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SAMMANFATTNING 
	

 

Att etablera gemenskap i en förändrad arbetsmiljö 

I takt med att teknologin utvecklas och arbetsmarknaden förändrats har nya, moderna 

kontorsutformningar utvecklats. En av dessa kontorsutformningar är det aktivitetsbaserade 

arbetssättet, som har kommit att bli en stigande kontorstrend på den svenska arbetsmarknaden 

(Allvin et al. 2006).  Förutom att inspirera medarbetare, syftar det nya mobila arbetssättet till 

att främja såväl samarbete och innovation, som ökad effektivitet och lönsamhet för 

verksamheten. Arbetsplatsen är utformad i diverse zoner som är modifierade efter 

medarbetarnas behov. Studien utgår från en kvalitativ ansats och syftar till att undersöka hur 

medarbetarna på supportavdelningen inom Skellefteå kommun upplever att samhörigheten har 

påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat. Vidare studerades huruvida det förändrade arbetssättet 

har haft en inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt produktivitet. I den 

teoretiska referensramen redogörs de begrepp, teorier och modeller som ämnar att bidra till en 

ökad förståelse inom det föreliggande ämnet samt för att kunna svara på de frågeställningar 

som berörs. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta stycken anställda från 

Supportavdelningen på Skellefteå. Resultatet som framkom visade att majoriteten av 

respondenterna upplever att samhörigheten har ökat sedan införandet av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats, både inom den egna arbetsgruppen samt organisationen i sin helhet. Även 

arbetstillfredsställelsen har ökat till följd av den fysiska arbetsmiljön och den föreliggande 

policyn om städade arbetsplatser, Clean Desk Policy. De faktorer som upplevs bidra till ökad 

produktivitet är delvis då det mobila arbetssättet medför både smidigare och effektivare 

kommunikationsförbindelser samt att rörligheten i arbetssättet gör att det är lättare att nå 

varandra på avdelningen. De utmaningar som lyfts med det nya arbetssättet är dels bristen på 

stängda och tysta rum, samt att koncentrationsförmågan i vissa zoner påverkas av att andra 

medarbetare passerar förbi. Ytterligare en utmaning som framförs är vikten av att vara 

tillgänglig och att arbetssättet möjligtvis enbart är anpassat för en typ av personlighet. 

	

	

	

Nyckelord: Aktivitetsbaserade kontor, Arbetstillfredsställelse, Produktivitet, Samhörighet 

Antal tecken inklusive blanksteg:118 941 
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1. INLEDNING 
	

 
 

I det inledande kapitlet introduceras du som läsare till det föreliggande ämnet samt av vilken 

anledning det fångat vårt intresse. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställningar varpå 

vi redogör för avgränsningar, begreppsdefinitioner samt bakgrund till de fenomen vi studerar. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition.  

	
 
“Ett modernt arbetssätt som präglas av hållbart medarbetarengagemang, flexibilitet, 
kundfokus, samarbete och effektivitet”. 

(Skellefteå Kommun, hämtad 2019-04-18) 
 
 
En arbetsmarknad under ständig förändring kräver idag en högre kapacitet av 

förändringbenägenhet (Allvin et al. 2006). I och med att den traditionella formen har gått från 

en småskalig marknad till en mer utilitaristiskt och byråkratisk (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2015) ställer det högre krav på organisationer att hänga med i utvecklingen och har 

således en betydande faktor för organisationers välgång och överlevnad (Skogland, 2017). 

Anställda kan numera alltmer arbeta under en större grad varierande förhållanden, var och när 

som helst. Framfarten av arbetsmarknadens utveckling kräver således att anställda alltjämt kan 

dela och ta del av samma information och uppgifter som tidigare, vilket har medfört en 

nödvändighet av nyskapande idéer om hur organisationers arbetsytor bör vara utformade 

(Kupritz, 2003; Herbig et al., 2015). Oavsett vilken verksamhet som idag bedrivs, står vi alla 

inför samma utmaning; att vara anpassningsbara, att hänga med i den tekniska utvecklingen 

(Harris, 2015) samt att generera fler och vassare resultat med färre tillgångar (Becker, 2002).	

	

I takt med att fler organisationer väljer att förändra sin kontorsmiljö̈ och sitt arbetssätt i syfte 

att åstadkomma en ökad kommunikation, kreativitet och produktivitet hos sina anställda växer 

nya utformningar av kontorsmiljöer fram. Ett koncept som kommit att bli allt mer efterfrågat 

de senaste åren är det aktivitetsbaserade arbetssättet. Förutom att inspirera medarbetare syftar 

konceptet till att främja såväl samarbete och innovation som ökad effektivitet och lönsamhet 

för verksamheter. En central framgångsfaktor vid införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser 

sägs vara att kunna skapa en miljö och planlösning som tillåter smidig interaktion och främjar 

kunskapsutbytet mellan medarbetare (Skogland, 2017). Det aktivitetsbaserade arbetssättet 
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ställer dock annorlunda krav på både verksamheten och individen. Medarbetare förväntas agera 

mer självgående, ta mer initiativ och samarbeta över gränserna (Allvin et al. 2006). 	

 

1.1. PROBLEMBAKGRUND  

Då anställda idag spenderar en stor del av sin tillvaro på arbetsplatsen är både den fysiska och 

den psykosociala arbetsmiljön viktiga kompententer i arbetet med att främja ett längre och mer 

hållbart arbetsliv (Wilson 2008). Av de etablerade teorier och studier som förekommer inom 

ramen för kontorsmiljöer fokuserar flertalet på kontorsutformningar som hjälpmedel för 

lönsamhet och tillväxt. Ämnet ses dock fortfarande som relativt outforskat. Däremot har 

forskning kring individers välbefinnande utvärderad utifrån kvaliteten på kontorsmiljöer börjat 

ta fart (Eriksson 2007). Transformeringen till att arbeta i enlighet med ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt förmodar vi därav kan vara en betydande omställning för medarbetarna i den 

undersökta organisationen, Skellefteå kommun. Det är av föreliggande anledning vi önskat att 

genomföra en studie om huruvida de aktivitetsbaserade arbetssättet har haft en inverkan på 

medarbetarnas självskattade samhörighet, produktivitet och arbetstillfredsställelse. Vi vill 

därmed genom vår studie öka kunskapen kring det aktivitetsbaserade arbetssättets 

påverkanseffekter på medarbetares upplevda arbetssituation. Studien är således av vikt för både 

arbetsgivare och anställda som befinner sig i en liknande situation eller som planerar att 

genomgå en organisationsförändring inom ramen för området.   

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är således att undersöka huruvida medarbetarna inom Supportavdelningen 

på Skellefteå Kommun upplevt att samhörigheten har påverkats efter transformeringen till ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Vidare önskar vi även att studera om det förändrade arbetssättet har 

haft en inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt produktivitet. Studien ämnar 

därmed till att bidra med kunskap om hur ett aktivitetsbaserade arbetssätt påverkar den 

upplevda arbetssituationen ur ett medarbetarperspektiv.  Studiens övergripande syfte mynnar 

följaktligen ut i följande forskningsfrågor:  

	

• Hur har det aktivitetsbaserat arbetssättet haft en inverkan på samarbetet inom den egna 

arbetsgruppen och mellan avdelningarna?  

• Upplever medarbetarna att ett aktivitetsbaserat arbetssätt har haft en inverkan på 

produktivitet samt arbetstillfredsställelse? 
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       1.2.1. AVGRÄNSNING 

Vi har valt att avgränsa vår studie till ett medarbetarperspektiv då fenomenet vi studerar är 

fokuserat på de anställdas upplevelse inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi har även valt 

att avgränsa studien till att forska inom en avdelning, Supportavdelningen på Skellefteå 

Kommun. Således kommer enbart material och data presenteras utifrån vår valda organisation. 	

	

1.3 DISPOSITION 

Inom uppsatsens teoretiska referensram redogörs de teorier och de material som vi har sett kan 

assosieras till vår studie samt som ett verktyg för vår analys. Inledningsvis introduceras du som 

läsare till det aktivitetsbaserade arbetssättet genom en djupare definition av ämnet, följt av en 

presentation av den undersökta organisationen - Skellefteå Kommun. I teoriavsnittet redogör vi 

för definitionerna av de centrala begrepp som är betydande för det som studien ämnar att 

undersöka. Vidare presenteras våra teoretiska utgångspunkt för studien, nämligen Frederick 

Herzberg tvåfaktorteori. I metoddelen presenteras det metodologiska tillvägagångssätt för 

utförandet av vår undersökning där vi även beskriver och resonerar kring kvalitativa begrepp 

och utgångspunkter för att stärka uppsatsens trovärdighet. I resultatdelen redovisas resultatet 

för studien samt kopplar detta till de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis förs en 

diskussion kring resultatet samt redogörelse för våra slutsatser samt hut studiens 

frågeställningar besvarats. Till sist förs en diskussion och presentation av förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  	

	

1.4 CENTRALA BEGREPPSDEFINITIONER 

Med hänsyn till läsaren har vi valt att redogöra för ett antal begrepp som är vanligt 

förekommande i vår studie. Detta för att förenkla för läsaren att sätta sig in i sammanhanget.  

