mycket som vi önskat gjorde att vi mer eller mindre 

blev tilldelade våra respondenter utefter deras tillgänglighet. Detta resulterade i att de 

flesta informanterna hade högre roller så som HR-partner och HR-chef något som vid 

en första anblick kan ses som något positivt. Dock har vi i efterhand märkt att studien 

hade kunnat bli mer intressant om vi även fått tillgång till medarbetare som har mer 
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administrativa uppgifter, något som främst kommer att uppmärksammas i studiens 

empiri-avsnitt.  

	  

2.5.5	  Presentation	  av	  informanterna	  

Vi har nedan valt att presentera de informanter som vi valt att intervjua på 

fallföretagen. Vi har med hänsyn till informanterna valt att använda fiktiva namn då 

detta också var ett önskemål från några. Vi har för studiens syfte valt att presentera 

informanternas formella titlar samt vilket fallföretag de arbetar på för att förtydliga 

bilden av informanterna.  

 

Ek, man, Skanska - Ansvarig för internrekryteringsprojekt/ tidigare HR partner. 

Olsson, man, Skanska - Ledarförsörjning    

Malm, kvinna, Skanska - Ledarförsörjning/ Rekryteringsspecialist    

Andersson, kvinna, Vasakronan - HR Chef   

Kvist, kvinna, Vasakronan - HR partner  

Ljung, kvinna, Vasakronan - HR partner  

 

På det företag som vi bestämde att inte skulle utgöra en empirisk källa i studien 
intervjuades personer med följande befattningar; 

Kandidatansvarig  

Rekryteringskonsult  

Kundansvarig Säljare  

 

2.6	  Analys-‐	  och	  tolkningstekniker	  

En analys har enligt Andersen (2012) till syfte att urskilja de enskilda delarna i en 

helhet, de enskilda delarnas relation till varandra samt dessa delars relation till 
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helheten. Analysen bearbetar insamlad data och ska skapa en överskådlighet över 

denna. I analysen är studiens inledande delar kopplade till de avslutande. 

Problemformuleringen styr till hög grad analysens riktning och avgör vilken rådata 

som är relevant att analysera och vilken som inte är det och där med ska uteslutas 

(Andersen 2012).  

Att tolka är något som hör till den vardagliga aktiviteten och som alla gör hela tiden, 

det förekommer alltså inte endast bland forskare och vetenskapsmän (Andersen 2012). 

Den tolkning som människor gör på ett vardagligt basis görs dock inte alltid medvetet. 

Skiljaktigheten då en forskare ska tolka något är att denne måste vara mer medveten 

om att tolkning ska äga rum (Andersen 2012). 

När man talar om analys och tolkning i forsknings- och undersökningssammanhang så 

menar Repstad (2007) att analys är den process var data får den struktur som sedan 

kommer att tolkas ifrån. Precis som Andersen (2012) menade så anser även Repstad 

(2007) att data och information ska bedömas utifrån uppställda problemformuleringar.  

I denna studie har vi precis som såväl Repstad (2007) och Andersen (2012) beskrev 

bearbetat det insamlade materialet och tolkat och analyserat detta med hänsyn till våra 

problemformuleringar och de teoretiska ramverk som vi framtagit. Ur ett kritiskt 

perspektiv har vi analyserat det empiriska materialet, försökt att finna samband 

mellan de olika fallföretagen och deras respondenters svar. Vi har även beaktat och 

tagit hänsyn till det faktum att de utvalda fallföretagen skiljer sig i storlek och till 

antalet anställda, samt att deras verksamheter inriktningsmässigt skiljer sig åt. Vi är 

medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat och vi har därför så noggrant som 

möjligt försökt redogöra för om dessa faktorer har en större inverkan på något av de 

delresultat som presenteras i slutsatsen.  

 

2.7	  Kvalitetsdiskussion	  

Enligt Bryman (2011) återfinns ett flertal tekniker då man ska studera och beräkna 

värdet av de mått som i sin tur har utformats för att bidra till en bild av de 

samhällsvetenskapliga begreppen. Det löper emellertid en viss risk för att 

diskussioner om de kanske mer vanliga begreppen inom främst kvantitativ forskning, 
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validitet och reliabilitet kan bli vilseledande, framför allt i en kvalitativ studie. 

Bryman (2011) menar att det är fel att tro att alla nya mått på olika begrepp ska 

underkastas dessa villkor som oftast anses vara tämligen principfasta. Vidare menas 

det att inom kvalitativ forskning så finns det alternativa kriterier för bedömning av 

kvalitet, med andra ord alternativ för vad begreppen validitet och reliabilitet står för 

(Bryman 2011). Med utgångspunkt i detta har vi valt att använda oss av två andra 

kvalitetsmått, nämligen trovärdighet och poängrikedom.  

	  

2.7.1	  Trovärdighet	  

Lincoln & Guba (1985/2011) ställer sig kritiska till uppfattningen om att det finns en 

absolut verklighet som samhällsforskaren har som uppgift att uppdaga, något som 

Bryman (2011) valde att kalla för realism. Istället menar Lincoln & Guba (1985/2011) 

att det kan finnas mer än bara en beskrivning på denna verklighet, till och med många 

fler. Om den sociala verkligheten kan beskrivas på många olika sätt så är det i 

slutändan trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur den kommer att bemötas och 

i slutändan accepteras av andra människor. Om det i resultaten hat skapats en 

trovärdighet innebär detta att forskningens utförande har säkerställts mot kriterier som 

ligger i enlighet med de regler som finns, samt att resultaten har avgetts till de 

människor som är en del av den sociala verkligheten som har studerats. Dessa 

individer kan i sin tur bekräfta att forskaren har tolkat och förstått denna verklighet på 

rätt sätt (Bryman 2011). Denna undersökning om fenomenet aktivitetsbaserade kontor 

har främst kommit att erhålla sin trovärdighet genom de intervjuer som har 

genomförts på de olika fallföretagen. Genom att ta del av dessa individers upplevelser 

genom öppna intervjuer kunde vi skapa en trovärdighet där spekulationer från vår sida 

är uteslutna.  

	  

2.7.2	  Poängrikedom	  

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att studien bidrar till något nytt, att det finns ett 

nyhetsvärde. Denna viktiga aspekt kan kallas för poängrikedom (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Det fenomen som studeras bör anses vara rimligt annars riskerar 

studien att bli poänglös, vilket är tvärt emot vad detta kvalitetsmått syftar till att 
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belysa. Starka bevis behöver nödvändigtvis inte återfinnas i innehållet av empirin, 

dock bör det den empiriska delen inspirera, argumentera för samt möjliggöra 

undersökningens tolkning. Det anses önskvärt att forskaren vågar ta avsteg från 

vedertagna synsätt och utmana dessa. Genom kreativitet kan poängrikedom tillföras 

studien (Alvesson & Sköldberg 2008). Fortsättningsvis menar Alvesson & Sköldberg 

(2008) att det spänningsberikade förhållandet mellan empiri och möjligheten att 

kunna ge uttryck för något kreativt bidrar till poängrikedom i sig självt. En poängrik 

studie problematiserar och ger läsaren plötsliga insikter som bidrar till en ökad 

förståelse för det fenomen som har undersökts och som redogörs för i texten.  

Denna studie har haft för avsikt att sträva efter en hög poängrikedom genom att 

påvisa vilka konsekvenser och effekter det undersökta fenomenet har haft på ett 

specifikt område, något som i denna studie utgörs av kommunikation. I tidigare 

forskning inom området kring aktivitetsbaserade kontor så har fenomenet ofta talats 

om i sin helhet. Vi ville differentiera oss och göra denna studie intressant genom att 

specifikt inrikta oss mot kommunikation, något som Rapp (2001) anser att utgör en av 

de mest centrala delarna i en organisation. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) finns 

det risk att forskaren i en studie utan poängrikedom endast upprepar eller återger fakta 

och information som är allmänt känt, något som inte är att se som varken kreativt eller 

intressant för läsaren.  

	  

2.8	  Forskningsetik	  

Enligt Andersen (2012) kan inte forskare eller undersökare skriva allt som behagar 

dessa, hänsyn måste tas till en rad etiska regler. Det måste finnas en öppenhet mot de 

personer eller företag som ingår i projektet. Vad gäller själva publiceringen av 

projektresultatet så finns även där etiska regler att följa, publiceringen måste vara 

sanningsenlig. Man ser även till i vilken utsträckning de inblandade parterna ska få ta 

del av materialet innan dess att det publiceras? Vidare menar Andersen (2012) att 

detta är något som måste kommas överens om och bestämmas mellan forskaren och 

exempelvis det aktuella företaget så att inga missförstånd uppstår. Kanske har 

företaget vissa preferenser vad gäller vilka som borde och får ta del av 



 

 

	  

	   31	  

undersökningens resultat och de data som den inkluderar.  

 

Bryman (2011) menar att det finns vissa etiska grundprinciper som berör de personer 

eller företag som är direkt inblandade i forskningen. Man ser bland annat till frågor 

om frivillighet, konfidentialitet, integritet samt anonymitet. Vid kontakt och möten 

med deltagare i denna studie har vi alltid talat med en öppenhet när det gäller 

deltagande samt en tydlighet om att samtliga respondenter kommer att vara anonyma 

och presenteras med fiktiva namn i studien. Fortsättningsvis och med hänsyn till den 

svenska forskningen så uppger Bryman (2011) fyra stycken etiska principer eller krav 

som han anser att ska följas, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att ge 

berörda personer information om den aktuella undersökningens syfte. Med detta 

menas bland annat att informanter eller respondenter ska veta att deras deltagande i 

undersökningen är helt frivillig och att de inte har någon skyldighet att medverka. 

Dessa individer ska även informeras om vilka moment i undersökningen som de 

kommer att involveras i. Vi valde att vid första kontakt med varje enskild deltagare 

informera om syftet med undersökningen och klargöra varför vi finner det intressant 

att ta del av denne individs erfarenheter och vad vi kommer använda denna 

information till. Vidare ser vi till samtyckeskravet som enligt Bryman (2011) 

egentligen syftar till det samma som informationskravet tog upp angående att 

deltagare ska själva få välja om de vill vara med i undersökningen eller inte. Detta såg 

vi som en självklarhet samtidigt som vi även ville tro att informationskvalitén blir 

högre om deltagaren utifrån ett eget beslut har valt att medverka. Slutligen ser vi till 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet enligt Bryman 

(2011) har för avsikt att se till att alla de personer som medverkar i undersökningen 

ska få sina uppgifter behandlade med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska 

inte äga tillträde till dessa uppgifter. Nyttjandekravet som, precis som det låter, 

innefattar ett krav om att de uppgifter som samlas in om en deltagare endast får 

användas i det enskilda forskningsändamålet (Bryman 2011).  Vi vill även här 

poängtera att tydlighet är något vi har värderat högt vid all kontakt, kommunikation 

och samarbete med våra respondenter. Den information som har samlats in är till för 

oss som undersökare och för denna studie enbart, därför har samtlig information 
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behandlats och förvarats med stor försiktighet.  
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  

Då vår studie till stor del berör hur kommunikationen mellan de anställda har 

påverkats genom införandet av ett aktivitetsbaserat kontor kommer det första 

teoretiska avsnittet att behandla organisatoriska teorier inom kommunikation. Här 

lyfter vi fram vad kommunikation faktiskt innebär som begrepp och redogör för hur 

kommunikation ter sig i organisationer. I det andra teoretiska avsnittet kommer vi mer 

ingående att redogöra för det aktivitetsbaserade kontoret och vad det innebär. Vi 

redogör även för andra kontorsformer som är besläktade med det aktivitetsbaserade 

kontoret.  
 

3.1	  Kommunikation	  

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att alla organisationer är beroende av att 

människor arbetar tillsammans och samarbetar för att lösa arbetsuppgifter. 

Kommunikation mellan medarbetare är betydande utifrån organisationens 

värderingar, deras målsättning samt vilka arbetsuppgifter de anställda ska utföra. 

Kommunikation är något ständigt förekommande i alla organisationer, och bristande 

kommunikation kan vara en stor orsak till frustration, bristande motivation och 

missnöje. Ett viktigt syfte för organisationer med kommunikation är att kartlägga alla 

faktorer som gör att kommunikationen fungerar, eller att det omvänt bryter samman 

på grund av olika kommunikationsproblem. Därför är det så viktigt att förstå vad 

kommunikation är och vad som kan göras för att få den att fungera så bra som möjligt 

(Jacobssen & Thorsvik 2008).   

 

“Kommunikation handlar om att överföra den mening som avsändaren avser, till en 

mottagare, som förmodas anamma denna mening”. 

 

Hamrefors (2009)  
 

Ordet kommunikation kommer från latinets communis som betyder “gemensam”, och 

communicare som betyder "att göra tillsammans". Kommunikation förutsätter att 

information utväxlas mellan en avsändare och en mottagare. Kommunikation kan vara 
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verbal, uttryckt i tal eller skrift, men även ickeverbal d.v.s. ”det som inte sägs” t.ex. 

kroppsspråk (Karlöf & Lövingsson 2007). Det man delar i en 

kommunikationssituation är parternas respektive uppfattning av det de talar om, det 

vill säga deras olika bilder av verkligheten (Engquist, 2013). Kommunikationen 

utifrån ett traditionellt sätt innebär att det är en process där personer eller grupper 

avsänder eller utväxlar information, där själva informationsöverföringen är det viktiga. 

Kommunikation i sig är inte endast överföring av information utan även förmedling 

av attityder, idéer och känslor från en person eller grupp till en annan. En stor del av 

kommunikationen i en organisation är emellertid icke-verbal vilket innebär att man 

bland annat måste tolka både kroppsspråk och röstanvändning för att ha möjligheten 

att fastställa vad som faktiskt sägs (Jacobssen & Thorsvik 2008).  

 

Vad vill människor få ut av sin kommunikation? Det finns idag handböcker som 

redovisar forskningsresultat inom området kommunikation (Engquist, 2013). I 

böckerna redovisas också vilket syfte människor har vid kommunikationen med andra 

människor. I den stora djungeln av alla syften och önskemål förekommer särskilt tre 

mer ofta än andra, vad människor vill med sin kommunikation:  

1. Behovet av att få kontroll över en situation 

Engquist menar att osäkerhet ger ångest. Människor försöker under ett samtal att 

komma underfund med vad som gäller för kommunikationen och samvaron, här dyker 

frågor upp, vad man får säga, om man har något hot att vänta. Man försöker få fast 

mark under fötterna, skapa sig den trygghet som ligger i att veta vad som gäller 

(Engquist, 2013) 

2. Samtalet skall bidra till personlig utveckling 

Engquist menar att två människor har var sin subjektiva bild av verkligheten. Under 

det meningsutbyte som sker om respektive verklighetsbilder växer nya bilder fram. 

De två personerna gör båda nya associationer och resultatet kan bli en ny bild, inte 

som summan av de olika bilderna utan en helt ny bild (Engquist, 2013). 

3. Man vill bli bekräftad 

Alla människor vill bli bekräftade på något sätt. Engquist menar att det betyder att de 

vill bli tagna på allvar. Den som bekräftar andra människor tillerkänner de rätten att 
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ha de åsikter, värderingar och känslor de har och diskuterar inte med dem om de har 

rätt eller fel (Engquist, 2013). 

 

Det finns vissa nödvändiga förutsättningar för kommunikation. Engquist (2013) 

menar att resultatet av ett samtal beror på en mängd yttre omständigheter. Dessa 

omständigheter innefattar t ex kultur, fysik arbetsmiljö och regelsystem som råder där 

samtalet äger rum. Viktigt att påpeka är också att människor dessutom är olika 

beträffande kunskaper, begåvning och personlighet vilket också påverkar att inget 

samtal blir det andra likt. 
 

3.1.1	  Kommunikation	  i	  organisationer	  

Vanligen skiljer man mellan formell och informell kommunikation i organisationer. 

Med formell kommunikation menas alla planerade arrangemang och upplägg för 

kommunikation som är relaterade till organisationens hierarkiska styrsystem, ofta i 

form av instruktioner från ledare och återrapportering från underordnade. Här ingår 

även etablerade arrangemang för samarbete och koordinering mellan olika 

medarbetare eller grupper av medarbetare i organisationen. Den formella 

kommunikationen är således den som är starkast kopplad till arbetet, det vill säga att 

man kommunicerar kring arbetsrelaterade ämnen (Jacobsen & Thorsvik 

2008).  Informell kommunikation är den kommunikation som försiggår kontinuerligt 

när medarbetare möts. Människor pratar med varandra över en kopp kaffe när de 

samlas på morgonen, när de träffas vid kopiatorn, i korridorer och på kontor innan 

man ska gå in på ett avtalat möte. På mötet sker en mer formell kommunikation men 

efter mötet övergår den till en informell kommunikation. Innehållet i den informella 

kommunikationen är oftast det som alla har gemensamt, som förhållanden på 

arbetsplatsen, kollegor, ledare och arbetsuppgifter. Idag är den informella 

kommunikationens betydelse mycket större i moderna organisationer än förr när 

varuproduktion i byråkratiskt organiserade industriföretag var den traditionella 

arbetsplatsen för de flesta. Där var arbetsuppgifterna mer specialiserade och arbetarna 

var genom detaljerade beskrivningar instruerade om vad de skulle göra. Det som 

krävdes av arbetarna var disciplin när det gällde och följa arbetsinstruktionerna. 

Under dessa förhållanden var givetvis den formella kommunikationens styrpotential 

stor, eftersom arbetarna följde direkta arbetsbeskrivningar från ledningen (Jacobsen & 
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Thorsvik 2008). Läget har förändrats i och med att majoriteten av dagens moderna 

organisationer består utav tjänsteproduktion och har blivit den mest traditionella 

arbetsplatsen för de flesta. Det i sig betyder att produktionen idag inte i samma 

utsträckning sker i fabrikshallar under chefens kontroll utan i en samverkan mellan 

anställda och kunder som chefer har svårt att kontrollera. Industriarbetaren har ersatts 

av kunskapsmedarbetaren som själv måste ta ställning till hur arbetsuppgifterna ska 

lösas och ofta även vilka uppgifter som ska bli lösta. Allt större handlingsfrihet 

delegeras nu till de anställda, och den hierarkiska styrningen har reducerats. 

Kunskapsmedarbetarenas vanliga arbetssituation innebär att de jobbar i team som 

gemensamt tar ställning till hur arbetet ska utföras. Detta betyder att makten över 

arbetet flyttas från ledaren till kunskapsmedarbetaren, från styrning via formell 

kommunikation till självstyrelse i kulturella gemenskaper. Kärnan i sådana 

gemenskaper är en informell kommunikation, där anställda utväxlar kulturella 

styrsignaler som ger hållpunkter för hur de ska handla på organisationers vägnar 

(Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) visar forskning att den informella 

kommunikationen sprider information mycket snabbare än den formella och att den 

underordnade har generellt sätt större förtroende för information som förmedlas 

informellt genom samtal än för formell kommunikation från ledningen. Många 

företag har därför på senare år ändrat synen på informell kommunikation, från att 

betrakta den som något störande till att se den som en nödvändig och önskvärd 

process som är en integrerad del av organisationens sociala liv (Jacobsen & Thorsvik 

2008). Den informella kommunikationen främjar lärande i organisationer och innebär 

samtidigt ett lärande bland medarbetarna. Detta grundar sig i att när anställda samtalar 

om vad de upplevt, stimuleras individen att reflektera över vad det som han eller hon 

berättar för kollegor egentligen betyder. Informell kommunikation ger ofta en 

möjlighet att tala om vad som har skett och om sådant som borde ha varit annorlunda. 

Efterhand som samtalet går om varandras erfarenheter sätts information från flera 

personer samman. Sådana diskussioner tillspetsas ofta till frågor om vad som fungerar 

och inte fungerar. På detta sätt bidrar informell kommunikation till att anställdas 

lärande kopplas samman, så att deras erfarenheter och lärande sammantaget ger grund 
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för att på kollektiv nivå i organisationen bedöma hur man kan förbättra saker och ting 

(Jacobsen & Thorsvik 2008).      

 

3.1.2	  Chefens	  nya	  roll	  

Att lägga stor vikt på frågor som berör ledarskap och kommunikation är något som 

blivit en slags trend i företag på senare år (Heide mfl, 2012). Det som gjort att det 

blivit en trend är att chefer och ledare börjat få nya roller inom organisationen. Det 

har blivit mer betydelsefullt för de att lyfta fram organisationens gemensamma mål, 

visioner och dessutom ha insikt över vad som sker inom organisationen. I och med 

ledarens eller chefens nya roll och betydelse har det även lett till den ökade 

betydelsen av kommunikation bland de anställda. Införandet av nya 

kontorsutformningar som bland annat platta projektbaserade organisationer har lett till 

en stark koppling till just kommunikation eftersom beslutsvägarna blivit kortare och 

de anställda vilket har till en stor del givit de anställda större makt över sina egna 

beslut (Heide et al. 2012). 

Skiftningen från de vertikala organisationsformerna som kanske främst utmärks av 

hierarkiska styrsystem, till de horisontella som utgörs av mer decentraliserade och 

platta styrsystem har också gett kommunikationen en ny slags innebörd (Heide et al. 

2012). Detta har lett till ett mer självstyrande bland medarbetarna. 

Den här teorin ser vi kunna ha likheter med hur organisationer väljer att organisera 

sina kontor. Kommunikation och kommunikationsvägarna är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till gällande just utformandet av ett kontor och därför anser vi det vara 

betydelsefullt att ta upp det i vår teoridel. 

 

Beslut som inte kommuniceras på rätt sätt kan lätt leda till att besluten i sig inte 

åstadkommer vad man förväntat (Rollof, 1999). Genomslagskraften i besluten kan på 

så sätt bli för liten, även resultatet kan bli ett annat än vad som var planerat från 

början. Rollof (1999) menar därför att det är extremt viktigt och lägga både tid och 

möda på hur man kommunicerar ett beslut. Man bör även ha en genomtänkt strategi 

för hur man kommunicerar det, och i vissa fall kanske man till och med måste ägna 

lika mycket tid på det som på själva beslutet. Det gäller att kunna övertyga andra som 

ännu inte delar ens tro i vad som behöver beslutas. Rollof (1999) menar att kan man 
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kommunicera ett beslut muntligen bör man göra det, då det talade ordet i detta 

sammanhang är strakare än det skrivna. Anledningen som ligger till grund för detta 

påstående är att under en muntlig diskussion kan man förklara och motivera, man vet 

även att alla som beslutet rör fått informationen och man kan även omedelbart reda ut 

oklarheter.  

 

Nya organisationslösningar leder till nya aktiviteter i en organisation (Rapp 2001). De 

kostnader som uppkommer till följd av detta fördelas på dessa aktiviteter. Man skiljer 

på kostnader som genereras av aktiviteter inom organisationen och kostnader som 

genereras av aktiviteter mellan företaget och den externa kunden, eller den externa 

kontaktpersonen. Ett exempel på en sådan kostnad är kommunikation, eftersom 

kommunikation har en central betydelse för människor och utgör en viktig del i en 

organisation. Men att kommunicera är ingen exakt företeelse vilket påståendet "You 

cannot not communicate" indikerar. Därför införs flera olika begrepp för att belysa 

kommunikationen mellan människor. Med koordinationskostnader avser Rapp (2001) 

kostnader som är förbundna med att ge och ta direktiv och de är ofta av formell 

karaktär. Införandet av nya organisationslösningar skapar nya sätt för att förmedla 

denna kommunikation. Med kommunikationskostnader avser Rapp (2001) de 

kostnader som främst är relationsskapande och här ingår även rena sociala 

vänskapskommunikationen.  Den tredje typen av kommunikation, 

informationskostnader är enligt Rapp (2001) relaterad till att man ska kunna fatta 

bättre beslut och inverka som osäkerhetsreducerande. Begreppet inkluderar både 

sökande efter information och hantering av existerande osäkerhet. 

 

3.1.3	  It	  och	  kommunikation	  	  	  	  

Nya kommunikationsvägar är något som ökat det senaste decenniet i och med den 

ökade användningen av IT som kommunikationsteknik (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

I dagens samhälle använder organisationer sig av IT-funktioner bland annat för att 

lagra dokument och rapporter. Det har även gjort att andra kommunikationskanaler 

blivit mer tillgängliga såsom eposten och videosamtalet. Innan ”IT-revolutionen” 

utgjordes den mesta av kommunikationen via exempelvis telefonsamtal och skriftliga 

dokument, men den vanligaste mötesformen skedde ansikte mot ansikte. Den ökande 
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användningen av IT som kommunikationsteknik har även på flera andra sätt påverkat 

organisationers kommunikation. Det har gjort att kommunikationen mellan två eller 

flera personer blivit mer tids oberoende, eftersom kommunikation via exempelvis 

epost tillåter personer att kommunicera med varandra utan att vara på samma plats 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Epost är även en kommunikationskanal som är 

asynkrona, vilket innebär att även fast avsändaren skickat iväg mailet är det inte 

säkert att mailet öppnas och läses omgående av mottagaren. Motsatsen till asynkrona 

kallas synkrona vilket exempelvis kan innefatta telefonsamtalet. Telefonsamtalet är en 

kommunikationsform där informationsutbytet sker i en annan utsträckning än mailet 

eftersom man vanligtvis svarar i telefonen relativt omgående och på så vis bekräftar 

att man har fångat mottagarens uppmärksamhet. De nya kommunikationsvägarna som 

ökat i och med organisationers ökade användning av IT-funktioner har även gjort att 

en stor del av kommunikationen inom organisationer blivit rumsoberoende, vilket 

innebär att kommunikationen mellan parterna helt enkelt inte behöver ske i samma 

rum. 

Att kommunikationen i organisationer nu till en stor del är mer tids oberoende och 

rumsoberoende har lett till att organisationer helt enkelt blivit mer ”virtuella” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Virtuella organisationer innebär att människorna inom 

organisationen inte längre behöver vara tillsammans för att uppnå organisationens mål 

utan det har blivit mer vanligt med en spridning av platser att utföra arbetet på. 

Teknologin har gjort det enklare för anställda att arbeta både hemifrån och även från 

andra kontor runt om i landet eller i världen. 

Men har den ökade graden av dessa kommunikationskanaler kommit att påverka 

kommunikationen inom organisationerna rent generellt?   

Det finns både för- och nackdelar med de nya och de mer traditionella 

kommunikationsvägarna. Virtuella organisationer använder sig till stor del av de mer 

moderna kommunikationsvägarna såsom epost och webbmöten/chat vilket gör att de 

kan kommunicera mer parallellt med flera olika parter samtidigt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Det i sin tur gör att informationsbytet blir snabbare och mer effektivt 

rent tidsmässigt. I virtuella organisationer är det dock inte säkert att de anställda 

känner varandra sedan tidigare vilket kan leda till att de kan sakna förtroende och tillit 

för varandra. På så sätt kan information de anställda emellan enklare feltolkas. Det är 

även vanligt att sammanhållningen påverkas av den virtuella kommunikationen och 
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avsaknaden av personlig kontakt. Det kan i sin tur leda till minskad tillfredsställelse 

hos de anställda och även öka riskerna för att konflikter ska uppstå. 