 

Arbetsstation - Avser det delade eller enskilda området inom den aktivitetsbaserade 

arbetsplatsen som medarbetarna utför en arbetsuppgift (Angelöw, 2000). I studien är skrivbord, 

allmänna utrymmen, tysta rum samt olika zoner vanligt förekommande arbetsstationer. 	

Clean Desk Policy -  Eller “papperslös arbetsplats” syftar till en städad arbetsplats som lämnas 

vid byte av arbetsstation där medarbetare tar med sina tillhörigheter när man lämnar platsen 

eller går hem för dagen ( Seddigh 2015).	
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Aktivitetsbaserat arbetssätt - Avser den valmöjligheten som anställda har vad gäller 

arbetsplatsen, där syftet är att individerna ska välja en arbetsstation som bäst passar de 

arbetsuppgifter som ska utföras i stunden, eller de uppgifter tillsammans med tillhörande 

kollegor/projektmedlemar som ska utföras. Inkluderat i begreppet menas även den kontorsmiljö 

som innefattar att de anställda inte har en fast plats. Vidare används ofta förkortningen ABW, 

som betyder Activity Based Working. 	

Aktivitetsbaserat kontor - Avser det aktivitetsbaserade kontorets fysiska miljö och syftar 

vanligen på kontorets möblering och generella utformning 	
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2. BAKGRUND 
	

 
I nedanstående del hålls en redogörelse för innebörden och definitionen av en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. Vidare ges även utrymme för en beskrivning av den undersökta organisationen som 

examensarbetet skrivs på uppdrag av, Skellefteå Kommun. Detta för att ge läsaren en 

övergripande bild och en ökad förståelse för studien och dess upplägg vid vidare läsning. 

 

2.1 DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET 

Den fysiska utformningen av en kontorsmiljö har en betydande inverkan på såväl hälsa, 

arbetstillfredsställelse och välmående som faktorer av mer värde för organisationens välgång 

såsom prestationsförmåga och produktivitet (Meijer, Frings-Dresen et al. 2009, Pejtersen, 

Feveile et al. 2011). Titt som tätt konstrueras nya moderna arbetssätt i syfte att förenkla, 

effektivisera, decentralisera och inspirera medarbetare, vilket genererar nya frågeställningar 

och forskningsområden för vetenskapsidkare att bita tag i. En sådan arbetsform är det 

aktivitetsbaserade arbetssättet (Lee och Brand 2005, Bodin Danielsson och Bodin 2008, 

Pejtersen, Feveile et al. 2011).	

	

Aktivitetsbaserade organisationer är ett koncept som haft stort inflytande på utformningen av 

arbetsplatser under de senaste sex åren och det finns idag åtskilliga definitioner av vad ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt faktiskt innebär. Gemensamt för samtliga definitioner är dock att 

medarbetarna inte förfogar över en fast punkt att utgå från till skillnad från andra mer klassiska 

kontorstyper och innebär således att verksamheter snarare erbjuder ett mer öppet kontor med 

ett eller flertalet olika områden ämnade för olika arbetsuppgifter där medarbetarna ges 

möjlighet att bestämma själva var de vill arbeta för dagen (Herbig et al., 2015). Sammantaget 

handlar konceptet om att bända de till synes traditionella reglerna om hur en arbetsplats bör 

utformas och ersättas med en mer flexibelt utformad arbetsplats utefter de arbetsuppgifter som 

sker dagligen samt till verksamhetens syfte (Hulme et al., 2010). Appel- Meulenbroek et al. 

(2011) menar på att det aktivitetsbaserade arbetssättet innefattar hur medarbetarens 

arbetsuppgifter snarare regleras utifrån var någonstans på kontoret du befinner dig än var ditt 

kontor finns beläget. Likt Appel - Meulenbroek et al. (2011) definierar Seddigh (2015) ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt som en öppen, flexibel och kreativ arbetsmiljö som ger 

medarbetarna både frihet och möjlighet att arbeta hemifrån. Fortsättningsvis konstaterar Appel-

Meulenbroek et al. (2011) att arbetssättet har utformats för att underlätta optimering av 
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arbetsplatser och kontorsytor. Herbig et al. (2015) hävdar även att utformningen av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt kan bidra till en expansion av kommunikations- och 

informationsflöden bland anställda samt även reducera kostnader för kontorslokaler. Bodin 

Danielsson (2010), som menar på att ett aktivitetsbaserat arbetssätt bör ses som en verksamhet 

med ett gemensamt datasystem som är tillgängligt på och utanför arbetsplatsen, hävdar likt 

Herbig et al. (2015) att arbetssättet enbart är anpassat efter att rymma 60–70 procent av 

arbetsstyrkan och är således ett medel för verksamheter att skära ner på kostnader. Vidare menar 

Bodin et al. (2018) att verksamheter som yrkar på en hög grad av kreativitet och innovation 

även kan se ett ökat samarbete som problematiskt. Detta då organisationer snarare vill förvärva 

medarbetarens unika åskådning än idér från ett kollektiv. 	

	

       2.1.1. ANDRA UTFORMNINGAR AV KONTOR  

För att kunna skapa en mer distinkt uppfattning om hur det aktivitetsbaserade arbetssättet 

fungerar och profileras, har vi valt att presentera två andra konstruktioner av 

kontorsutformningar. Detta för att lättare kunna urskilja distinktioner mellan arbetssätten och 

därmed öka förståelsen för den aktivitetsbaserade utformningen.	

	

Ett exempel på en kontorsutformning med ett tidigare ursprung och en annan planlösning än 

det aktivitetsbaserade arbetssättet är ett s.k. cellkontor. Cellkontoret kan beskrivas i egenskap 

av en kontorsmiljö som innebär att medarbetaren ges en fast plats eller eget kontorsrum där 

möjlighet till koncentrerat och enskilt arbete är av princip (Bodin Danielsson 2010). Toivanen 

(2015) framhåller vinningen med ett cellkontor och beskriver att det enskilda kontorsrummet 

stänger ute störiga och bullriga ljud än vad mer öppna kontorsmiljöer gör. Vidare menar 

Toivanen (2015) att en mindre fördelaktig aspekt med cellkontoret berör avskildheten. 

Toivanen (2015) påstår att avskildheten kan komplicera möjligheten till interaktion och samspel 

medarbetare emellan. En annan utformning av kontor är kontorslandskapet som är en vanligt 

förekommande kontorsmiljö i Sverige (Bodin Danielsson 2010). Kontorslandskap kan te sig 

olika i såväl utformning som storlek och kan variera från ett landskap med en generös ytstorkel 

som rymmer ett stort antal kontorsplatser, till ett litet landskap med rum för betydligt 

färre.  Gemensamt för de olika typerna av kontorslandskap är att arbetsplatserna till viss del är 

isolerade med hjälp av skärmar för att reducera ljud och buller. Skärmarna avser även kunna ge 

de anställda en viss avskildhet. Toivanen (2015) betonar dock att miljön kan uppfattas som 

högljudd och att det kan vara svårt för medarbetare att gå undan. Ett sätt att minimera 
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störningseffekter för medarbetare i ett kontorslandskap menar Toivanen (2015) är vikten av 

tysta rum, där möjligheten till enskilda samtal eller ostört arbete ges.  

 
	
2.2. DET MOBILA ARBETSSÄTTET PÅ SKELLEFTEÅ KOMMUN  

År 2015 började Skellefteå Kommun med en projektplan för införandet av framtidens 

arbetsplats. Projektet utgick från en aktivitetsbaserad arbetsplats, vilket innebär att 

medarbetarna väljer bland betydligt fler än dagens tre miljöer för att utföra sitt arbete beroende 

på vilken uppgift som ska utföras och graden av fokusnivå. Vilken miljö som är mest lämplig 

beror även på vad medarbetarens trivs med. Vissa medarbetare föredrar miljöer med puls, andra 

vill ha knäpptyst. Syftet med införandet av aktivitetsbaserad arbetsplats inom Skellefteå 

kommun är officiellt att skapa förutsättningar för ett modernt arbetssätt som präglas av hållbart 

medarbetarengagemang, flexibilitet, kundfokus, samarbete och effektivitet. Vidare har 

projektet fokuserat på att frigöra ytor för näringslivet, utveckla nya arbetssätt, bättre nyttja 

teknik, samt visa en kostnadseffektiv arbetsplatslösning.  