Tvärtom är det då för organisationer med arbetsgrupper som kommunicerar ansikte 

mot ansikte. Där kan förtroendet för deltagarna i gruppen vara högre eftersom de har 

en mer personlig kontakt än personer inom virtuella organisationer. Det är också mer 

sällan som informationsbyten feltolkas vid mötena som sker ansikte mot ansikte.    
 

3.1.4	  Kommunikationshinder	  

Enligt Karlöf & Helin Lövingsson (2007) som hänvisar till forskare så utgör 

medarbetarkommunikation en av de viktigaste delarna i ett företag, speciellt de större. 

Det finns ett antal vanliga kommunikationshinder som är att koppla till 

kommunikationsprocessen. 

1.   Sändarhinder. Detta kan utgöras av att sändaren har en idé eller en fråga som han 

eller hon inte vågar ta upp under ett möte med sina kollegor eller med sin chef. 

2.   Kodningshinder. En person lyckas inte förmedla sitt budskap på grund av sina 

bristande skrivkunskaper eller språkförbistring. 

3.   Kommunikationskanalshinder. En överbelastad e-post kan innebära att ett mail 

sorteras bort eller att det förbises i den stora mängden av andra mail. 

4.   Avkodningshinder. Mottagaren har svårt att tolka det språk eller de modeller som 

avsändaren använder för att förmedla sitt budskap med meddelandet. 

5.   Mottagarhinder. Mottagaren är distanserad på så sätt att han eller hon inte är 

fokuserad på det område som budskapet berör. 

6.   Återkopplingshinder. Mottagaren anser inte att återkoppling är nödvändig eller 

kommer ha någon inverkan, där av utelämnar han eller hon detta. 

Fortsättningsvis och utöver dem ovan nämnda kommunikationshindren så anser 

Karlöf & Helin Lövingsson (2007) att det även finns direkt fysiska 

kommunikationshinder så som avstånd, tidszoner mm, semantiska hinder så som 

tolkning av ord och begrepp, vilket är speciellt viktigt mellan olika yrkeskårer och 

verksamhetsavdelningar. Det finns även psykosociala hinder så som olika värderingar 

och socialklasser (Karlöf & Helin Lövingsson 2007). 
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3.2	  Kontorsutformningar	  

	  

3.2.1	  Kontor	  som	  en	  social	  konstruktion	  

Intentionen med en arbetsplats och ett kontor är något som inte förändrats markant de 

senaste 100 åren (Becker & Sims, 2001).  Kontoret har länge setts som en slags social 

konstruktion där människor samlas för att genomföra aktiviteter för deras arbetsgivare 

och hjälpa dessa att sträva mot framgång. 

Att se kontoret som en slags social konstruktion och mötesplats var något som under 

början av 1900-talet inte uppskattades av arbetsgivarna eftersom de ansåg att den 

fysiska interaktionen medarbetare emellan ledde till minskad produktivitet. Becker & 

Sims (2001) beskriver att kontoren under den första halvan av 1900-talet kom att vara 

utformade på ett sådant sätt att social interaktion var vanligt och ofta förekommande. 

Detta är något som vi anser vara högst intressant och relevant för vår studie då vi vill 

skapa oss en uppfattning om vilken syn man idag har på de sociala sammanhangen i 

arbetet samt interaktionen mellan medarbetarna. Vi vill även se hur dessa har 

påverkats av införandet av det aktivitetsbaserade kontoret. Fortsättningsvis menar 

Becker & Sims (2001) att de anställda oftast arbetade i grupper vilket gjorde att det 

var vanligt med öppna kontorsytor och det var inte förens under 1950-talet som den 

personliga arbetsytan med rumsindelning och fysiska barriärer på kontoret kom att bli 

mer vanligt. Arbetsgivare började förstå att vissa av medarbetarna, exempelvis de som 

sköter de administrativa uppgifterna, blev mer effektiva när de arbetade enskilt och 

inte blev störda. Den personliga arbetsytan och införandet av fler fysiska barriärer 

som delade upp kontoret i olika delar medförde att den sociala interaktionen minskade 

jämfört mot det öppna kontorslandskapet (Becker & Sims, 2001). 

Till en början var huvudsyftet med införandet av en personlig arbetsyta och 

kontorsrum att öka effektiviteten och produktiviteten på de anställda men med åren 

kom det hela istället att utvecklas till en sorts hierarki och maktdemonstration där den 

med mest makt på företaget även skulle ha störst kontor (Becker & Sims, 2001).  

Med många år av fokus på individnivå har det grupporienterade tänket med fokus på 

kommunikation och interaktion än en gång blivit mer populärt. Det kan vara riskabelt 

för företag att endast ha en expert på varsitt område vilket gjort att grupper med flera 

experter blivit alltmer vanligt och då även arbetet i grupp. Anpassningen mot grupper 
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har i sin tur gjort att alternativa kontorsformer såsom det öppna kontorslandskapet än 

en gång blivit ett attraktivt alternativ för företag (Becker & Sims, 2001). 

 

3.2.2	  Psykologisk	  påverkan	  av	  arbete	  i	  flexibelt	  kontorslandskap	  

Att arbeta i ett flexibelt kontorslandskap med avsaknad av personlig arbetsyta och där 

byte av arbetsyta sker från dag till dag kan leda till att de anställda upplever en sorts 

frihet i och med de valmöjligheter som då uppstår (Van der Voordt, 2003). Att känna 

frihet är dock något som inte passar alla, för vissa kan denna frihet istället komma att 

kännas som en belastning. Genom denna teori vill vi stötta upp vår tidigare diskussion 

om att det aktivitetsbaserade arbetssättet troligtvis inte lämpar sig för alla individer 

och uppgifter. Van der Voordt (2003) menar att då människan trivs med rutiner är det 

ofta förekommande att en anställd väljer att komma till arbetet tidigt för att försäkra 

sig om att få tillgång till samma arbetsyta som denne hade dagen innan. Det kan också 

hända att den anställde lämnar kvar sina personliga ägodelar på sin arbetsplats för att 

på så sätt markera för sina kollegor att den platsen är upptagen. Ett aktivitetsbaserat 

kontor medför principen om en så kallad ”clean desk” vilket försvårar, om inte 

omöjliggör att sådana saker ska kunna ske på arbetsplatsen. Fördelen med att hela 

tiden byta arbetsyta är att den anställdes sociala nätverk och kommunikation hela 

tiden utökas eftersom han eller hon mer frekvent möter fler kollegor, kollegor som 

arbetar på en helt annan avdelning. Det i sin tur kan leda till kunskapsöverföring 

mellan dessa anställda som antagligen inte skulle ske i samma grad i det traditionella 

kontorslandskapet med bestämda platser (Van der Voordt, 2003).  

Även fast bytet av platser har sina fördelar har det även sina nackdelar. Det finns de 

anställda som trivs och arbetar effektivare när de sitter nära varandra var dag vilket i 

den här kontorsutformningen inte fungerar lika bra. 

En flexibel arbetsplats med öppna kontorslandskap ökar möjligheten för socialisering 

mellan de anställda vilket i sin tur leder till en ökad ljudnivå på arbetsplatsen. Vissa 

människor blir distraherade och stressade av en hög ljudnivå medan andra inte alls 

påverkas av detta men generellt sätt så påverkar en hög ljudnivå anställdas 

koncentration negativt (Van der Voordt, 2003).  
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3.2.3	  Aktivitetsbaserat	  kontor	  

Den flexibla arbetsplatsen är en kontorsutformning som grundades i början av 1990-

talet och till en början kallades för flexkontoret (Bodin, Danielsson, 2014). Den 

kontorsformen är grunden till andra alternativa kontorsformer såsom det 

aktivitetsbaserade kontoret och det så kallade kombikontoret. Likheten mellan dessa 

kontor är att de sker en ökad rörelse bland medarbetarna inom kontorslandskapet. Det 

aktivitetsbaserade kontoret använder sig exempelvis inte av några fasta personliga 

arbetsplatser utan tanken är att de anställda ska få välja arbetsyta utefter vilken 

aktivitet som de ska utföra. Det i sin tur gör att rörelsen bland medarbetarna ökar.  

Aktiviteter är arbetsuppgifter som utförs av anställda på arbetsplatsen. Det 

aktivitetsbaserade kontoret anpassar arbetsmiljön mot de olika aktiviteter som utförs 

där.  Exempel på aktiviteter är informella möten, ringa telefonsamtal, planerade 

möten och läsa epost (Clapperton & Vanhoutte, 2014). Det är viktigt för företag som 

använder sig av aktivitetsbaserat kontor att skapa ett kontor med en dynamisk 

arbetsmiljö. Även fast arbetet till en stor del ska vara självständigt ska det finnas 

möjlighet för både enskilt – och grupparbete på arbetsplatsen (Bodin, Danielsson, 

2014).  

Det som skiljer det aktivitetsbaserade kontoret från flexkontoret är att på ett 

flexkontor är ungefär 75 % av de anställda garanterade en traditionell arbetsyta vilket 

innefattar ett skrivbord, medan så inte är fallet på det aktivitetsbaserade kontoret. 

Kombikontoret i sin tur har en egen arbetsyta antingen på i öppet kontorslandskap 

eller i eget rum. De anställda arbetar i team och därför sker arbetat oftast på många 

olika platser och inte heller alltid på arbetsplatsen. 

År 1994 tog det aktivitetsbaserade kontoret ytterligare avstånd från flexkontoret och 

kombikontoret genom att understryka att fokus skulle ligga på aktiviteten. Det var 

holländaren Erik Veldhoen som började med denna utveckling efter det att han hade 

varit i Sverige och blivit imponerad av flexkontoret. Han valde då att ta med 

konceptet till Holland där han implementerade det i sitt företag Voldhoen + Company 

men valde då att kalla det Activity-based work (ABW). 

 

Forskning som gjorts om olika designlösningar av arbetsplatser visar att de har olika 

effekter på produktivitet, arbetstillfredsställelse och andra organisatoriska frågor. 

Under 2007 gjorde Elsbach och Pratt (2007)  en granskning av forskning om den 
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fysiska miljön inom organisationsstudier. De konstaterade att det inte finns något 

bästa sätt att utforma arbetsplatser på, och att ett företag behöver en beredskapsplan 

för att hantera olika situationer som kan dyka upp vid ett nytt kontor. Elsbach & Pratt 

menar att införandet av ett öppet och flexibelt kontor inte passar alla typer av arbeten, 

arbetsuppgifter och de utmaningar anställda har i sitt arbete. Det passar inte heller alla 

typer av personligheter heller, då vissa hävdar att du måste vara utåtriktad och social i 

en sådan miljö, med detta menar de även att de personer som är mer introverta inte 

fungerar bra i dessa kontorsmiljöer.   

 

3.2.4	  Flexibla	  arbetsplatser	  

Van der Voordt (2003) menar att för att öka produktiviteten på ett företag så ska 

kontorets olika delar anpassa sig för vilken aktivitet som de anställda ska utföra. Det 

gynnar både företaget i och med att de anpassar arbetsplatsen för sina aktiviteter 

vilket kan leda till ekonomisk tillväxt samtidigt som det även gynnar företag och dess 

anställda i den bemärkelsen att de helt enkelt är mer produktiva. 

Ett öppet kontorslandskap utan väggar mellan de anställdas arbetsyta leder oftast till 

en ökad muntlig kommunikation och det gör det även lättare för de anställda att 

utbyta kunskap mellan varandra (Van der Voordt 2004). Att ha ett slutet 

kontorslandskap med egna kontor lämpar sig främst till de anställda på företag som 

kräver ett större fokus. 

En personlig arbetsyta är något som en anställd oftast vill ha eftersom det är viktigt 

för dennes integritet. Det öppna kontorslandskapet tillåter inte den anställde den 

personliga integriteten till lika hög grad som i det slutna kontorslandskapet. Därför är 

det viktigt för företag att utforma kontoret så inte de anställda besväras av detta. Att 

företaget har rätt resurser för att genomföra en sådan här förändring är nästan ett krav 

för att förändringen ska bli uppskattad av de anställda. För dagens företag kan 

teknologiska verktyg ersätta och tillfredsställa anställdas behov som de går miste av i 

den nya kontorsformen. 

Finns det verkligen tillräckligt med verktyg för att förhindra att produktiviteten ska 

påverkas? Med verktyg innebär alltså tekniska föremål, attraktiva kontorsytor, 

flexibla kontorsmöbler etc. (Van der Voordt 2003). Företag borde anpassa kontorets 

utformande efter sina anställda för att på så sätt hitta en slags balans i företaget 
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(Becker & Sims, 2001) Alla olika delar behöver inte heller alltid vara utformade på 

samma sätt. En avdelning kan vara utformat på ett sätt som lämpar den bäst medan en 

annan kan vara utformad på ett helt annat sätt.  

 

Produktivitet och effektivitet är två begrepp som är vanligt förekommande vid 

diskussionen om kontorslandskap. Detta eftersom företag vid förändringar av 

kontorslandskap helst ser att varken produktiviteten eller effektiviteten hos sina 

anställda påverkas på ett negativt sätt. Vi hoppas att denna teori kan bidra med en 

begreppslig klarhet då vi senare i studien vill undersöka om införandet av ett 

aktivitetsbaserat kontor kan påverka just produktivitet och effektivitet, faktorer som 

förespråkarna till det aktivitetsbaserade kontoret anser att kontorsformen ska förbättra.  

Rapp (2001) beskriver att produktivitet innebär att input (vilket kan vara antalet 

arbetstimmar för en anställd) leder till en output (vilket exempelvis kan vara antalet 

genomförda rekryteringar). Begreppet produktivitet kan tolkas på olika sätt då vissa 

använder begreppet för att beskriva när någonting har ökat i produktionsvolym (Rapp, 

2001). Om vi ser till individnivå innefattar det hur mycket en anställd producerar på 

antingen en arbetstimme eller en arbetsvecka. Eftersom måttet kan vara väldigt 

svårtolkat kan det i sin tur påverka individen negativt i den aspekten att den kan bli 

utarbetad. 
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4.	  Empiri	  

Det empiriska materialet har samlats in genom tidigare nämnda kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna har hållits på företag som har genomfört en organisationsförändring 

genom att implementera ett aktivitetsbaserat kontor. Det empiriska materialet utgör 

den mest centrala delen av denna studie och kommer senare att analyseras och 

filtreras genom våra utvalda teorier. Vi har även sett till tidigare studier inom området 

och använt dessa för att skapa djup och få andra perspektiv på problemet.  

 

4.1	  Beskrivning	  av	  kontoren	  

Vi har valt att placera kontorsbeskrivningarna under empiriavsnittet då vi anser att 

det ger läsaren en bättre förståelse för vilken miljö respondenterna talar och baserar 

sina svar utifrån.  

4.1.1	  Skanska	  

Skanska flyttade in i sitt aktivitetsbaserade kontor i januari 2014. Det nya kontoret 

motsvarar en yta på ca 27 500kvm som i sin tur är fördelad över 10 våningar. I det 

nya kontoret arbetar ca 1200 medarbetare som var och en har en genomsnittsyta per 

person på ca 23kvm (baserad på totala kontorsytan). Under besöket på Skanska hade 

vi möjlighet att ta bilder på olika delar av kontoret. Nedan följer några av bilderna 
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Bilderna	  redovisas	  i	  ordningsföljd	  från	  vänster,	  uppifrån	  och	  ner.	  Bild	  1.	  Visar	  en	  

avskärmad	  arbetsyta,	  Bild	  2.	  Visar	  en	  del	  av	  kontorslandskapet,	  Bild	  3.	  Visar	  en	  

föreläsningssal	  och	  slutligen	  visar	  Bild	  4.	  En	  del	  av	  fikarummet	  (som	  återfinns	  på	  

varje	  våningsplan).	  

	  

4.1.2	  Vasakronan	  

I december 2012 flyttade Vasakronan in i sitt aktivitetsbaserade kontor. Kontoret 

består av ett våningsplan med en yta på ca 2000kvm. På kontoret arbetar ca 100 

medarbetare, var och en av dessa har till sitt förfogande en genomsnittsyta på 20kvm 

(baserad på totala kontorsytan). Även under besöket på Vasakronan hade vi möjlighet 

att ta bilder på olika delar av kontoret. Nedan följer några av bilderna.   
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Bilderna redovisas i ordningsföljd från vänster, uppifrån och ner. På bild 1 och 2 

visas ett mötestält (läs rum), bild 3 visar ytterligare en mer avslappnad mötesplats, 

bild 4 visar en arbetsplats med motionsband, bild 5 och 6 visar ett grupprum, bild 7 

visar ett avskilt samtalsrum, bild 8 visar kontorets lobby/entré och till sist visar bild 9 

en del av kontorslandskapet.  

	  

4.2	  Skanska	  

På Skanska utfördes tre intervjuer där var och en av respondenterna ombads att till 

största möjliga grad formulera sina svar utefter sig själva och sina egna upplevelser 

och uppfattningar. 

 

4.2.1	  Den	  mest	  förkommande	  kommunikationsformen	  

Det framgår tydligt genom de tre intervjuerna som vi har genomfört att sättet som en 

person väljer att kommunicera på i sitt arbete skiljer sig från person till person. Sett 

till Skanska, som förövrigt var det första företaget som vi intervjuade, så framgick det 

tydligt att alla medarbetare på kontoret kanske inte var lika nöjda med kontorets nya 

utformning. Olikheter i rollfördelningen bland respondenterna på Skanska bidrog till 

olika attityder och upplevelser av det aktivitetsbaserade kontoret. Under intervjun 

med Olsson valde han att använda termen ”kommunikationsbas”, vilket utgjordes av 

de vanligaste kommunikationsvägarna för honom. Samtliga respondenter visade sig 

ha olika sådana även om de förvisso hade en del likheter. Uppskattningsvis men ändå 

med en tydlighet beskrev Olsson att han fördelar sin kommunikation enligt följande; 

40 % mailkontakt, 20 % spontana möten och 40 % bokade möten. Vad vi här kunde 

uppmärksamma var att Olsson inte ansåg sig använda telefonen nämnvärt mycket, 

åtminstone inte i jämförelse med de andra kommunikationsvägarna. Till skillnad från 

Olsson så använder både Malm och Ek sina telefoner mer frekvent. Båda angav 

telefonen som ett av de mest förekommande kommunikationsverktygen i deras 

arbetsvardag. Utöver denna skiljaktighet så nämndes inte mailkommunikation som 

någon framträdande kommunikationsväg hos varken Malm eller Ek, något som 

däremot ingick i Olssons så kallade ”kommunikationsbas”. Något som alla tre 
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respondenterna på Skanska var överens om var att möten utgjorde en stor del av deras 

kommunikativa arbetsdag.  

En skiljaktighet mellan respondenterna vad gäller hur de strukturerar sina möten var 

att Ek i större utsträckning föredrog att gå till den person han ville samtala med, för 

att sedan fråga om tid fanns för ett kortare samtal som även kunde ses som ett 

spontant möte. Fortsättningsvis så poängterade han att det dock kunde uppstå en del 

komplikationer då han spontant valde att besöka den han ville komma i kontakt med. 

Han förklarade att man inte alltid vet var personen sitter för dagen, eller för den delen 

om personen i fråga ens är på kontoret. I dessa fall får man enligt Ek välja att ringa, 

mail eller SMSa istället. Såväl Malm som Olsson föredrog tillskillnad från Ek att 

istället boka in en tid för ett kommande möte. Något vi tog hänsyn till var att Olssons 

arbetsuppgifter består mycket av bokade möten, coachsamtal och uppföljningar. Vi 

tolkade det som en indikation på att Olssons valmöjligheter inte är lika stora som de 

andra två respondenternas. Malm poängterade även att i och med införandet av det 

aktivitetsbaserade kontoret så är hon mindre ute i verksamheten än hon var tidigare, 

dvs. hon besöker inte de olika avdelningarna på samma sätt som hon gjorde tidigare. 

Vi tolkar det som att hon idag upplever en mindre fysisk kontakt med de andra 

avdelningarna i och med att dessa idag sitter utspritt och blandade med andra 

funktioner och avdelningar. Anledningen till att Malm idag inte besöker de andra 

avdelningarna lika mycket idag än som hon tidigare gjorde är då hon i det tidigare 

kontoret, som hade en mer traditionell utformning visste var kollegorna satt. De hade 

sina fasta platser. Detta gjorde att Malm med en större precision kunde välja att 

besöka den person hon vill kontakta vid dennes plats, något som alltså inte fungerar 

lika bra idag.  

Något som alla tre respondenter var överens om var att det aktivitetsbaserade kontor 

har bidragit till att de kommer i kontakt med fler personer idag än vad de gjort 

tidigare. Kontorets utformning leder till fler spontana möten med personer som har 

andra roller och funktioner, till skillnad från i det tidigare och mer traditionella 

kontoret då man främst hade kontakt med de personer som arbetade inom samma 

avdelning som en själv. Detta är något som alla tre respondenterna är positiva till då 

det bidrar till en ökad kunskap om verksamheten som helhet, samt att det får en 

positiv effekt på kunskapsöverföringen mellan de olika avdelningarna och 
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medarbetarna inom dessa. Under intervjun med Olsson så framgick det även att den 

för honom största förändringen i och med införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret, sett till kommunikationen, har varit att han idag måste planera sin 

kommunikation betydligt mer än vad han tidigare i det öppna kontorslandskapet 

behövde. Detta tolkar vi som att han idag, i det aktivitetsbaserade kontoret måste 

tänka efter en extra gång om hur han lättast kan få tag på en kollega eller medarbetare. 

Något som i det tidigare kontoret kanske inte upplevdes vara lika nödvändigt då man 

visste var var och en satt.  

 

4.2.2	  Tillgänglighet	  	  

Det förklarades under intervjuerna att HR-avdelningen på Skanska har en så 

kallad ”hemma-zon” på kontoret där samtliga har sina skåp för förvaring. Hemma-

zonen utgör alltså en startpunkt för de medarbetare som ingår inom HR. Även andra 

avdelningar på företaget har liknande zoner. Trotts detta så upplevde samtliga 

respondenter på Skanska, framför allt Malm som delvis ingår i Skanskas 

rekryteringsgrupp att det aktivitetsbaserade kontoret har bidragit med en negativ 

effekt på gruppkänslan i verksamheten. Rekryteringsgruppen sitter idag mer utspritt 

och inte längre som en grupp, vilket påverkar vardagliga diskussioner om exempelvis 

kandidater, kunder, processer etc. Kontorets nya utformning har bidragit till en ökad 

kommunikativ närhet med resterande av verksamheten, medan närheten till sin 

arbetsgrupp har blivit sämre. Precis som det nämndes tidigare så anser samtliga 

respondenterna att den kommunikativa tillgängligheten, sett till om man vill komma i 

kontakt med specifika medarbetare har påverkats negativt, även detta som ett resultat 

av att alla numera sitter mer utspritt över kontoret. Specifika medarbetare som 

respondenterna kan tänkas vilja komma i kontakt med i sitt arbete är oftast de som 

ingår i samma avdelning som de själva (de personer som man syftar till skiljer sig 

självklart mellan respondenterna då dessa har olika arbetsroller). Mer tid måste idag 

läggas på att lokalisera de personer som man vill komma i kontakt med. Ser man dock 

till den mer allmänna kommunikativa tillgängligheten så är samtliga respondenter på 

Skanska eniga om att den har påverkats positivt och bidrar till en mer öppen känsla. 

Detta beskrevs tidigare då det förklarades att man upplevde att den nya kontorsformen 

har bidragit till en ökad förståelse för verksamheten i sin helhet.  
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4.2.3	  Kommunikation	  med	  chefer	  

Vad gäller kommunikationen med de närmaste cheferna så är respondenterna inte helt 

eniga i sina uppfattningar. Olsson hävdar att han inte upplever någon skillnad på 

chefernas förmåga att vara kommunikativt tillgängliga. Ek och Malm däremot håller 

inte med. De anser i motsats till Olsson att det idag är svårare att få tag på cheferna. 

Malm menar att hon idag har mindre kontakt med sina chefer, framför allt sett ur ett 

rekryteringsperspektiv där hon rapporterar till cheferna för distriktet och regionen 

inom hennes verksamhetsgren. Fortsättningsvis så menar Malm att den naturliga 

kontakten sett till den mest förkommande kontakt personerna för varje avdelning har 

minskat och att den mer spontana och oplanerade kontakten har ökat. Ek ser till sin 

situation och menar att cheferna idag rör sig mer på kontoret än vad de gjorde tidigare. 

Som ett resultat av detta anser han att det idag är svårare att få kontakt med sin chef 

då han inte vet om denne är på möte, sitter enskilt och arbetar i ett så kallat ”Green 

room”, vilket är ett tyst rum där mobilen måste vara avstängd, eller om denne jobbar 

hemifrån.  

 

4.2.4	  Kommunikationsverktyg	  

Alla tre respondenterna på Skanska anser att företaget tillhandahåller medarbetarna 

med de verktyg som de behöver för att ha de bästa förutsättningarna till att 

kommunicera med varandra. Det verktyget som främst lyftes fram under intervjuerna 

var ett program vid namn ”Lync”. Detta är ett internt chat-program för Skanskas 

medarbetare där de automatiskt loggas in när de går in på sin dator. Via Lyncen kan 

medarbetarna på ett snabbare sätt än via vanlig mail kommunicera med varandra och 

diskutera kortare frågor. Idag är det mer förekommande att man använder Lyncen till 

att lokalisera sina medarbetare på kontoret, detta då medarbetarna upplever att det i 

många fall är det snabbaste sättet. Trots vissa uppenbara fördelar med att använda 

detta verktyg så är inte alla lika bra på att använda det. Vissa föredrar vanliga mail 

eller telefon istället med grund i att de känner att dessa verktyg ändå möter de 

kommunikativa behoven tillräckligt.  
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4.2.5	  Beslutsvägar	  

Uppfattningarna kring hur beslutsvägarna har påverkats i och med införandet av den 

nya kontorsformen på Skanska skiljer sig lite mellan de tre respondenterna vi 

intervjuade. Under intervjun med Ek beskrev han sin uppfattning om att de snabba 

besluten som ska tas när det gäller mindre frågor gynnas av den aktivitetsbaserade 

kontorsformen då han upplever klimatet på kontoret som mer öppet och transparant 

idag. Medan Malms uppfattning var att det var lättare och fatta korta beslut snabbare i 

den tidigare kontorsformen. Malm förklarade att man då satt mer som en grupp i 

hennes avdelning och kunde ha en mer lättillgänglig dialog med varandra, vilket 

underlättade snabba beslut enligt hennes mening. Olsson förklarade under intervjun 

att han upplevde att den nya kontorsformen har påverkat de korta beslutsvägarna mest 

då han upplever att de måste planeras mer noggrant idag än tidigare. Detta då alla på 

hans avdelning sitter utspridda. Olssons uppfattning är att det idag tar längre tid och 

fatta beslut överlag än i den tidigare kontorsformen. Medan det framgick under 

intervjuerna med respondenterna Ek och Malm att de inte upplevde någon större 

påverkan på de längre besluten i och med den nya kontorsformen.      
 