 

Projektet av det nya arbetssättet startade hösten 2015. Vidare skedde inflyttningen i två etapper, 

december 2016 och sommaren 2017. Berörda avdelningar var Support och lokalers medarbetare 

i Stadshuset. Skellefteå Kommun ansåg att minskad kontorsyta per medarbetare leder till 

minskade hyreskostnader, samt frigöra attraktiva kontorsytor i centrum. Kontoret är uppbyggt 

på tre respektive ”hemmazoner” – d.v.s. att respektive avdelning tillhandahåller en egen 

hemmazon som är aktivitetsbaserad. Medarbetarna kan exempelvis välja att sitta vid den tysta 

avdelningen, vid ett mötesrum, eller ute i den mer interagerande lobbyn. Vidare kan 

medarbetarna välja den plats som passar dem bäst för dagen utifrån arbetsuppgift, behov, 

arbetsaktivitet samt att medarbetarna kan röra sig fritt mellan olika avdelningar. Avdelningen 

rymmer cirka 170 medarbetare som delar alla ytor. Det finns sex bokningsbara rum på 

avdelningen. Rummen består av alltifrån mötes-konferensrum till telefonrum och rummen är 

anpassade för både större samt mindre grupper. De bokningsbara rummen är utrustade med en 

digitaltavla som med hjälp av färger och schema anger om rummet är bokat eller ej. För att 

kunna boka rummen använder medarbetarna på Skellefteå kommun sig av en funktion i Outlook 

eller respektive digitaltavla. Vidare är utrymmena utrustade med symboler som anger vilken 

arbetszon medarbetaren befinner sig i. Vid entrén finns en digitalkarta över planlösningen som 

anger var respektive plats är lokaliserad. På avdelningen finns en gemensam matsal som är till 

för hela avdelningen (se bilaga 2, kontorskarta över avdelningen).  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
	

 
 
I teorikapitlet presenteras relevanta teorier inom det valda ämnet. Inledningsvis redogörs den 

tidigare forskning som är relevant för vår studie och är utformat i syfte att ge läsaren en 

introduktion till vad vårt empiriska material indikerar på. Således är den initiala delen av 

kapitlet ansluten till tre centrala huvudbegrepp, vilket vi i vår analys och diskussionsdel sedan 

jämför med det empiriska material vi samlat in. De presenterade huvudbegreppen samhörighet, 

arbetstillfredsställelse och produktivitet är således ett genomgående ledmotiv i vår 

intervjuguide och är betydande för det vi avser att undersöka. Vidare ges utrymme åt en 

teoretisk utgångspunkt som vi anser är relevant för att förklara hur balansen av de tre 

komponenterna påverkar medarbetarnas upplevelse i ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  

 
 
3.1.TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning med anspelning på hur individer inom en organisation upplever en 

aktivitetsbaserad arbetsplats utifrån begreppen samhörighet, arbetstillfredsställelse samt 

produktivitet är förhållandevis begränsad. De studier och den forskning som finns åtkomligt 

berör i första hand övergripande fysiska- samt psykosociala påverkansfaktorer inom ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Däremot anser vi att den forskning som presenteras nedan kan bidra 

till att fylla den kunskapslucka som råder inom ämnet och således ge läsaren en ökad förståelse 

för hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan upplevas ur ett medarbetarperspektiv utifrån de 

utvalda begreppen. Slutligen tillför forskningen en stöttning i arbetet med att förstå och 

kartlägga underliggande strukturer som vårt resultat har genererat.  

 

3.2. SAMHÖRIGHET 

I en studie genomförd av Berry Wellman (2007) berörs hur individer äntrar olika typer av 

gemenskaper inom sociala nätverk. I sin studie lägger Wellman (2007) stor vikt vid den 

geografiska positionen och menar på att gemenskaper som förekommer i en nära omgivning är 

mer vanligt förekommande. Gemenskaper som ter sig över en mer omfattande geografisk yta, 

klassificerar Wellman (2007) snarare som bekantskaper. Vidare beskriver han att känslan av 

tillhörighet är en komponent av en gemenskapap och att det kan manifesteras på olika sätt. 

Personer kan vara lite eller mycket involverade i en grupp men ändå känna tillhörighet till 
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gruppen (Wellman, 2007). Vikten av att känna samhörighet har genom liknande vetenskapliga 

studier visat sig spela en väsentlig roll för medarbetares trivsel på arbetsplatser (Härenstam & 

Bejerot, 2010). Begreppet i sig syftar till den upplevda nivån av trygghet och social tillhörighet 

som en medarbetare upplever sig erhålla (Deci & Ryan, 2008). Arne Maltén (2000) betonar 

vikten av en rådande vi-anda inom organisationer för att anställda fullt ut ska kunna uppleva 

känslan av samhörighet. Vidare menar Maltén (2001) att Vi-andan formas av tillit, sakliga 

resonemang i kombination med personliga konversationer och känslan av anknytning 

medarbetare emellan.  	

	

       3.2.2. SUBKULTURER & iN- OCH UTGRUPPER 

Patricia Obst och Katherine White uträttade en studie som undersökte interaktionen mellan 

psykologisk känsla av gemenskap och social identifikation. Författarna menar att grunden för 

en stark gemenskap inom en in-grupp ofta grundas i en stark koppling mellan perciptionen av 

likheter och starka band med andra gruppmedlemmar. Den kollektiva känslan som ofta uppstår 

inom grupper kan även bidra till att öka känslan av gemenskap enligt författarna. Vidare 

konstaterar Obst & White (2005) att medlemmarna i en grupp behöver utveckla de band som 

finns mellan dem för att en känsla av gemenskap ska kunna existera. Detta menar författarna 

främst utövas via positiv interaktion medlemmarna emellan (Obst & White, 2005). Däremot 

menar Obst & White att signifikansen mellan den psykologiska känslan av gemenskap samt 

effekten av att tillhöra en grupp inte uttrycklig och tydlig. Författarna hävdar att individen kan 

erfara samhörighet i en grupp utan att känna gemenskap. Individen kan således uppleva känslan 

av tillhörighet med gruppens individuella medlemmar utan att känna en tillhörighet till gruppen 

i sig. Obst & White (2005) förtydligar detta och menar på att om en individ är medveten om sin 

grupptillhörighet kopplas även känslomässig betydelse in, då individen på så sätt kan identifiera 

sig med sin in-grupp. Resultatet av Obst & White studie visade att den största förutsägelsen för 

psykologisk känsla av gemenskap var starka band inom in-gruppen (Obst & White 2005). 	

 

En annan företeelse som går i linje med Obst & Whites forskning kring känslan av gemenskap 

och in-gruppen är så kallade subkulturer. Henning Bang (1999) beskriver att subkulturer kan 

uppstå av tre olika skäl. Det första motivet är då medarbetare inom en avdelning eller 

arbetsgrupp har en väldigt nära och tät kontakt som bidrar till att uppfattningar och känslor blir 

gemensamma. Således spelar den fysiska placeringen och arbetsgången en stor roll för vilka 

subkulturer som bildas. Den andra orsaken till att subkulturer kan uppstå kan förklaras med 
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mängden gemensamma erfarenheter en grupp får när de har arbetat ihop under en längre tid. 

Bang (1999) menar att dessa medarbetare sannolikt kommer att utveckla kollektiva 

verklighetsuppfattningar och handlingsmönster. Den tredje och sista orsaken som Bang talar 

om är övriga gemensamma nämnare såsom ålder, socialgrupp, personliga drag, utbildning och 

värderingar som kan komma att spela roll för bildandet av subkulturer. Detta kan orsakas av att 

medarbetarna inte behöver ändra åsikt för att uppleva gemenskap eller passa in i kulturen.  

	

       3.2.3. KOMMUNIKATIONEN INOM ETT MOBILT ARBETSSÄTT  

I Theo J.M Van der Voordt’s (2004) studie beskrivs både fördelar och nackdelar med ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt. Inledningsvis framhåller Van der Voordt (2004) att en positiv 

konsekvens av att arbeta enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt är den samhörighet och 

gruppdynamik som kan uppstå genom att medarbetarna etablerar fler kontakter och nätverk till 

skillnad från andra kontorsutformningar. Vidare menar han att detta kan leda till en bättre 

kommunikation samt större utbyte av erfarenheter och kunskaper medarbetare emellan. Vissa 

av deltagarna i Van der Voordt’s (2004) studie ansåg att det konstanta bytet av arbetsplats 

upplevs mer som en belastning medan andra fann sig tillrätta i det flexibla arbetssättet. Vidare 

framkom det även att de medarbetare som inte värderade ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

tenderade dels att ansluta till kontoret tidigare än innan i syfte att erhålla en specifik arbetsplats 

eller valde att kvarlämna föremål vid arbetsstationen i syfte att markera deras frånvaro och att 

stationen således var upptagen.  

 

3.3. ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

En vedertagen föreställning av begreppet arbetstillfredsställelse har presenterats av författarna 

Schultz & Schultz (1998) som menar arbetstillfredsställelse är de positiva samt negativa känslor 

och attityder en individ har till sitt arbete. Arbetstillfredsställelse har även definierats av Geir 

och Astrid Kaufmann som det mätinstrument en organisation brukar för att värdera hur pass 

mycket en organisation i själva verket lyckas tillgodose arbetstagarnas behov (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). De menar att en hög grad av arbetstillfredsställelse blir till förmån för hela 

organisationen, till skillnad från en låg grad av arbetstillfredsställelse som har visats korrelera 

med ett mer asocialt beteende och en tendens att bestrida de mål som förekommer i en 

organisationen. Författarna menar således att risken för detta ökar vid misstrivsel. 	
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       3.3.1. ARKITEKTURENS INFLYTANDE PÅ ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Arkitekten och forskaren Bodin Danielsson (2012), Stressforskningsinstitutet Stockholms 

universitet, har undersökt hur organisationers arbetsmiljö och arkitektur haft en inverkan på 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse, välmående, trivsel samt hälsa (Bodin Danielsson 2010). 