4.2.7	  Flexibilitet 

Olsson på Skanska menar att det aktivitetsbaserade kontoret bidragit till en ökad 

flexibilitet i hans eget arbete. Anledningen till det menar Olsson beror på att man idag 

har möjligheten att välja en arbetsplats som är passande för den aktivitet man ska 

utföra. Olsson berättade att han idag inte känner sig låst till en plats. Under en 

arbetsdag kan han känna för att socialisera med kollegor och kan då välja en öppen 

plats där ett öppet diskussionsklimat råder. Vill han arbeta hemifrån en förmiddag 

finns även möjligheten till det. Det framgick även under intervjuerna med Ek och 

Malm, som hade samma uppfattning. Kontoret har bidragit till en ökad flexibilitet i 

deras arbete eftersom att de kan arbeta på en valfriplats och även att de teknologiska 

verktygen har förbättrats och möjliggjort ett sådant arbetssätt. Ek berättade att nästan 

allt blivit digitaliserat och han idag kan komma åt allt material han behöver genom sin 

dator, och på så sätt inte är bunden till en plats och arbeta på.   
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4.2.8	  Effektivitet 

Under intervjun med Malm förklarade hon att det faktum att hon och de andra 

medarbetarna idag har fått en större valmöjlighet att välja sin arbetsplats efter sina 

egna behov. Det har bidragit till att Malm känner att hon kan utföra sitt arbete mer 

effektivt än på det gamla kontoret. Olsson beskrev under intervjun två anledningar till 

varför han upplever att denna kontorsform har bidragit till en ökad effektivitet i hans 

arbete. Den första anledningen är val av plats efter uppgift, den andra menar han är 

val av plats efter den personliga sinnesstämningen. Även Ek höll under sin intervju 

med om detta. Han förklarade att kontorets nya utformning skapat större 

valmöjligheter som absolut kan leda till ett mer effektivt arbete. Ek upplevde dock 

själv att han inte fått en känsla av att han arbetar mer effektivt idag än tidigare. Det är 

många som väljer och arbeta hemifrån när de är i behov av att ha lugn och ro och vill 

vara effektiva. Ek förklarade att han provat att arbeta hemifrån men att det inte passar 

honom då han lätt blir distraherad av andra saker i hemmet.   
 

4.2.9	  Arbetssätt	  

Under intervjuerna på Skanska visade det sig ganska tydligt att det aktivitetsbaserade 

kontoret har påverkat deras sätt att arbeta idag. Samtliga respondenter var eniga om 

till vilken grad den nya kontorsformen påverkar en medarbetare har till stor del att 

göra med dennes roll och funktion på företaget, vilka arbetsuppgifter som är mest 

förekommande. Både Malm och Ek hade uppfattningen om att de medarbetare som 

har ett mer administrativt arbete, så som lönehantering, förmodligen inte är lika 

tillfreds med det nya kontoret som andra. Dessa personer har enligt Malm och Ek ett 

större behov av att ibland kunna sitta ensamma och ostört då deras arbete ofta 

innehåller känslig information. Som tidigare framgått i intervjuerna av respondenterna 

så är de enskilda rummen väldigt attraktiva och dessa blir ofta upptagna bara några 

timmar in på arbetsdagen. Får inte de personer som arbetar med känslig information 

tillgång till dessa rum så blir deras arbete svårare att utföra. Detsamma gäller för de 

medarbetare som hanterar ritningar eftersom de är i behov av större arbetsytor. Man 

ska även enligt Olsson se till individernas behov i form av vilket arbetssätt som de 

föredrar. Olsson själv beskrev sin sinnesstämning som något som avgör var han väljer 

att sitta för dagen. Självklart spelar även den aktuella uppgiften en viktig roll i detta 
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val, men just hur man som individ mår är också något som påverkar. Vi tolkar detta 

som att en medarbetare kan komma till kontoret och känna sig irriterad och därför 

föredra en plats där denne kan arbeta ostört.  

 

4.3	  Vasakronan	  

På Vasakronan utfördes tre intervjuer där var och en av respondenterna ombads att 

till största möjliga grad formulera sina svar utefter sig själva och sina egna 

upplevelser och uppfattningar. 

 

4.3.1	  Den	  mest	  förkommande	  kommunikationsformen	  

På Vasakronan hade respondenterna liknande svar på frågan om vilket sätt att 

kommunicera på som var mest förekommande för de i deras arbete. Till skillnad från 

respondenterna på Skanska, som för övrigt har ett betydligt större kontor än vad 

Vasakronan har, så använder inte respondenterna på Vasakronan sina telefoner i lika 

stor utsträckning. Att telefonen inte används särskilt ofta för att kommunicera med 

sina medarbetare var något som i nästan varje intervju klargjordes direkt vid frågan 

om vilket kommunikationssätt som är det mest förekommande medarbetarna emellan. 

Även på Vasakronan utgjorde mail och fysiska möten de mest förekommande 

kommunikationsvägarna, åtminstone enligt HR-chefen Kvist och HR-partnern Ljung. 

Andersson, som även hon arbetar som HR-Partner, förklarar att hon inte upplever att 

någon av dessa kommunikationsvägar är dominant mot de andra. I motsatt till detta 

menar hon ändå att hon upplever att en tydlig förändring som uppstått i samband med 

införandet av det aktivitetsbaserade kontoret är att mailtrafiken har ökat. Likaså anser 

Ljung angående de spontana mötena. Hon tror att detta har att göra med att kontoret 

idag bidrar till en mer öppen arbetsmiljö, som i sin tur bidrar till ett öppnare 

diskussionsklimat, något som även respondenterna på Skanska upplevde om sitt eget 

kontor. Både Andersson, Ljung och Kvist anser att de bokade mötena för HR-gruppen 

har ökat i och med införandet att den nya kontorsformen. Tidigare satt HR, IT och 

Ekonomi avdelningarna i egna rum bredvid sina närmaste kollegor, idag sitter alla 

helt utspritt.  Andersson och Kvist utvecklade resonemanget genom att förklara att 

detta har medfört att HR-avdelningen på Vasakronan idag har blivit tvungna att införa 
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tydligare mötesrutiner för att HR medarbetarna ska kunna ses tillräckligt mycket. 

Exempel på ett sådant mötestillfälle kan enligt Andersson vara veckovis 

återkommande frukostmöten. 

 

4.3.2	  Tillgänglighet	  	  

Sett till den kommunikativa tillgängligheten mellan medarbetarna så upplever 

återigen samtliga respondenter att det aktivitetsbaserade kontoret har bidragit med en 

positiv effekt. Man upplever idag en större transparens på kontoret, något som vi 

förstår som att medarbetarna har en större insyn i varandras arbete. Respondenterna 

på Vasakronan upplever att de har kontakt med fler personer som arbetar inom flera 

avdelningar idag, till skillnad från vad man hade tidigare. Då HR-avdelningen satt i 

sitt eget rum på det tidigare kontoret så fick exempelvis Andersson känslan av att de 

var mindre kontaktbara med resterande av verksamheten. Det framkom under 

intervjun med Kvist att kontorsytan idag är betydligt mindre än tidigare, vilket bidrar 

till en bättre överblick över lokalen och påverkar tillgängligheten.  

 

4.3.3	  Kommunikation	  med	  chefer	  

Ser man till den kommunikativa tillgängligheten hos cheferna på Vasakronan så 

upplever både Kvist och Ljung att det är lättare att kommunicera med cheferna i det 

aktivitetsbaserade kontoret än vad det var i det mer traditionella öppna 

kontorslandskapet där cheferna hade egna rum. Det de menar här är att kontakten med 

sin chef är idag mer avslappnad. Cheferna på Vasakronan skiljer sig idag inte från de 

andra medarbetarna när det kommer till att cirkulera och byta arbetsplats på kontoret. 

Andersson som själv har en chefsroll idag upplever även hon sig kunna kommunicera 

lättare med sin chef, VDn. Tidigare då VDn satt i ett eget kontorsrum kunde 

Andersson ibland dra sig för att gå förbi och knacka på, detta i och med att hon fick 

känslan av att hon störde. Vi tolkar detta som att Andersson upplever att det 

aktivitetsbaserade kontoret tar bort den påträngande känslan som hon innan beskrev, 

detta i och med att medarbetarna idag möts på en mer öppen yta där allas situation 

och arbetsplats upplevs vara mer lika varandra. Idag när cheferna är mer synliga i 

kontorslandskapet kan medarbetarna med större lättsamhet ta kontakt. Trots den 
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annars positiva upplevelsen av chefernas förändrade kommunikativ tillgänglighet så 

anser Kvist att det även finns nackdelar. I och med att cheferna idag cirkulerar 

betydligt mer än tidigare så medför detta även omständigheter då arbetet med att 

lokalisera denna person har blivit större. Kvist spekulerade i att det även kan tänkas 

vara detsamma i ett motsatt perspektiv då chefen behöver få kontakt med en specifik 

medarbetare, något som Andersson bekräftade under hennes intervju.   

 

4.3.4	  Kommunikationsverktyg	  

Vasakronans medarbetare använder precis som Skanska chat-funktionen Lync men 

inte i lika stor utsträckning. Medarbetarna på Vasakronan har utöver Lyncen även 

tillgång till en mobilapplikation vid namn Office Guide. Applikationen tillåter 

medarbetarna på Vasakronan att lokalisera varandra på ett mer effektivt sätt då denna 

är försedd med en GPS funktion som är anpassade för kontorsytan. Medarbetarna kan 

med andra ord se var på kontoret en specifik person sitter och utefter det välja att 

besöka denna. Genom applikationen kan även medarbetarna se om den person de 

önskar kontakta eller leta upp är upptagen (röd markering) eller om den är tillgänglig 

(grön markering).  

 

4.3.5	  Beslutsvägar 

Det framgick under intervjuerna på Vasakronan att alla tre respondenter överlag hade 

samma uppfattning om hur beslutsvägarna hade påverkats i och med införandet av det 

nya kontoret. Alla tre respondenter tyckte att de korta besluten har blivit ännu kortare. 

Kvist förklarade att hon idag tar mer egna beslut utan att rådfråga en kollega eller sin 

chef, vilket tidigare var mer förekommande. Kvist beskrev även att hon går mer på sin 

magkänsla idag och litar mer på sig själv än tidigare när hon ska ta korta beslut. Ljung 

upplevde dessa ståndpunkter annorlunda, som hon ansåg att de gav samma effekt som 

de Kvist beskrev. Ljung upplevde att de kortare besluten tas snabbare i det 

aktivitetsbaserade kontoret och att detta är ett resultat av att hennes kollegor är mer 

tillgängliga idag än tidigare och rör sig mer fritt på kontoret. Ljung tycker därför att 

det är mycket lättare att kontakta en kollega för att ta ett beslut direkt på plats. Under 

intervjun med Anderson som är HR chef på Vasakronan förklarar hon att den nya 
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kontorsmiljön ställer högre krav på sina anställda, eftersom de får ta mer individuellt 

ansvar i sina arbetsuppgifter och ta mer egna beslut. Andersson är enig om Ljungs 

uppfattning och ser inga problem för sina anställda eller för sin egen del att få tag på 

sin chef för att diskutera ett beslut och idéer. Dem tekniska verktygen har även dem 

underlättat kommunikationen mellan medarbetarna. Andersson förklarar också att hon 

tycker det har blivit lättare att ta ett beslut när man spontant möter varandra på 

kontoret, eftersom diskussionsklimatet har blivit öppnare. Precis som respondenterna 

på Skanska ansåg även respondenterna på Vasakronan att de längre besluten inte har 

påverkas i någon större utsträckning i och med den nya kontorsformen.    
 

4.3.7	  Flexibilitet 

Andersson berättade att hon också upplever en mycket större flexibilitet i sitt arbete 

idag än på det tidigare kontoret. Andersson beskrev hur de 6 månader innan flytten till 

det aktivitetsbaserade kontoret arbetade mycket med förberedelser. Vasakronan 

anordnande workshops där de anställda fick en god inblick i hur man arbetar i en 

sådan här miljö. Andersson förklarade även att det har digitaliserade det mesta på 

kontoret idag. Man skannade in alla dokument på datorn för att allt material och 

arbete skulle bli elektroniskt tillgängligt. Digitaliseringen har medfört att de idag har 

medfört att hon idag inte är låst till någon fast plats att utföra sitt arbete på. Andersson 

kan idag jobba via som telefon, surfplatta och dator där hon kommer åt allt sitt 

arbetsmaterial.  
 

4.3.8	  Effektivitet 

Vårt helhetsintryck från intervjuerna på Vasakronan var att alla respondenter hade en 

samlad bild av att effektiviteten i deras arbete har blivit högre efter införandet av det 

aktivitetsbaserade kontoret. Ljung beskrev att hon upplever en högre effektivitet i och 

med införandet av den nya kontorsformen då hon aktivt kan göra val om var hon ska 

utföra sina arbetsuppgifter och vilken miljö som är mest lämplig för den uppgiften 

hon utför. Vi upplevde att de andra två respondenterna hade samma uppfattning som 

Ljung i detta. Kvist förklarade att i sin roll som HR-Partner idag har fått en större 

närhet till hela organisationen som ett direkt resultat av det nya kontoret. Vidare 

beskrev Kvist att hennes roll innebär att hon dagligen har kontakt med en rad olika 
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chefer i organisationen, och hon upplever att hon genom kontoret fått en bättre dialog 

med de eftersom de kommer i kontakt med varandra på det öppna kontoret dagligen. 