Forskningen grundar sig på två studier med empiri framförd från kvalitativa och kvantitativa 

studier innehållande 491 medarbetare hemmahörande i 26 olika företag runt om i Sverige. I 

studien undersökte Danielsson (2010) olika utformningar av kontor för att studera dess 

funktionalitet. De undersökta utformningarna var således; delat rum, cellkontor, litet-, 

medelstort- och stort kontorslandskap samt aktivitetsbaserade kontor.  Resultaten av studien 

visade att den estetiska aspekten har en stor betydelse för uppfattningen av den egna 

arbetsplatsen och organisationen som helhet. Danielsson (2010) menar vidare att den fysiska 

kontorsmiljön samt den omgivande arkitekturen har en framstående inverkan på medarbetarnas 

upplevelse av arbetstillfredsställelse, välbefinnande och hälsa. I studien skiljer sig 

arbetstillfredsställelsen stort bland olika fysiska kontorsmiljöer. Stora öppna landskap var den 

kontorstyp som visade sig generera lägst grad av arbetstillfredsställelse vad gäller buller och 

ljud samt avskildhet och sekretess. Danielsson (2010) redogör vidare att en aktivitetsbaserad 

arbetsplats, ett cellkontor samt rum som delas av ett antal medarbetare hade en högre grad av 

arbetstillfredsställelse. Medarbetarna i dessa kontorsutformningar var mest tillfreds vad gäller 

faktorer som buller och ljud samt möjlighet till avskildhet samt sekretess. Trots studiens resultat 

var Bodin Danielsson (2010) förvånad över det faktum att anställda i ett aktivitetesbaserat 

arbetssätt upplevde en god hälsa. Detta då denna typ av utformning ofta brukar kritiseras med 

anledning av bristen på egen arbetsstation. Vidare menar Danielsson (2010) att den fasta 

arbetsplatsen ofta brukar vara starkt förknippad med individens grundläggande behov av 

personifiering och trygghet. Danielsson (2010) betonar i sin studie betydelsen av förståelse för 

organisationer när det kommer till hur kontorsmiljön är utformad samt hur arkitektur berör och 

formar såväl medarbetarnas som gruppens arbetstillfredsställelse. Vidare understryker 

Danielsson (2010) vikten av kunskap om hur arbetsmiljö och kontorsutformning samspelar 

samt att de medför bättre möjligheter för arbetsgivaren att främja medarbetarnas hälsa och 

uppnå ökad produktivitet. En varierad och befrämjande kontorsmiljö som inrymmer både en 

enskild arbetsplats och samlade ytor för kreativitet och samarbete, har en stor inverkan på såväl 

individers upplevda arbetstillfredsställelse, välbefinnande som den positiva upplevelsen av 

organisationen, vilket är gynnsamt för arbetsgivaren.  
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Som komplement till Bodin Danielssons (2010) forskning har vi valt att använda oss av 

Sociologen Susanna Toivanens (2015) forskning rörande de utmaningar som framtidens kontor 

ställs inför. Toivanens studie berör vikten av kontorets interiör i förhållande till medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och allmänna hälsa. Toivanen (2015) har i sin studie undersökt hur 

arbetsplatser skapar friska, hållbara och attraktiva kontor utifrån varierande typer av 

arbetsplatser som finns på marknaden. Vidare beskriver Toivanen (2015) vad dessa har för 

inflytande på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och välmående. I studien redogör Toivanen 

(2015) att arbetsplatsens interiör och utformning har en direkt förbindelse till medarbetarnas 

tillfredsställelse. Vidare anser Toivanen (2015) att fungerande kontor utmärks av en 

tillfredsställande fysisk arbetsmiljö, där viktiga beståndsdelar är ljus, ljud, ventilation samt 

möjlighet till avskildhet är tillgängligt. Toivanen (2015) framhåller att bra kommunikation i ett 

kontor där medarbetarna känner tillit och erhåller förtroende är viktiga element som resulterar 

i friska arbetsplatser där medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse. Bodin Danielsson 

(2015) styrker Toivanens forskning, då hon menar att arbetsplatsens design har en framstående 

roll i medarbetarnas arbetstillfredsställelse och välbefinnande. Jakobsson (2014) belyser att 

designen av en arbetsplats är en grundläggande fråga för många företag. Han menar att en noga 

övertänkt arbetsplats motiverar samt främjar till en säkrare arbetsmiljö, parallell är det av stor 

vikt att ha en trivsam miljö för att uppmuntra kreativiteten. 	

	

       3.3.2. ARBETSPLATSUTFORMNING & ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

I linje med ovan nämnda studier fastställer Van der Voordt’s (2004) forskningsstudie att en ny 

och modern arbetsmiljö med bland annat komfortabla inventarier ökar individens 

arbetstillfredsställelse och produktivitet inom en flexibel kontorsmiljö. Vidare syftar studien till 

att identifiera de tänkbara risker samt förmåner som kan uppstå vid införandet av ett förändrat 

arbetssätt och kontorslayout. Van der Voordt (2004) hävdar att arbetstillfredsställelse, förutom 

tidigare nämnda definitioner, omfattas av flexibilitet och anpassningsförmåga till miljö, 

möblering, IT-stöd samt tillgängligheten till andra medarbetare. Författaren poängterar att 

antalet arbetsplatser bör vara välbalanserat, som en betydelsefull aspekt för 

arbetstillfredsställelsen i en flexibel kontorsmiljö. Ytterligare en viktig aspekt för 

arbetstillfredsställelsen menar Van der Voordt (2004) är placeringen och utformningen av 

arbetsstationer inom olika arbetsytor. Författaren menar således att koncentrationsförmågan 

kan reduceras genom att sitta i öppna landskap till följd av ökad akustik såsom buller, störande 

ljud eller ökad synlighet. Resultatet av Van der Voordt’s (2004) studie visade att ett flertal 
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medarbetare upplevde en högre grad av arbetstillfredsställelse genom de möjligheter att (1) 

själva få välja arbetsplats samt (2) ökad omfattning av nya bekantskaper, social interaktion samt 

kunskapsöverföring. Vidare menar Van der Voordt (2004) att det parallellt med ovan nämnda 

faktorer, även finns ett flertal situationer som anses vara opassande för medarbetare vars 

arbetsuppgifter kräver olika grad av kommunikationsnivå eller koncentration. De individer vars 

arbetsuppgifter som inte tillhör flera, sitter bredvid varandra, ökar risken för störning inom såväl 

arbetsgruppen som för den enskilda individen. Ytterligare ett resultat som presenterades i 

studien var det faktum att vid varenda stationsbyte upplevde vissa medarbetare situationen som 

både ansträngande, påfrestande och tidskrävande. Van der Voordt (2004) påstår att det i princip 

är omöjligt för medarbetaren att skapa en individuell trygg och personlig punkt inom flexibla 

arbetsplatsutformningar. Vidare påpekar Van der Voordt (2004) att ett flertal medarbetare 

kände en ökad stress i relation till att inte erhålla en egen trygg arbetsplats och valde därmed 

att ansluta tidigare till arbetet. Van der Voordt (2004) upptäckte även att de medarbetare av en 

yngre generation uppfattades som mer tillfredsställda i arbetet jämfört med de medarbetarna av 

en äldre generation. Dessutom påträffades att medarbetare som besatt en längre anställning i 

regel var mer negativt inställda än de med en betydligt kortare anställningstid. 	

	

       3.3.3. KÄNSLAN AV KONTROLL I RELATION TILL ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Ett annat viktigt avseende för medarbetares trivsel på arbetsplatsen är känslan av kontroll över 

den fysiska arbetsmiljön (Van der Voordt, 2004). Brennan & Kline (2002) belyser i sin studie 

att medarbetarnas trivsel inom den föreliggande arbetsmiljön är relaterat till prestation i arbetet. 

Brennan & Kline (2002) menar därför att det är av stor vikt för organisationer att tillhandahålla 

ett intresse att tillgodose medarbetarnas behov. Vidare menar Brennan & Kline (2002) att 

arbetsmiljöer som är bristfälligt utformade bidrar till att medarbetarna känner sig mindre 

tillfredsställda, vilket ställer krav på arbetsgivare att utforma kontor och miljöer som tar hänsyn 

till förståelse för anställdas beteende och arbetsmönster. Samani et al. (2018) konstaterar att 

motivation och välbefinnande är två komponenter som påverkar anställdas prestation och hur 

väl de upplever att de passar in i arbetsmiljön. I en studie designad av Brennan et al. (2002) 

visades det att flertalet anställda påverkades ofördelaktigt av införandet av ett aktivitetsbaserade 

arbetssätt. Studien uträttades på en organisation sex månader efter en genomförd förändring 

från slutna kontor till en aktivitetsbaserad arbetsplats och gav intrycket av att de anställda hade 

svårt att inrätta sig i det nya arbetssättet trots att flera månader gått. 
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3.4 PRODUKTIVITET 

I en studie upprättad av Foldspang et al. (2014), skildrades potentiella kopplingar mellan 

arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet. Studien genomfördes ursprungligen för att se en 

eventuell anknytning mellan arbetsmiljö och produktivitet inom olika kontorsutformningar. 

Undersökningen uträttades i samtliga nordiska länder och utmynnade i att fysisk arbetsmiljö 

och välbefinnande har en stark relation till begreppet produktivitet. Forskarna utvecklade 

inledningsvis en teoretisk modell med hypotesen att ett förbättrat välbefinnande på 

arbetsplatsen skulle bidra med en ökad produktivitet hos de anställda. De justeringar som 

genomfördes syftade till bland annat till att reducera risker och potentiella skador. Av den 

statistiska datan som samlades in och särskiljde forskarna sju underkategorier kopplade till 

arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet. Resultatet visade att den fysiska arbetsmiljön på 

kontor i Sverige påverkade de anställdas produktivitetsförmåga mest. Däremot visade resultatet 

att den psykosociala aspekten av arbetsmiljön inte hade något varken effekt eller inverkan på 

produktiviteten, oavsett vilken kontorsutformning de anställda arbetade inom. Slutligen visades 

det således att välbefinnande och arbetstillfredsställelse på kontoret spelar en viktig roll i arbetet 

med att öka produktiviteten bland de anställda. 	

 

       3.4.1. VIKTEN AV INFLYTANDE 

I kontrast till ovanstående teori, menar Aram Seddigh (2015) att enkom tillfredsställelse inte 

automatiskt skapar produktiva medarbetare. Toivanen (2015) understryker resonemanget och 

belyser den problematik som kan uppstå för anställda i ett aktivitetsbaserat kontor och menar 

att det mobila arbetssättet kan orsaka en högre grad av stress och distraktion, vilket i sin tur kan 

leda till en minskning av produktiviteten. Däremot diskuterar Seddigh (2015) de 

påverkanseffekter som deltagande vid utformningen och införandet av en ny arbetsplats har. 

Får medarbetare möjlighet att delta i utformningen av en ny arbetsplats, fortlöpande erhålla 

information och bekantas med syftet gällande processen kan produktiviteten öka. Orsaken 

förklarar Seddigh (2015) kan bero på den positiva attityden och igenkännande en individ 

upplever vid möjligheten till större inflytande. Likt Seddigh (2015) menar Toivanen (2015) att 

medarbetare som inte får möjlighet till inflytande och kontroll vid större förändringar kan vara 

en bidragande faktor till oro och stress. Vidare menar Toivanen (2015) att medarbetare som 

varit mer produktiva i sitt arbete även är de som fått möjlighet till inflytande, både vad gäller 

sin egna arbetssituation som vid större organisationsförändringar. Detta är dock något som 

Seddigh (2015) menar är utmaningen för många organisationer idag och belyser de svårigheter 
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som finns vid införande av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i syfte att öka produktiviteten. 

Utmaningen beskrivs vara medarbetarnas mänskliga behov av att ha sin individuella arbetsplats 

där individen kan ge uttryck för sin personliga integritet. 	

	

       3.4.2. DEN FYSISKA ARBETSMILJÖNS INVERKAN PÅ PRODUKTIVITET 

Derek Clements-Croome (2000) menar i sin avhandling att en individs produktivitet innefattas 

av följande fyra olika element: sociala faktorer, organisatoriska faktorer, personliga egenskaper 

samt den fysiska miljön. Det första elementet, sociala faktorer, omfattar en individs relation till 

sina arbetskollegor. De personliga egenskaperna inkluderar individens yrkesroll, position och 

egenskaper. Det tredje elementet, organisatoriska faktorer, belyser företagets 

organisationsstruktur samt vilken ledarstil en organisation besitter. Den sista komponenten, 

fysiska miljön, kan beskrivas som två beståndsdelar. Dels inkluderas den externa omgivningen 

som omfattar yttre omständigheter, som en potentiell påverkanseffekt på produktiviteten. Den 

andra beståndsdelen behandlar den interna miljön såsom belysning, luft, akustik och 

temperatur. Croome (2000) menar således att det kan upplevas svårt att samla in data och förstå 

den fysiska miljöns enskilda komponenter och hur de berör produktiviteten i sin helhet. Dock 

menar författaren, med stöd från tidigare forskning, att en utarbetad, genomtänkt och förbättrad 

fysisk arbetsmiljö kan resultera i bättre hälsa och gladare medarbetare, vilket i sin tur bidrar till 

en ökad produktivitet. Även Van der Voordt (2004) belyser kopplingen mellan den fysiska 

arbetsmiljön och produktivitet i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Författaren menar vidare att 

produktiviteten kan växa med hjälp av den mobila utformningen då miljön ofta bidrar till ökat 

kunskapsutbyte och en effektivare delning av information medarbetare emellan. Dock med 

förutsättning att den öppna utformningen kompletteras med zoner där medarbetarna kan arbeta 

ostört med uppgifter som kräver en hög grad av koncentration (Van der Voordt 2004).  

 

3.5 ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE I RELATION TILL PRODUKTIVITET 

Den tidigare forskning som presenterats ovan ämnar till att ge en ökad förståelse och en bredare 

bild kring kontorsmiljöer och dess för- och nackdelar med avseende på samhörighet, 

arbetstillfredsställelse samt produktivitet. Den bidrar även med stöd i att vidare kunna förklara 

och förstå de samband vi påträffats i studiens egna resultat. Konceptionen för det 

aktivitetsbaserade arbetssättet ämnar således till viss del, likt tidigare nämnt, att öka 

produktiviteten genom att inspirera till en större grad av interaktion samt kommunikation och i 

samma veva upprätthålla de anställdas arbetstillfredsställelse och trivsel (Appel- Meulenbroek, 
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Groenen & Janssen, 2011). Produktiviteten hos medarbetare blir därmed allt viktigare för 

organisationer med tanke på den allt mer kunskapsintensifierade marknaden som idag råder. 

Forskning har även visat på samband mellan fysiska och psykosociala kontorsmiljöer och dess 

inverkan på produktiviteten hos anställda (Hills och Levis (2014). Hills och Levis (2014) menar 

på att medarbetare i kunskapsintensiva organisationer värderar den fysiska kontorsmiljön högt 

och att detta i sin tur har en inverkan produktiviteten. De menar vidare att den fysiska miljön 

inrymmer utformningen av kontoret, exteriörer samt designen. Bjerke et al. (2007) påtalar 

sambandet mellan en organisations fysiska utformning och företagskultur. De menar vidare att 

en god upplevd företagskultur bidrar till en högre grad av arbetstillfredsställelse som därmed 

kan visa sig ha en inverkan på motivation och prestation hos de anställda (Parker et. al 2003).  
 

3.6 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I nästkommande del av teoriavsnittet presenteras följande teori; Tvåfaktorteorin. Mot 

bakgrund av den förkunskap vi besitter inom det aktuella ämnet som studeras finns således en 

förståelse för vikten av motivationsfaktorer, delaktighet och arbetsmiljö. Med förankring i 

Frederick Herzberg tvåfaktorteori ämnar vi att undersöka, förklara samt förstå hur de 

tillfrågade individerna på avdelningen upplever sin arbetssituation inom det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. 

	

       3.6.1 HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI  

Vi har vidare valt att använda oss utav Frederick Herzbergs tvåfaktorteori som analysredskap 

för att belysa samt studera de faktorer som kan bidra till ökad förståelse kring hur 

respondenterna i vår studie uppfattar sin arbetssituation. Detta grundar sig med utgångspunkt i 

vår förförståelse för ämnet. 	

 

Forskaren och psykologen Frederick Herzberg (1993) genomförde betydande studier kring 

fenomenet arbetstillfredsställelse samt vilka faktorer som orsakar missnöje på arbetsplatser. 

Tvåfaktorteorin utvecklades således till följd av att studera 200 medarbetera på elva skilda 

företag i Pittsburgh i syfte att replikera frågan What do people want from their jobs?. Teorin 

grundar sig därmed i två olika huvudfaktorer som Herzberg menar har en inverkan på anställdas 

inställning och attityd till sitt arbete och beskrivs som; Motivationsfaktorer samt hygienfaktorer 

(Granberg 2011 et. al). Med arbetstillfredsställelse syftar Herzberg till arbetsuppgifternas 
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egenart och den förbindelse som gynnar arbetstillfredsställelse, vilket han beskriver är 

motivationsfaktorer som inspirerar medarbetare till bättre prestationer.  Herzbergs 

motivationsfaktorer behandlar; prestation, arbetsuppgifter, erkännande, utveckling och 

utmärkelser. De faktorer som skildrar missnöje beskriver Herzberg som hygienfaktorer. Dessa 

är förenade med arbetsmiljön och innebär snarare lösningar i anknytning till arbetsuppgifterna 

snarare än arbetets innehåll (Jacobsen & Thorsvik, 2008). De faktorer som omfattas av 

hygienfaktorerna är arbetsrelationer med kollegor, anseende, arbetsförhållanden, livsfilosofi 

och trygghet, administration och policyer samt lön och förmåner.  