Kvist menar på att detta lett till en högre effektivitet i sitt arbete, eftersom hon har en 

bättre koll på vad som händer ute på de olika avdelningarna. Andersson förklarade att 

hon överlag tycker att hon kan arbeta mer effektivt idag på det nya kontoret, men det 

Andersson sakande från det gamla kontoret var att HR gruppen sågs varje dag och 

kunde stämma av saker muntligen snabbt. Som chef på HR avdelningen får hon idag 

planera in möten för att få träffa alla i sin arbetsgrupp, vilket hon upplevde som en 

nackdel i vissa sammanhang.   

 

4.3.9	  Arbetssätt	  

Precis som på Skanska så kunde även medarbetarna på Vasakronan uppleva att 

kontorets utformning påverkade medarbetarna olika i utsträckning. Under intervjun 

med Andersson förklarade hon precis som respondenterna på Skanska att de personer 

som exempelvis arbetar med lönefrågor kanske inte har möjlighet eller behov av att 

arbeta lika aktivitetsbaserat som de resterande medarbetarna. Hon förklarade även att 

hon inte tror att det aktivitetsbaserade kontoret är till för alla företag och framför allt 

inte för alla individer. Medarbetarnas olikheter vad gäller roll, uppgift, funktion och 

personlighet har ett inflytande på hur väl accepterat det aktivitetsbaserade kontoret 

blir.  
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5.	  Analys	  

	  

5.1	  HR-‐Avdelningens	  kommunikation 

Van der Voordt (2003) beskrev att den aktivitetsbaserade kontorsformen skulle bidra 

till en ökad kommunikation genom en ökad interaktion mellan medarbetarna. 

Samtliga sex respondenter som vi intervjuade på Skanska och Vasakronan instämde i 

detta och ansåg att kommunikationen och den sociala interaktionen generellt sett har 

ökat i och med införandet av det aktivitetsbaserade kontoret. Medarbetarna möter och 

har idag mer kontakt med kollegor från andra avdelningar och funktioner, något de 

ansåg vara positivt. Vi ställde oss tidigt frågande till om den generellt sett ökade 

kommunikationen innebar någon förändring i kvaliteteten av den kommunikation som 

sker mellan HR-avdelningens medarbetare. Som vi precis nämnde ansåg 

respondenterna att den ökade kommunikationen och interaktion mellan de olika 

arbetsområdena sågs som något positivt. Detta ska även ha lett till en ökad 

kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Sett till kommunikationens kvalitet är 

frågan enligt oss dock om man värdesätter att “kunna lite om allt”, eller “mycket om 

något specifikt”. Det vi syftar till i detta sammanhang är att medarbetarna troligtvis 

får en ökad kunskap om organisationen i stort, vilket vi ser som positivt. Men 

samtidigt vill vi även påstå att den kommunikation som i många fall förekommer 

mellan medarbetare inom samma arbetsområde, så som HR, har försämrats. Vi 

upplever att man i det aktivitetsbaserade kontoret får en bredare kommunikation, men 

att den kommunikation som ska ske mellan medarbetare inom samma avdelning, det 

vill säga den kommunikation som rör funktionsspecifik kunskap, samtidigt brister i 

sin precision. Detta grundas i det faktum att de medarbetare som arbetar inom samma 

arbetsområde idag sitter mer utspritt. Resultatet av detta kommer enligt oss att bli ett, 

sett till uppgiften, mindre effektivt arbete. 

 

Respondenterna på Skanska gav exempel på hur de ansåg att det i den 

aktivitetsbaserade kontorsmiljön blivit svårare att kommunicera med de medarbetare 

som man arbetsmässigt hade mest gemensamt med, detta på grund av det faktum att 

de idag sitter mer utspritt över kontorsytan. Fortsättningsvis ansåg såväl 



 

 

	  

	   60	  

respondenterna på Skanska som på Vasakronan att de idag har mindre kontakt med 

sina kollegor inom HR-avdelningen. Här ser vi att den aktivitetsbaserade 

kontorsformen har en negativ effekt på kommunikationen som är kopplad till det 

faktiska specialistarbetet, med andra ord det arbete som var och en av medarbetarna är 

anställda för att utföra. Vasakronan har gjort ett försök att förbättra denna situation 

genom att införa veckovis återkommande frukostmöten med syfta att förbättra denna 

numera saknade kontakt HR-medarbetarna emellan. Vi ser detta som ett gott initiativ 

och täcken på god problemlösningsförmåga. Samtidigt vill vi understryka att trots 

dessa möten så förändras inte det faktum att dessa medarbetare idag på ett dagligt 

basis har svårare att kommunicera med varandra än vad de hade tidigare. Bör den 

ökade kommunikationen då verkligen framhävas i en så positiv bemärkelse som den i 

kontext med det aktivitetsbaserade kontoret gör idag? Engquist (2013) menar att 

kommunikationen påverkas av en mängd yttre faktorer, så som den fysiska 

arbetsmiljön och regelsystem. Medarbetaren vill använda kommunikationen för att få 

kontroll över sin arbetssituation. Detta är något som vi upplever att medarbetarna idag 

har svårt att känna sig vid i och med att sitter så pass utspritt som de idag gör. Beck 

och Simms (2001) beskrev hur kontoren länge har setts som en social konstruktion 

som i sin tur ska vara behjälplig när de anställda ska utföra sina uppgifter. Som 

komplement i detta sammanhang vill vi lyfta det Rapp (2001) beskrev, att 

kommunikationen är en central och viktig del i ett företag. Med grund i detta samt i 

det som tidigare diskuterats angående att den ökade kommunikationen, sett till den 

specifika uppgiften kan ifrågasättas, anser vi det väsentligt att reflektera över det 

aktivitetsbaserade kontorets inverkan på kommunikationen och vad man faktiskt vill 

ha ut av den. Återigen, är syftet att medarbetarna ska framstå som generalister och 

kunna “lite om mycket”, eller föredrar företagen snarare att deras medarbetare ska 

framstå som specialister och kunna “mycket om något specifikt”, detta återigen sett 

till HR-avdelningen. Vi kan även i samband med denna mindre preciserade 

kommunikation se en risk för ”tidsspillning”, med något vi menar att tid disponeras 

på fel saker och därmed bidrar till ett ineffektivt arbete. Den extra tid som numera 

krävs för att lokalisera sina medarbetare inom HR, när man har för behov att komma i 

kontakt tas från en annan aktivitet och reducerar där med tiden för andra 

arbetsuppgifter. Vi tror med andra ord att medarbetarna i ett aktivitetsbaserat kontor 
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får mindre tid på sig att utföra sina uppgifter då mer tid disponeras på själva 

lokaliseringsarbetet. 

5.1.1	  Kommunikativ	  tillgänglighet	  

För att kunna ha en god kommunikation behöver medarbetarna på företagen vara 

kommunikativt tillgängliga för varandra. Engquist (2013) beskrev att kommunikation 

hypotetiskt sett betyder ”göra gemensamt” och att parterna i en 

kommunikationssituation delar sina upplevelser av något med varandra. Vi vill som 

en fortsättning på detta peka på att det krävs minst två parter för att kommunicera. 

Där igenom utgörs ett bevis på hur viktig den kommunikativa tillgängligheten mellan 

medarbetarna på ett företag är. Även en koppling till produktivitet är något som vi i 

detta sammanhang vill lyfta. Produktivitet beskriver Rapp (2001) som den process då 

input leder till en output, ett resultat. För att sätta detta i en tydligare kontext så kan 

produktivitet beskrivas som den process då medarbetarna bidrar med sin arbetsinsats 

för att sedan få ut ett resultat av detta. Kopplingen mellan produktivitet och 

kommunikativ tillgänglighet visar sig enligt oss tydligt. När tillgängligheten 

medarbetarna emellan är dålig kommer mindre utrymme skapas för 

kommunikonssituationer, då det krävs som tidigare nämnt minst två parter för att en 

konversation ska kunna äga rum. Kommunikationen utgör i många fall en 

nödvändighet för att en uppgift ska kunna fullbordas och utföras på ett så bra sätt som 

möjligt. Finns inte den kommunikativa tillgänglighet som behövs så kan detta leda till 

att arbetat blir fördröjt eller i värsta fall uteblivet, vilket i vår mening visar på ett 

mindre produktivt arbetsutförande, med andra ord en sämre output från medarbetarna. 

Dock finns det undantag. Respondenterna på både Skanska och Vasakronan beskrev 

hur den aktivitetsbaserade kontorsmiljön inte är lika uppskattad av de medarbetare 

som har mer administrativa arbetssysslor. Dessa har, sett till sin uppgift ett lägre 

behov av att vara kommunikativt tillgängliga, i jämförelse med de andra på företaget. 

Vi vill dock förtydliga att vi inte avser att dessa medarbetare inte vill ha en arbetsplats 

utan någon kommunikation över huvud taget. För dessa medarbetare är en egen och 

oftast enskild plats något som värderas högre och är mer önskvärt, detta bland annat 

då de ibland arbetar med känslig information som inte går att visa för vem som helst, 

t.ex. arbete som inkluderar löneadministration. Tanken om en varierande arbetsyta 
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som det aktivitetsbaserade kontoret medför underlättar inte alltid dessa medarbetares 

arbete. 

 

Den uppfattning som vi har fått utifrån samtal, intervjuer, research av företag som 

använder sig av den aktivitetsbaserade kontorsformen så har detta införande alltid 

berört hela företagen. Kopplat till det vi precis diskuterade om att medarbetarna som 

arbetar med de mer administrativa uppgifterna inte verkar ha ett lika stort behov av 

denna flexibla kontorslösning, så blir vi förundrade över varför företag som inför ett 

aktivitetsbaserat kontor inte reflekterar över om detta verkligen är den bästa lösningen 

för alla funktioner och arbetsuppgifter på företaget. Kan man inte samla de 

medarbetare som har mer administrativa uppgifter så att dessa kan fortsätta arbeta 

utifrån fasta arbetsplatser? Becker & Simms (2001) instämmer i detta och menar även 

att kontorets utformning ska anpassas efter de anställda för att på så sätt hitta en 

balans i företaget. Företagen måste enligt oss separera tanken om att följa en trend 

som förövrigt också anses ska vara kostnadsreducerande sett till lokalerna, utan också 

se till individerna, deras uppgifter och behovet av kommunikativ tillgänglighet. Det 

borde ligga i företagens intresse att deras medarbetare ska prestera på en så hög nivå 

som möjligt och därför ge dem de bästa förutsättningarna för att göra det. 

 

5.2	  Kunskapsöverföring 

Något som våra respondenter ansåg förekomma mer frekvent nu än tidigare i och med 

införandet av det aktivitetsbaserade kontoret var de spontana mötena HR-

medarbetarna och resten av de anställda på företagen. Spontana möten är något som är 

vanligt förekommande i bland annat aktivitetsbaserade kontor eftersom rörelsen 

mellan medarbetarna vanligtvis ökar i och med avsaknaden av fasta arbetsplatser 

(Bodin Danielsson, 2014). Något som vi kan likna med spontana möten är den 

informella kommunikation som bland annat sker mellan medarbetare vid fikapauser 

eller möten runt om i arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tidigare har den 

informella kommunikationen varit oönskad av företag, den uppfattningen har ändrats 

och nu ses istället informell kommunikation som något nödvändig eftersom företag 
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börjat inse att sådan kommunikation gynnar medarbetarnas lärande om bland annat 

företaget i stort. 

Enligt våra tre respondenter på Skanska har avsaknaden av fasta arbetsplatser bidragit 

till just att de fått bättre kontakt med kollegor på andra avdelningar, kollegor som de i 

det tidigare kontoret inte hade någon närmre kontakt med. Social interaktion mellan 

medarbetare på olika avdelningar kan i sin tur även gynna de anställdas 

kunskapsöverföring eftersom kollegorna då kan utbyta information mellan varandra. 

Det kan vara information om exempelvis respektive avdelningars aktiviteter vilket 

kan gynna båda parterna och även deras respektive avdelningar (Van der Voordt, 

2003). Detta kopplar vi även till personlig utveckling för medarbetarna, något som 

Engquist (2013) såg som ett resultat av sådana samtal som vi precis beskrev. Den 

formella kommunikationen är den som sker vid planerade möten vilket även 

förekommer vid det aktivitetsbaserade kontoret men då inte till en lika stor 

utsträckning som vid kontoret med fasta arbetsplatser. Anledningen till det kan vara 

att den informella kommunikationen ersätter de formella mötena vilket vi ser kan göra 

att de anställda istället för att gå på dessa möten lägger tiden på att utföra sina andra 

arbetsuppgifter. Den informella kommunikationen och spontana mötena ser v delvis 

kunna gynna det aktivitetsbaserade kontoret. Det eftersom den sortens 

kommunikation kan främja medarbetarnas lärande och kännedom om företaget 

samtidigt som mindre tid kan behöva läggas på att planera och delta i möten 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008).   

 

5.2.1	  Negativa	  aspekter	  med	  informell	  kommunikation	  

Spontana möten och informell kommunikation behöver dock inte alltid vara positivt. 

Det hela kan leda till att kommunikationen på arbetsplatsen ökar och då även 

ljudnivån på arbetsplatsen vilket kan göra att de anställda blir distraherade. Något som 

i sin tur kan påverka deras arbete (Van der Voordt, 2003). Ett spontant möte behöver 

heller inte alltid innebära att medarbetarna informerar varandra om något av värde, 

varken för de eller för deras avdelning. Det kan även innebära att information mellan 

parterna feltolkas, därför kan ett formellt möte ibland vara att föredra så att 

informationen presenteras av ”rätt” person och på rätt sätt. Karlöf & Helin 
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Lövingsson (2007) anser att information som feltolkas kan vara ett slags 

kommunikationshinder som de väljer kalla för ”semantiskt hinder”. Det innebär att 

medarbetare från olika avdelningar som kommunicerar med varandra kan ha problem 

att tolka vissa ord och begrepp som tas upp och vars betydelse för den ena parten inte 

är lika tydlig. Att feltolka information anser vi skulle kunna innebära stora problem 

för både medarbetarna och företaget eftersom det bland annat skulle kunna göra att 

beslut fattas på fel grunder och utifrån felaktig information.  