	

	 	
	 	
	
	
	
	
	
	

	 
  
  
 
Figur 1: Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredsställelse & missnöje (Kaufmann & Kaufmann 2010: 287). 
	
 

Utgångspunkten för tvåfaktorteorin förutsätter således att de anställdas motivation till arbetet 

ökar när de egna, individuella behoven tillfredsställs. Herzberg (1993) menar att detta sker 

genom självförverkligande och utveckling i sitt arbete. Däremot menar Herzberg (1993) att 

även hygienfaktorerna är nödvändiga för den anställdes arbetstillfredsställelse trots att dessa 

inte enkom är nog tillfredställande eller tillräckliga för att kunna generera motivation hos 

individen (Herzberg, 1993, Mausner & Snyderman, 1993). Individer som finner det 

problematiskt att känna motivation på egen hand eller i det enskilda arbetet kan dock genom 

godtagbara hygienfaktorer uppleva en sorts känsla av arbetstillfredsställelse i bemärkelsen av 

tolererbart arbete (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993: 14). Herzberg (1993) anser således 

att man inte ska kategorisera eller generalisera arbetstillfredsställelse och missnöje då det 

mänskliga beteendet inte är förutsägbar och kan ses som komplext. Dessutom beskriver 

Herzberg (1993) att begreppen inte ska ses som varandras ytterligheter utan snarare att en 

individ kan känna tillfredställelse även om känslan av missnöje är närvarande. Därmed betonar 

han vikten av att bägge faktorerna behöver vara tillfredsställda för att en individ ska kunna 

känna sig motiverad på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).	Vidare menar Herzberg att 



 23 

det inom en kontorsutformning likt en aktivitetsbaserad arbetsplats även är av väsentlighet för 

chefer att försörja sociala relationerna till sina anställda för att bevara en känsla av 

välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	



 24 

4. METOD 
	

 
I nedanstående del presenteras det metodologiska tillvägagångssätt vid genomförandet av 

studien där dessa syftar till att uppfylla studiens syfte samt besvara studiens frågeställningar. 

Vidare redogörs valet av metod, genomförande, urval, bearbetning samt etiska överväganden. 

Samtliga områden har till syfte att öka förståelsen kring uppbyggnaden av studien. 

 

4.1. VETENSKAPLIG ANSATS 

Den vetenskapliga ansatsen för vår studie grundar sig i en kvalitativ karaktär med avstamp i en 

hermeneutisk ansats. Syftet med det hermeneutiska förhållningssättet är att forskaren ska kunna 

skapa en förståelse för fenomenet som undersöks och kontexten det befinner sig i genom att 

varva teori, tidigare forskning samt med en förförståelse för empiri (Aspers 2011, Gilje och 

Grimen 2007). Den hermeneutiska ansatsen för vår studie lämpar sig väl då vi har som syfte att 

förstå och tolka intervjupersonernas mening och avsikt bakom sina aktiviteter, handlingar och 

yttranden. 	

	

Vidare baseras studien på ett deduktivt förhållningssätt som vi utifrån utvalda teorier ämnar 

pröva tänkbara samband med intervjupersonernas upplevelse av samhörighet, 

arbetstillfredsställelse samt produktivitet. Då Hermeneutiken utgår ifrån en förförståelse 

tenderar den även att vara deduktiv. Den deduktiva ståndpunkten varvas med det induktiva som 

innebär en något friare metod som vi nyttjat under våra intervjuer. Alvesson (2009) menar att 

detta samspel mellan ett deduktivt och ett induktivt ställningstagande kan liknas den 

hermeneutiska spiralen som härstammar från ett abduktivt förhållningssätt och innefattar 

kontinuerlig eftertanke och omtolkning av det som undersöks i relation till granskarens tidigare 

kunskaper. Det fenomenologiska förhållningssätt som vi valt att utgå ifrån anser vi vara mest 

lämpligt då problemställningen syftar till att undersöka individernas subjektiva upplevelser av 

fenomenet i sin helhet (Justesen & Mik-Meyer 2011: 20).	

 

4.2. VAL AV METOD 

Till den föreliggande studien har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

En kvalitativ metod lämpar sig ofta bäst när djupare information ska förvärvas ur eller från en 

respondent. Detta medför i sin tur även en låg grad av standardisering, då respondenten talar 
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relativt fritt inom det aktuella området (Patel och Davidsson 2011). Till skillnad från en 

kvantitativ metod, där mätning av kvantifierbar data innefattas, är både intervjuaren och 

respondenten involverad under genomförandet av intervjun. Detta i form av att intervjuaren 

presenterar undersökningsområdet och respondenten svarar.	

	

Kvalitativ intervju syftar således till att ge intervjuaren innehållsrika svar utifrån de frågor som 

ställs till respondenten. Genom att praktisera kvalitativa intervjuer alstras därmed ett stort och 

rikligt intervjumaterial (Trost 2005). Vi har vidare valt att tillämpa en semistrukturerad 

intervjumetod för att kunna identifiera relationer mellan studiens aktuella begrepp, 

arbetstillfredsställelse, produktivitet samt samhörighet. En semistrukturerad intervju utformas 

med hjälp av specifikt utvalda frågor i en bestämd sekvens med efterföljande 

uppföljningsfrågor. Syftet med en semistrukturerad intervju är till största del att kunna 

framställa en komparativ analys, vilket inte är möjligt vid tillämpning av öppen intervjuform 

(Lantz 2007).  

 

4.3. URVAL 

Då vi eftersökte en mer specifik spännvidd i informationsmaterialet och gjordes därmed	ett 

målinriktad urval (Bryman 2011). Vid vårt första möte med ledningsgruppen på Skellefteå 

kommun delgav vi våra önskemål gällande urvalet. Vi önskade att få intervjua åtta medarbetare 

som arbetar aktivitetsbaserat och därmed var relevanta för vår studie. Vidare var våra kriterier 

följande; olika åldrar, jämn könsfördelning, samt olika inställning till arbetssättet. Ytterligare 

ett kriterium som vi ställde var att samtliga respondenter skulle ha erfarenhet från andra typer 

av kontorsutformningar. Önskemålen grundades utifrån en strävan om ett brett urval samt en så 

omfattande bild som möjligt. 	

 

4.4. UTFORMANDE AV INTERVJUGUIDE 

Parallellt med teoriavsnittet formulerades intervjuguiden, kontinuerligt skrev vi ner frågor allt 

eftersom vi studerade olika teorier (Patel & Davidsson 2011).  Avsikten var att undvika 

intervjufrågor som var oväsentliga för frågeställningen samt att säkra om den röda tråden var 

genomgående i uppsatsen. Vi var noggrann med att inte ställa ledande frågor när vi 

konstruerade intervjufrågorna,  med tanke på att det kan påverka respondenternas svar (Bryman 

2011). Vidare delades frågorna upp i kategorier som inledningsvis börjades med 

bakgrundsfrågor angående uppgifter om respondenten, exempelvis befattning samt ålder. Vi 
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ställde frågan till respondenterna om vad hen suttit i för typ av kontor tidigare samt eventuella 

upplevelser av olika typer av kontor. Vidare konstruerade vi intervjufrågor kopplade till 

begreppen, samhörighet, arbetstillfredsställelse, produktivitet samt frågor med fokus på̊ 

arbetssättet. Intervjufrågorna grundar sig även till Karaseks modell om krav-kontroll och 

stödmodellen.	

	

4.5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I god tid innan intervjutillfället skickades intervjuguiden ut till de deltagande respondenterna. 

Syftet med det var att medarbetarna kunde sätta sig in i det studerade fenomenet samt reflektera 

över intervjumaterialet och frågorna. Vår kontaktperson inom Skellefteå Kommun informerade 

och kontaktade åtta medarbetare och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Flera dagar 

i förväg fick vi ett strukturerat besöksprogram av vår kontaktperson där vi kunde se tid och 

namn på de personer som skulle intervjuas. Vi besökte Skellefteå Kommun under en dag i 

mitten av april. Vår kontaktperson mötte upp oss i huvudentrén och lotsade oss vidare till den 

aktuella avdelningen samt lokaliserade de tre olika lokalerna där intervjuerna skulle äga rum. 

Totalt genomfördes åtta intervjuer i den kontorsmiljö som studien berör. Intervjuerna varierade 

i tid och varade mellan 30 - 45 minuter. Första intervjun ägde rum vid en bokningsbar del utan 

varken tak eller väggar, precis intill ett kontorslandskap. Detta gav inte möjlighet till ett helt 

avskilt samtal mellan oss och intervjupersonen, utan risk för överhörning fanns. Resterande sju 

intervjuer genomfördes vid två bokningsbara rum utan stängbara dörrar. Trots det faktum att vi 

sedan tidigare var utrustade med vissa bestämda frågor fanns det en ambition om att 

respondenten fritt skulle få utrymme att föra resonemang kring frågorna i syfte att utvinna 

ytterligare information. I majoriteten av de genomförda intervjuerna har båda författarna 

deltagit som intervjuare. Vid intervjuerna deltog båda och vi turades om att ta rollen som 

huvudintervjuare. Under tiden skrev den andra personen anteckningar för att ha som en 

säkerhetskopia vid eventuella fel samt ställde följdfrågor vid behov. En anledning till valet av 

fysiska intervjuer var att få möjlighet att observera arbetssättet i praktiken. Samtliga intervjuer 

inleddes med att respondenterna blev upplysta om bakgrunden till det aktuella 

forskningsområdet samt för hur intervjun skulle realiseras. Respondenterna blev även 

informerade om att medverkan i studien var frivilligt. Vidare fick även dessa upplysning om 

vår önskan att spela in intervjuerna och således fick de även bekräfta sitt godkännande. Bryman 

(2011) lyfter fördelen med att spela in intervjuer och menar på att intervjuaren således kan 
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lyssna på och fånga upp information i efterhand. Vidare menar Bryman (2011) att intervjuaren 

kan få en mer noggrann och tillförlitlig datainsamling. 

	

4.6. BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIAL 

Transkriberingar genomfördes löpande efter att samtliga intervjuer genomförts. Detta för 

möjligheten till tolkning, överblick av det insamlade materialet samt i syfte att kunna skåda 

jämförelser och koda materialet, vilket rekommenderas av flertalet forskare (Bryman 2011: 

428; Justesen & Mik-Meyer 2011: 48). Det transkriberade material uppgick till ca 30 sidor. Vi 

använde oss av Rennstam och Wästerfors (2015) lyfter begreppet ”umgås med materialet”, som 

innebär att forskaren läser igenom det transkriberade materialet vid ett flertal tillfällen till följd 

av en sortering med initiala markeringar samt av Fejer och Thornbergs (2015) råd kring särskild 

uppmärksamhet och riktades i tolkning mot delar där information kan anses som särskilt 

engagerad eller berörd. Vidare valde vi att använda oss av en deduktiv kodning, vilket Aspers 

(2011: 18, 168-169) beskriver som att intervjuaren utgår från ett analysschema och således 

sorterar in materialet under olika kategorier och därefter tillämpar olika färgkoder i syfte att 

kunna identifiera mönster och motsättningar samt att få bättre överblick över materialet. 

 

 
Figur 2. Kvale och Brinkmans modell över kodning (Kvale och Brinkman 2014). 

 

I tidigt skede kodades därmed data via färgkodning och varje respondent tillgavs sin 

individuella färg. Därefter valde vi att fastställa och definiera nyckelord inom olika segment 

samt de meningar i materialet som belyser innehållet på de kodade områdena i 

trankrineringsmaterialet. Inledningsvis kodades materialet utifrån de tre huvudteman som vår 

intervjuguide byggde på; Samhörighet, Arbetstillfredsställelse samt Produktivitet. Därefter 

utvecklades teman efter de samband som framkom under intervjuerna inom respektive 

huvudtema; ”Upplevelsen av Vi-känsla, kommunikation & informationsspridning, 

sammanhållning & sociala relationer, förståelse för kommunens mål med införandet, rörlighet 

& upplevelsen av en mobil arbetsplats, en tillfredställande arbetsmiljö, zoner & 
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arbetsstationer, synligheten & den egna prestationsförmågan”. Dessa valdes även ut för att 

underlätta bearbetningen av resultatet samt för att kunna bidra till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare valdes dessa teman ut då vi ansåg att de med vinning kan knytas an till 

den tidigare forskning och de teoriingångar som presenterats i studien. Under bearbetningen av 

det transkriberade materialet tog även de citat från våra respondenter som ansågs intressanta 

eller passande i syfte att stärka resultatet. För att lättare kunna utläsa såväl positiva som negativa 

responser valde vi att namnge var och en av våra respondenter i med individuella IP-nummer 

från 1-8 utan inbördes ordning. Slutligen placerade vi citaten under respektive huvudtema eller 

undertema för att lättare kunna utforma vår resultatdel. 

 
Meningsenheter Kondenserad  

meningsenhet  
Kod Underkategori Kategori 

”…Jag har lärt 
känna fler 
medarbetare här än 
vad jag har gjort på 
tidigare 
arbetsplatser” 

Ökat 
kontaktnät 

Grupptillhörighet Vi-känsla Samhörighet 

 
Figur 3. Exempel på kvalitativ innehållsanalys som omfattar meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori, inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

	
	
4.7. ETISKA RIKTLINJER  

Vid en kvalitativ studie är det av stor vikt att ha de forskningsetiska aspekterna i åtanke. Detta 

för att öka såväl studiens som de tillfrågades tillförlitlighet (Patel & Davidsson 2011).	I tidigt 

skede upplystes respondenterna om de etiska riktlinjerna vi ämnar att ta hänsyn till. 

Inledningsvis informerades dem via e-post och därefter muntligt före intervjuernas start. Det 

finns fyra övervägande principer för att kunna bedriva en forskningsetisk studie (Ahrne & 

Svensson, 2011). En första etisk princip benämns är informerat samtycke och omfattar studiens 

syfte, upplägg samt hur resultatet ska nyttjas (Kvale och Brinkmann 2014). Informationen bör 

i tidigt skede informeras till berörd informant. Vidare ingår informerat samtycke även 

upplysning om att deltagandet i studien är frivilligt och att informanten har rätt att avbryta 

intervjun när så önskas. En annan etisk riktlinje är samtyckeskravet och den har vi uppfyllt då 

respondenterna.  Vi var uttryckliga med att informera om att respondenternas integritet kommer 

att hållas anonyma i största möjliga mån för att deras integritet skulle bevaras. Respondeternas 

kontakt- och personuppgifter har behandlats med hög anonymitet då vi författare är de enda 
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som har haft tillgång till dessa, vilket är viktigt att ha i åtanke för att uppfylla 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Slutligen fullgörs den sista etiska principen, 

nyttjandekravet, då den insamlade empirin endast kommer att användas till just detta ändamål.	
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5. RESULTAT 
	

 
I följande kapitel presenteras de resultat vi fått fram under vår undersökning tillsammans med 

den teoretiska grund som studien utgår ifrån. För att tydligare kunna knyta resultatet till 

uppsatsens syfte som i huvudsak berör att undersöka hur medarbetarnas gemenskap, 

arbetstillfredställelse och produktivitet har påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat bygger 

således den följande delen av uppsatsen på tre olika huvudkategorier inklusive underkategorier 

kopplade till det aktivitetsbaserade arbetsättet. De presenterade huvudkategorierna är 

följande: Samhörighet, arbetstillfredsställelse samt produktivitet. 

 
 

5.1. UTFORMNINGEN AV RESULTATET 

Resultatdelen inleds med att undersöka huruvida medarbetare på Supportavdelningen på 

Skellefteå kommun har upplevt en påverkan på gemenskapen i det nya arbetssättet. Detta för 

att få en förståelse för vilka möjliga implikationer det aktivitetsbaserade arbetssättet haft på 

medarbetarna. Resultatdelen fortskrider därefter med att undersöka hur medarbetarna upplever 

att deras arbetstillfredställelse har påverkats av det aktivitetsbaserade arbetssättet. I 

resultatavsnittets sista del kommer medarbetarnas upplevda påverkanseffekt på produktivitet 

att presenteras. Efter vardera temat följer en kortare sammanfattning i syfte att tydliggöra vilka 

resultat som framkommit inom vardera tema. Vidare kontextualiseras materialet med hjälp av 

nya perspektiv för att erhålla en bättre förståelse. Genom att studera det aktivitetsbaserade 

arbetsättet på Skellefteå kommun inom temana Samhörighet, Arbetstillfredställselse och 

Produktivitet kan vi få en förståelse för hur vardera tema bidrar till helheten, nämligen hur 

medarbetarna upplever det aktivitetsbaserade arbetssättet.	

	

Med hänsyn till vad som tidigare nämnts om att respondenterna kan ha medvetandegjorts om 

varandras deltagande, vill vi även uppmärksamma att vi valt att inte använda några namn eller 

andra personuppgifter på de personer som har deltagit i våra medarbetarintervjuer. Därför har 

vi valt att numrera respondenterna till IP-nummer från 1-8 utan inbördes ordning.  
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5.2. SAMHÖRIGHET 
I denna del av resultatet läggs fokus på att förstå hur medarbetarna upplever att gemenskapen 

har påverkats av att arbeta aktivitetsbaserat. För att exemplifiera detta presenteras nedan de 

material från de deltagande respondenternas intervjuer med en betoning på samhörighet 

uppdelat i tre olika underkategorier. 	

 

       5.2.1. UPPLEVELSE AV ”VI-KÄNSLA”   

Preciseringen av begreppet samhörighet verkar majoriteten av respondenterna vara överens om. 