      

5.3	  Beslut 

Heide mfl (2012) beskriver att moderna horisontella organisationer  lägger stor vikt 

på frågor som rör ledarskap och kommunikation. Det beskrivs att chefer och ledare 

börjat få nya roller inom organisationen, där det blivit mer betydelsefullt att lyfta 

organisationers gemensamma mål, visioner och dessutom ha insikt över vad som sker 

i organisationen. HR chefen på Vasakronan beskrev under intervju att hon idag 

förlitar sig på sina anställda och att de ska utföra sina arbetsuppgifter utan hennes 

kontroll eller övervakande. HR chefen förklarade även att hennes roll idag innebär att 

fokusera mer på att samordna olika arbetsuppgifter och att förmedla företagets 

övergripande mål och visioner, istället för aktivt sträva efter att ha kontroll på sina 

anställda. Heide mfl (2012) beskriver att chefens nya roll och betydelse i 

organisationen även har lett till en ökad betydelse av kommunikation bland de 

anställda då denna har givit de större makt över sina egna beslut. Vi upplever efter 

intervjun med HR chefen på Vasakronan att hennes roll som chef innebär att 

koordinera samt samordna arbetsuppgifter i hennes grupp, men att hennes huvudfokus 

ligger i att koncentrera sig på mer övergripande mål i organisationen, så som 

strategier för framtiden m.m. Under intervjun fick vi en uppfattning om att HR chefen 

inte hade full insikt i alla sina underordnandes arbete och att hon förlitade sig mycket 

till att de anställda skulle ta eget ansvar och egna initiativ. Vi upplever också att det 

måste vara nära intill omöjligt för chefer att kunna styra sina anställda i arbetet, detta 

då den nya kontorsutformningen bidragit till att hela HR avdelningen numera är 

utspridda över hela kontoret och väldigt decentraliserad.  
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Sett till de anställda på både Skanska och Vasakronan upplevde vi att alla 

respondenter vi intervjuade överlag beskrev arbetet i den nya kontorsformen som mer 

självständigt. Det ter sig ganska självklart enligt oss då de idag inte längre sitter 

tillsammans med sina kollegor på HR avdelningarna samt att de anpassar sina 

aktiviteter (arbetsuppgifter) till den miljö de finner lämpligast. Det framgick dock 

under alla intervjuer att respondenterna tyckte att kommunikationen och interaktionen 

överlag har ökat i organisationerna. Vi upplever här att det inte gjort det inom HR 

avdelningarna, utan snarare tvärtom. Vi kan se att alla anställda inom HR 

avdelningarna idag har mindre kommunikation med varandra än tidigare. 

Kommunikationen med andra medarbetare har ökat vilket i sin tur gjort att de 

upplever interaktion och kommunikation som ökad överlag enligt vår tolkning. 

 

Under intervjun med en av respondenterna på Vasakronan bekräftades Heides mfl 

(2012) resonemang kring att anställda har större makt över sina beslut. Respondenten 

beskrev att de idag, som ett direkt resultat av den nya kontorsformen inte 

kommunicerar lika mycket med sin chef vid beslutsfattande, detta eftersom de inte 

sitter i samma rum längre. Idag använder man mer sin magkänsla enligt respondenten 

och förlitar sig till sin egen kompetens på ett annat sätt än de gjorde i den tidigare 

kontorsformen. Vi kan med koppling till respondenten på Vasakronans upplevelser se 

ett samband till att denna kontorsform ger individerna i organisationerna ett större 

ansvar och en möjlighet till utveckling i deras arbete. Samtidigt upplever vi att de 

ställer högre krav på de anställda att utföra sitt arbete självständigt och att vissa 

individer som gillar att jobba efter tydliga direktiv och med avsaknaden av eget 

ansvar inte känner sig bekväma med denna kontorsutformning.   

 

5.3.1	  Frihet	  och	  rutiner	  

Avsaknaden av en personlig arbetsyta, och där byte av arbetsyta sker från dag till dag 

kan leda till att de anställda upplever en sorts frihet i och med de valmöjligheter som 

då uppstår (Van der Voordt, 2003). Att känna frihet är dock något som inte passar alla, 

för vissa kan denna frihet istället komma att kännas som en belastning. Van der 

Voordt (2003) menar att då människan trivs med rutiner är det vanligt förekommande 
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att en anställd väljer att komma till arbetet tidigt för att försäkra sig om att ha tillgång 

till samma arbetsyta som denne hade dagen innan. Detta kan vi koppla till intervjun 

med en av respondenterna på Skanska som föredrog att i den mån han kan, gärna 

sätter sig i samma rum varje dag. Vår tolkning är att denna person föredrar rutiner i 

sin vardag och där av vill ha en egen plats att sitta på varje dag. Med andra ord lever 

denna respondent kvar lite i den gamla kontorsstrukturen och det arbetssätt som denna 

medförde. Det faktum att vissa individer föredrar att arbeta för sig själva utan kanske 

någon större interaktion med andra säger enligt oss emot grundtanken om 

kommunikation, vilket enligt Engquist (2013) är att göra något gemensamt. Det blir 

även lite motsägande till det Rapp (2001) beskrev om kommunikationens viktiga roll i 

företagen, men kanske framför allt så blir de motsägande mot en av de enligt Bodin 

Danielsson (2014) mest förekommande effekterna av införandet av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt, nämligen ökad kommunikation och interaktion. Den frihet 

som de anställda ges i och med den aktivitetsbaserade kontorsformen inte är önskvärd 

av alla individer. Elsbach och Pratt (2007) menar att införandet av ett öppet och 

flexibelt kontor inte passar alla typer av arbetsuppgifter och utmaningar som de 

anställda har i sin arbetsrelaterade vardag. Det passar inte heller alla typer av 

människor, som var och en har olika personligheter. Vissa hävdar att du måste vara 

utåtriktad och social i en sådan miljö. Med detta menas att de personer som är mer 

introverta inte fungerar lika bra i dessa kontorsmiljöer. Vi kan uppleva att detta kan 

kopplas till den aktivitetsbaserade kontorsformen, då vi ser att socialt sammanknutna 

grupper i form av avdelningar försvinner i en sådan kontorsform. Anställda som är 

mer introverta och inte vågar ta mycket plats ser vi kunna falla lite mellan stolarna i 

en aktivitetsbaserad kontorsform. De kanske inte har möjlighet och framföra sina 

åsikter eller ta initiativ i olika situationer då vi ser att det krävs att man är framåt som 

person för att kunna kommunicera och framföra sina ståndpunkter på dessa kontor.  

       

5.4	  Nya	  kommunikationsverktyg	   

Sedan IT-revolutionen har nya kommunikationsvägar såsom eposten och 

videosamtalet tillgängliggjorts i en större utsträckning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Något som ökat i och med införandet av det aktivitetsbaserade kontoret ansåg 

respondenterna på både Skanska och Vasakronan var just deras eposttrafik. 
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Respondenterna ansåg även att den nya kontorsformen gjort de mer tillgängliga på 

arbetsplatsen vilket respondenterna på Vasakronan menade gjort att användandet av 

telefonsamtal som kommunikationskanal minskat men antalet mail alltså ökat. 

Behovet av kontakt via telefon hos de har helt enkelt inte varit lika stort eftersom det 

öppna kontorslandskapet bidragit till fler spontana möten och diskussioner. Något 

som även blivit ett komplement till telefonen hos såväl Skanska som Vasakronan var 

chatprogrammet Lync, ett internt chatprogram som medarbetarna numera använder i 

större utsträckning, till största del för att kontakta sina numera utspridda kollegor. 

Medarbetarna på Vasakronan använde även deras mobilapplikation Office Guide för 

att enklare lokalisera var kollegorna på arbetsplatsen befinner sig. På Skanska 

däremot, som hade ett betydligt större kontor än Vasakronan, användes telefonen 

fortfarande frekvent som kommunikationskanal. 

Att mailtrafiken ökat på både Skanska och Vasakronan anser vi vara intressant 

eftersom det är en kommunikationskanal med både för och nackdelar. Enligt Jacobsen 

& Thorsvik (2008) är mail någonting som är rumsoberoende vilket vi anser passar 

kontorsformer som bland annat det aktivitetsbaserade kontoret väldigt bra då det sker 

en ständig rörelse bland de anställda i och med avsaknaden av fasta arbetsplatser. 

Därför kan vi även säga att Vasakronan blir en slags virtuell organisation då den 

kommunikation som inte sker muntligt där till en stor del sker skriftligt via mail vilket 

kan påverka de anställdas personliga kontakt. Fördelarna med att använda virtuella 

kommunikationsvägar såsom mail är att de anställda kan arbeta parallellt med flera 

olika parter samtidigt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). På ett företag som Vasakronan 

där de vanligaste kommunikationssätten epostanvändandet kan det göra att de 

anställda då blir mer effektiva i sitt arbete. 

Men vi ser dock minskningen av telefonanvändandet och ökningen av 

epostanvändningen som en negativ aspekt för företag eftersom epost kan vara en 

sämre och mer otydlig kommunikationskanal än telefonsamtalet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Epost kan ses som ett kodningshinder för kommunikationen mellan 

två parter eftersom ena parten skulle kunna ha brister i sitt språk och därför inte 

förmedla sitt budskap på rätt sätt (Karlöf & Helin Lövingsson, 2007). Det kan också 

ses som ett kommunikationskanalshinder eftersom mottagarens mailfunktion 

automatiskt skulle kunna sortera bort eller förbise viktiga mail eller ett 
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återkopplingshinder om mottagaren anser det inte vara nödvändigt att svara på 

avsändarens skickade mail. 

Mailkontakt även är något som kan påverka sammanhållningen och samhörigheten på 

arbetsplatsen vilket vi anser kunna ha en negativ inverkan på aktivitetsbaserade 

kontoret eftersom det sker en hög grad av muntlig kommunikation och personlig 

kontakt mellan de anställda där. Minskningen av personlig kontakt kan enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2008) leda till fler konflikter vilket även det är något som kan 

påverka de anställda och det aktivitetsbaserade kontoret negativt. Konflikter på 

arbetsplats som kan vara tidskrävande och då kan påverka företagets beslutsfattande i 

en negativ bemärkelse.   

	  

5.4.1	  Nya	  aktiviteter	  inom	  kommunikation	  

Vi kan se att det aktivitetsbaserade kontoret på både Skanska och Vasakronan har lett 

till nya sätt för de anställa att kommunicera på. Som lyfts i empirin kommunicerar de 

anställda inom HR avdelningarna på ett annorlunda sätt än i den tidigare 

kontorsformen. De anställda inom HR avdelningen på Vasakronan kommunicerar 

idag med större variation än tidigare, via mejl, den interna chatt funktionen, muntligt 

och i enstaka fall via telefon. Medarbetarna på Skanska har också förändrat sättet att 

kommunicera på genom medarbetarnas större utspridning som ett direkt resultat av 

kontorsformen. Båda HR avdelningarna har också fått planera sin kommunikation 

mer i form av fler möten och avstämningar. Detta kopplar vi ihop med teorin av Rapp 

(2001), att nya organisationslösningar leder till nya aktiviteter i en organisation. Vi 

ser det aktivitetsbaserade kontoret som en ny organisationslösning, som i sin tur 

genererat nya aktiviteter att kommunicera på. De kostnader som uppkommer till följd 

av detta fördelas på dessa aktiviteter och inom kommunikation finns det enligt Rapp 

(2001) underkategorier till kommunikation som förknippas med kostnader. Med 

koordinationskostnader avser Rapp (2001) kostnader som är förbundna med att ge 

och ta direktiv och de är ofta av formell karaktär. Införandet av nya 

organisationslösningar skapar nya sätt för att förmedla denna kommunikation. Det vi 

kan se utifrån båda företagen är att den formella kommunikationen är kortare och mer 

koncentrerad än tidigare. Mer spontana möten sker ute i kontorsmiljön och mötena 
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överlag har ökat. Den formella arbetskommunikationen tycker vi se har blivit mer 

koncentrerad när de anställda verkligen ses i ett möte.  

Med kommunikationskostnader avser Rapp (2001) de kostnader som främst är 

relationsskapande och här ingår även rena sociala vänskapskommunikationen. Här 

tycker vi oss kunna se att dessa också har ökat i och med införandet av ett 

aktivitetsbaserade kontoret. Respondenterna på både Skanska och Vasakronan 

kommunicerar idag mer med anställda från andra avdelningar än tidigare. 

Respondenterna överlag har ökat sin kommunikation med den resterande delen av 

organisationen. Kommunikationen som har minskat inom HR avdelningarna, leder till 

en reducerad möjlighet för vänskapskommunikation och även sammanhållning i 

gruppen. 

Den tredje typen av kommunikation, informationskostnader är enligt Rapp (2001) 

relaterad till att man ska kunna fatta bättre beslut och inverka som 

osäkerhetsreducerande. Begreppet inkluderar både sökande efter information och 

hantering av existerande osäkerhet. Vi kan se att det nya aktivitetsbaserade kontoret 

på både Skanska och Vasakronan har lett till nya vägar att kommunicera på. Som 

ovan nämnt tycker vi oss kunna se att den informella kommunikationen har ökat i och 

med den nya kontorsformen på båda HR avdelningarna. De anställda som vi 

intervjuat upplever vi också ha fått ett ökat eget ansvar i sitt arbete, där de säger sig ta 

mer egna beslut än tidigare. I detta sammanhang kan vi koppla det till att 

informationskostnaderna eventuellt kan ha minskat sedan tidigare, då information 

sprids snabbt med den ökade informella kommunikationen och de anställda tar mer 

egna beslut vilket har kan enligt oss ha en inverkan som osäkerhetsreducerande hos de 

anställda.   
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6.	  Slutsatser	  

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera det resultat som vi genom denna studie 

har kommit fram till. Vidare ska detta kapitel besvara våra i inledningen uppställda 

forskningsfrågor.  

 

Syftet med den här studien var att skapa en förståelse för hur fenomenet 

aktivitetsbaserat kontor har påverkat kommunikationen och arbetsutövandet inom 

HR-avdelningen. Vi ville genom att ta del av och analysera medarbetarnas 

upplevelser av den nya kontorsformen bidra med en förståelse för hur arbetet, sett ur 

ett kommunikationsperspektiv, har kommit att förändras sedan införande av det nya 

kontoret. Med denna slutsats vill vi nu redogöra för resultat av den här studien och 

lyfta olika faktorer som vi anser kan vara viktiga att reflektera över när man som 

företag överväger att införa ett aktivitetsbaserat kontor.  

 

6.1	  Den	  ökade	  kommunikationen 

Kommunikationen i ett företag förekommer på flera nivåer och på olika sätt. Det har 

visat sig att varje medarbetares personlighet och arbetsroll har haft en stor inverkan på 

upplevelserna om hur det aktivitetsbaserade kontoret har påverkat kommunikationen i 

deras arbete. Vi kan börja med att instämma med flera av förespråkarna till denna 

kontorsform, att den inte är lämpad för alla. Vi skulle dock vilja utveckla detta 

påstående genom att konstatera att kontorsformen inte heller är lämpad för alla 

arbetsroller och arbetsrelaterade syften. De som arbetar med administrativa uppgifter 

angavs av majoriteten av respondenterna som ett exempel av en ”arbetsgrupp” som 

inte anser att det aktivitetsbaserade kontoret är till fördel för deras arbete. 

Det som under studiens gång dock framkom som väldigt klart var att medarbetarna 

idag upplever en ökad interaktion med kollegor från andra avdelningar och 

arbetsområde. Vi finner detta vara utvecklingsmässigt positivt för HR-avdelningen då 

de får en bredare kunskap om de individer vars frågor de behandlar på ett dagligt 

basis. Kontorsutformningens syfte om att öka interaktionen och kommunikationen 
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mellan medarbetarna går därför enligt oss inte att ifrågasätta. Något som däremot går 

att ifrågasätta är huruvida kontorsformen påverkar interaktionen och 

kommunikationen mellan medarbetarna som ingår i samma avdelning och 

arbetsområde. Detta har genom vår studie visat sig ha en negativ påverkan på 

medarbetarna eftersom de sitter så pass utspritt och inte har samma närhet till 

varandra som tidigare. Problemet ligger enligt oss gömt bakom den positiva bilden 

som kommunikationen i kontext till det aktivitetsbaserade kontoret beskrivits med. 

Precis som vi i analysen lyfte fram så anser vi att företag som står inför valet om att 

införa ett aktivitetsbaserat kontor eller inte, bör se till sin organisation, medarbetarna 

och de funktioner som dessa utgör och reflektera över vad denna kontorslösning kan 

bidra med, men även vilka aktiviteter som den kan tänkas försvåra. Det faktum att 

medarbetarna inom HR idag har svårare att kommunicera med varandra anser vi 

också bidrar till en tidsineffektivitet. I en effektiv situation ser vi istället att tid ska 

läggas på aktiviteter som direkt bidrar till att arbetsuppgiften blir utförd. I samband 

med en förhöjd tidsineffektivitet befarar vi även en risk för ökad stress bland 

medarbetarna. Vasakronan hade enligt oss visat på en god uppmärksamhet till 

problemet genom att införa veckovis regelbundna frukostmöten. Resultatet av detta 

införande kan enligt oss minska det aktuella problemet, men samtidigt vill vi 

poängtera att det inte kommer att lösa problemet helt då vi upplever att den enskilde 

medarbetaren i en avdelning fortfarande ser ett behov av närhet till sina närmaste 

kollegor. Vi upplever att den ökade kommunikationen med medarbetare från andra 

avdelningar och den minskade kommunikationen med medarbetare inom samma 

avdelning ger sken av att det aktivitetsbaserade kontoret skulle främja ett, sett till 

arbetsutförandet mer generalist-beteende, och därmed motverka det specialist-

beteende som många företag idag kräver av sina anställda. Åter igen vill vi 

understryka att företagen måste ställa sig frågan om vilket resultat som önskas och 

förväntas av införandet av det aktivitetsbaserade kontoret.   

 

6.2	  Beslut  

Införandet av det aktivitetsbaserade kontoret har som vi tidigare nämnt medfört ett 

ökat eget ansvar i arbetet för de anställda på båda HR avdelningarna som vi studerat. 

Resultatet av detta har blivit att de anställda fattar mer egna beslut idag än de gjorde 
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tidigare, då de kommunicerade med sina kollegor innan de fattade ett beslut. Idag litar 

de anställda mer på sin egen kompetens och magkänsla vid beslutsfattande. Det ska 

även tillägas att de upplever det enklare att ta beslut emot andra avdelningar i 

företaget eftersom det öppna kontoret medfört ett mer transparent klimat där fria 

diskussioner och korta beslut kan tas ute i det öppna mer än tidigare. Vi ser det som 

intressant att själva kontorsformen kan inverka som osäkerhetsreducerande och leda 

till att anställda tar mer egna beslut i sitt arbete. Den största orsaken till att kontoret 

bidrar till detta ser vi beror främst på att de anställda ges en möjlighet och fokusera 

mer på sina arbetsuppgifter genom att de numera har bättre förutsättningar att välja 

den arbetsmiljö som lämpar sig bäst för den aktuella arbetsuppgiften.    

 

6.3	  Konsekvenserna	  med	  ökningen	  av	  epost	  som	  kommunikationsverktyg 

Att epostanvändandet var något som hade ökat på både Skanska och Vasakronan är 

någonting som stod klart efter våra intervjuer med respondenterna på respektive 

företag. Men varför har det blivit så, och gynnas verkligen det aktivitetsbaserade 

kontoret av denna kommunikationsform? Syftet med det aktivitetsbaserade kontoret 

är att de anställda inte ska ha någon egen fast arbetsyta vilket gör att det sker en 

intensivare rörelse mellan de anställda på arbetsplatsen (Bodin Danielsson, 2014). Vi 

har genom vår studie insett att ett annat syfte med införandet av det aktivitetsbaserade 

kontoret är för att skapa en stark gemenskap och sammanhållning mellan 

avdelningarna på ett företag. För att skapa en stark gemenskap och sammanhållning 

på ett företag är det enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) viktigt att de anställda har en 

god personlig kontakt med varandra. Epostanvändning kan vi då se som en risk 

eftersom det kan leda till reducering av den personliga kontakten och möten ansikte 

mot ansikte. Ett telefonsamtal anser vi kunna vara mer lämpligt för ett 

aktivitetsbaserat kontor då vi ser att det har mer likheter med den personliga 

kontakten och företaget tar då genom det ett större steg från att bli en virtuell 

organisation. En virtuell organisation är en organisation där de anställda inte behöver 

träffas för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan istället sköter det mesta via 

elektroniska hjälpmedel, vilket vi ser som en slags motsats till det aktivitetsbaserade 

kontoret (Jacobsen & Thorsvik, 2008).    
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Något som även framkom i intervjuerna med respondenterna på Vasakronan var att de 

använde sig flitigt av mobilapplikationen Office guide. Applikationen hjälper de 

anställda att lokalisera var på arbetsplatsen som kollegorna befinner sig. Vi ser även 

här en risk med att det här teknologiska verktyget har en negativ påverkan på det 

aktivitetsbaserade kontoret. Det eftersom det underlättar för de anställda att hitta 

kollegorna som de letar efter vilket i sin tur gör att de spontana möten och rörelsen på 

arbetsplatsen, som är en av grundtankarna bakom det aktivitetsbaserade kontoret, 

minskar. 

 

6.4	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  

Denna	  studie	  har	  haft	  för	  avsikt	  att	  belysa	  eventuella	  

kommunikationssvårigheter	  inom	  HR-‐avdelningar	  som	  uppstått	  till	  följd	  av	  

införandet	  av	  ett	  aktivitetsbaserat	  kontor.	  Vid	  fortsatta	  studier	  inom	  ämnet	  så	  

anser	  vi	  att	  det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  ta	  mer	  hänsyn	  till	  upplevelser	  som	  de	  

anställda	  som	  hanterar	  det	  administrativa	  arbetet	  har,	  detta	  då	  denna	  studie	  gav	  

indikationer	  på	  att	  denna	  typ	  av	  arbete	  skulle	  ha	  påverkats	  mer	  än	  andra.	  	  
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8.	  Källförteckning	  

Elektroniska	  källor	  

Hemsidor	  
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9.	  Bilagor 

9.1	  Intervjuguide	  
 

Berätta lite om dig själv och vad du gör, samt hur länge ni har haft 
aktivitetsbaserat kontor.  

Vad har du för position idag? 

Hur länge har du arbetat på företaget?  

Hur länge har ni haft aktivitetsbaserat kontor? 

 

Kommunikation 

Beskriv en typisk arbetsdag.  

 - Om olika - har de påverkats något av införandet av ABK? 

 - Skiljer den sig från tidigare, innan införandet. 

 

Vilket är det mest förekommande sättet som du kommunicerar med dina 
kollegor och chefer på (i och med införandet av den nya kontorsformen (mail, 
telefon, fysiska möten))?  

Skiljer den sig idag från hur den såg ut tidigare? 

Vilken är den största förändringen (även om svaret på föregående fråga är nej)? 

- Om ja, kan du ge några exempel på vad som används mer och vad som används 
mindre? 

- Om ja, På vilket sätt? 

- Kommunicerar du med samma personer (roller) idag som tidigare?  

 

Har ni mer eller mindre personlig kontakt nu än tidigare?  

 - Mer via fysiska möten eller via email och telefon?  

 - Har ni fler eller färre möten idag?  

- Är fler eller färre med på mötena?  

- Hur upplever du att kontorets fysiska utformning har en inverkan på detta?  
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Kan du beskriva den kommunikativa tillgängligheten mellan dig och dina 
kollegor/medarbetare?  

- Bortsätt från mail och telefon, känner du någon skillnad i den kommunikativa 
tillgängligheten er medarbetare emellan nu?  

- Om ja, På vilket sätt?  

 - Positiv eller negativ förändring? 

- Finns det några skiljaktigheter vid kommunikation med chefer i jämförelse med 
kollegor?  

- Om nej, går vidare till nästa huvudfråga 

- Har detta förändrats? Är det lättare, svårare eller detsamma när det kommer till att 
kommunicera med chefer idag?  

   - Lättare eller svårare, ge exempel 

- Ingen skillnad, gå vidare 

 
 

Beslutsvägar 

 

Vid beslut, hur påverkar den nya kontorsformen kommunikationen mellan er 
medarbetare och chefer? 

 - Ser du någon förändring nu i jämförelse med innan införandet av ABK? 

 - Om ja... 

- Känner du att kontorets utformning påverkar hanteringstiden på de beslut som ni 
fattar på ett dagligt basis? 

- Orsak till detta? 

- Är det samma resultat för både snabba och korta beslut som med längre 
beslutsprocesser? 
 

Känner du att du måste ta på dig ett större ansvar som ett resultat av kontorets 
nya utformning? 

- Om ja, beskriv gärna hur detta märks.  

- Påverkar det ditt jobb? 
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Effektivitet 

 

Har möjligheten att anpassa dina arbetsuppgifter till valfri plats gjort din 
arbetsdag mer effektiv? (Att dina arbetsuppgifter kan utföras på ett mer 
effektivt sätt.)  

- Om ja, exemplifiera och jämför med tidigare.   

- Om nej, vad beror det på?  

 - Är det bättre eller sämre än tidigare?  

- Om ingen skillnad, gå vidare 

 

Flexibilitet  

 

Har denna kontorsform möjliggjort ett mer flexibelt arbetsätt för din del?  

 - Om ja, hur?  

- Kan ni arbeta hemifrån eller är det något som ändå låser er till kontoret?  

  - Om ja, Vad i så fall? 

Avslut  

 

Hur var din reaktion när du fick höra att ni skulle införa aktivitetsbaserat 
kontor? 

- Visste du något om aktivitetsbaserade kontor innan ni blev informerade om 
övergången? 

- Var du positiv eller negativ till förändringen?  

 - Varför? 

 

Vad är din uppfattning om ett aktivitetsbaserat kontor? 

- Utifrån dina egna tankar och erfarenheter, vad tror du att detta ska och kan bidra 
med? 

 - Vad tror du anledningen var att ni införde aktivitetsbaserat kontor? 

  - Tydligt behov?  
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- Följer en trend?  

- Känns det som att det passar dig/er?  

  - Ja eller nej, beskriv varför.  

 

 

Anser du att ni använder kontoret så som det vid införandet var tänkt att det 
skulle användas? 

Exempelvis 1. Byter ni platser ofta eller börjar ni hitta “egna platser”? 

Exempel 2. Väljer ni plats efter uppgift?  

- Om nej, beskriver hur och varför?  

 

Hur gick övergången från den gamla till den nya kontorsformen?  

- Fick ni reda på övergången långt i förväg?  

 - Krävdes några förberedelser från dig?  

- Har det tagit lång tid att vänja sig/anpassa sig?  

- Är det något specifikt som du anser att har varit särskilt utmanande att anpassa sig 
till?  

 

- Känner du att du har anpassat dig idag till det nya kontoret idag? 
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