De flesta delar uppfattningen och betonar att samhörighet på arbetsplatsen innebär ha ett 

gemensamt ändamål, en social kultur, skapa en öppenhet gällande frågor och framförallt att 

fysiskt umgås. Samtliga respondenter upplever även att samhörigheten har ökat och bidragit till 

en ”vi-känsla”samt att den sociala sammanhållningen har stärkts tack vare det nya mobila 

arbetssättet. En respondent talar om detta och uttrycker följande:	

	
Jag har lärt känna fler medarbetare här än vad jag har gjort på tidigare arbetsplatser. Nu har 

jag fått ett ansikte på människor som jag bara har pratat i telefon samt mejlat med tidigare, 

vilket är väldigt trevligt! Man ser och hälsar på de som man tidigare bara har haft en email-

adress till eller namn på.  

- IP 8	

 

Vidare var samtliga respondenter överens om att det är trevligare att gå till jobbet idag jämfört 

med tidigare. Många framhåller även att samhörigheten har ökat tack vare miljön som inspirerar 

till mer variation och att det är kul att prova på att sitta med andra individer än tidigare. En 

respondent återger upplevelsen av samhörighet i det aktivitetsbaserade arbetssättet enligt 

nedanstående: 	

	
På min tidigare arbetsplats var det mer uppdelat hur medarbetarna satte sig i fikarummet. En 

avdelning eller ett team satt för sig och andra team satt för sig. Med hjälp av det 

aktivitetsbaserade arbetssättet tycker jag att samhörigheten har ökat då alla umgås mer med alla, 

oavsett arbetsområde. - IP 1-	
 

Ett flertal respondenter berättar att det förekommer informella hemvister och mer eller mindre 

bestämda platser trots att det vid införandet varit tydligt vad som gäller vid en aktivitetsbaserad 

arbetsplats. En respondent berättar: 	
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Det finns vissa avdelningar som mer eller mindre har “pinkat in ett revir”, som exempelvis IT. 

Jag antar att dem behöver bolla frågor konstant med varandra, vilket underlättar då om man 

sitter tillsammans. - IP 2 - 	

	
Det var flera respondenter som var inne på samma spår, att de vanligtvis brukar placera sig vid 

samma plats och med sina närmaste kollegor oavsett om det är nödvändigt för deras 

arbetsuppgifter eller inte. Ett flertal respondenter menar även att detta är en generell uppfattning 

om många team på arbetsplatsen. En respondent upplever att det som mer ordinärt än det 

motsatta som syftet med införandet var förmedlat.	
 

Folk sätter sig ofta vid samma ställe. Man kan ofta se att ”xx-teamet sitter där”, likt som oss, så 

att det blir en form av gruppering. Jag upplever att det är så för det mesta, för de flesta grupper. 

Däremot har jag aldrig upplevt det som ett problem. - IP 4 -	

	
För de flesta av våra respondenter är det viktigt att ha gemenskap på arbetetsplatsen, främst när 

det kommer till trivsel och ett bättre samarbete medarbetare emellan. Vid frågan om samt hur 

organisationen eller de aktuella teamen arbetar med att stärka gemenskapen på arbetsplatsen 

svarade flertalet respondenter att den generella uppfattningen är att det är de anställda som tar 

initiativ till aktiviteter som främjar gemenskap mer än vad ledningen i sig bidrar. En respondent 

menar:	

 
Vi har regelbundna APT’s. Dock är dessa inte enbart fokuserat på att stärka gemenskapen utan 

mer ett forum för att lyfta flera olika punkter. Jag skulle inte säga att vi arbetar med det aktivt. 

Det kanske skulle kanske behövas mer. Däremot så styr vi ibland upp fika, luncher eller AW’s 

etc. i teamet. - IP 8 -	

	
En annan respondent delar med sig av följande: 	

	
Vi har ca en fika i veckan, vilket är trevligt. Då samlas vi på ett och samma ställe varje vecka. 

Sen gör vi ibland saker utanför jobbet. [...] vi kollegor pratar även en del om det nya arbetssättet, 

kanske är därför avdelningen i stort inte gör det, då vi i teamen redan gör det spontant. Där 

brukar många säga att de inte saknar hur de satt innan införandet exempelvis. - IP 7 -	

 

       5.2.2. KOMMUNIKATION & INFORMATIONSSPRIDNING 

Samtliga respondenter är generellt sett tillfredsställda med hur kommunikationen, 

informationsspridningen samt de digitala kommunikationsförbindelserna fungerar i det nya 
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mobila arbetssättet. Respondenterna menar att det har blivit en större positiv överhörning inom 

både den egna arbetsgruppen samt mellan de olika arbetsgrupperna. Flertalet respondenter 

menar även att tillhörigheten inom organisationen har ökat då den nya miljön gynnar det 

spontana nätverkandet i en högre grad än tidigare. Ett flertal respondenter delger att det vid 

tidigare arbetsplatser inte riktigt funnits ett klimat som tillåter att knacka någon på axeln eller 

kliva in i ett stängt kontor. En respondent berättar:  	

	
Det är en stor skillnad vad gäller nätverkande nu än tidigare. Man träffar överlag mer folk på 

den här arbetsplatsen vilket leder till mer och bättre spontan-snack. Det är liksom inga 

konstigheter att prata med andra som inte är ens närmsta kollegor. I och med att det inte finns 

några stängda rum eller kontor griper man ofta tag i någon och avklarar ett ärende direkt på 

plats. - IP 1 - 	

	

En annan respondent berättar: 	
 

Både kommunikationen och mycket av den information som sprids sker det ofta muntligt i och 

med att vi sitter i samlad trupp och man är i närheten av i stort sett alla numera. Går fortast så! 

- IP 2 -	

	

Förutom den muntliga interaktionen medarbetare emellan finns även andra medel för 

kommunikation på avdelningen som flera respondenter menar stärker det sociala bandet och 

därmed samhörigheten medarbetare emellan. 	

	
Det finns flera kommunikationsmedel som används: Microsoft Teams, ett system som är en 

slags blandning med olika funktioner och kanaler där vi kan kommunicera om det inte sker 

muntligt. Utöver det har vi även Skype som många använder. Där kan man till och med ange 

sin “location”, som visar vilken zon man befinner sig i om någon vill uppsöka en med ett 

muntligt ärende. - IP 4 -	

	

Vikten av att vara tillgänglig och social i sitt arbete uttrycks av en respondent enligt följande: 	

	
Allt beror på hur du är som person, är du social så uppsöker du personer och det mer sociala i 

arbetet. Jag förväntar mig svar från personer snabbt och i det här klimatet är det tillgänglighet 

som gäller. Gillar du inte det, så kanske man ska arbeta som ekonom med Excel.  

- IP 1 -	
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Flertalet respondenter menar även att organisationsstrukturen upplevs som förbättrad vad gäller 

den hierarkiska strukturen. I jämförelse med hur den hierarkiska ordningen såg ut innan 

införandet upplevs arbetsplatsen idag som en mer platt organisation av respondenterna. En 

respondent delar med sig av ämnet och beskriver hur organisationen efter övergången upplevs 

som mer platt och att det därmed ökat både samhörigheten samt bidragit till ett större 

kunskapsutbyte:  

	
Tidigare har jag upplevt att jag har behövt eftersöka kunskap eller information. Nu när jag 

befinner mig “mitt i allt” får jag känslan av att det istället kommer till mig. Detta gör ju i sin tur 

att organisationen känns mer platt och inte lika toppstyrt, vilken är bra för sammanhållningen 

med tror jag. - IP 3 -	

	

Flera av våra respondenter ansåg även att det förekommer ett nära samarbete med chefen i den 

tillhörande arbetsgruppen, vilket i deras mening även bidrar till ökad gemenskap inom 

arbetsgrupperna. Vidare menar flertalet respondenter att en positiv konsekvens av detta är då 

chefen på ett enkelt och smidigt sätt kan ta kontakt med sina medarbetare. Dessutom menar 

vissa respondenter att anställda i ett traditionellt utformat kontor går miste om den “vardagliga” 

konversationer med såväl sin chef som sina medarbetare, vilket de menar stärker relationen 

både inom och utanför arbetsgruppen. En respondent exemplifierar detta och beskriver 

intrycket av en större möjlighet att bli sedd och hörd av sin chef.  

	

[...] i och med att chefen numera också är mer synlig så förenklas kommunikationen även där 

tycker jag. Vi träffas ju dagligen face to face, och det är supersmidigt att bara kunna knacka 

chefen på ryggen och ställa en fråga snabbt. Eller som när vi egentligen inte har en planerad 

team-träff så händer det mer spontant numera, vilket är skönt och gynnar alla. Ibland tar vi även 

in någon som har input från en annan arbetsgrupp. - IP 5 -	

	

Ytterligare en respondent delar med sig av detta anser att det mobila arbetssättet bidrar till att 

chefer underhåller de sociala relationerna med sina anställda i större utsträckning är tidigare, 

vilket respondenten även förtydligar med att poängtera vikten av att upprätthålla trivseln på 

arbetsplatsen.	
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Jag har en väldigt enkel och bra relation med min chef, vilket jag tror många i gruppen delar. 

Chefen kommer ofta och sätter sig vid oss eller svänger förbi för en kaffe och snackar en stund. 

Känns mer “tillåtet” i en sån här miljö. - IP 1 -	

	

En nackdel med det aktivitetsbaserade kontoret menar majoriteten av respondenterna är 

svårigheten att diskutera känsliga ämnen i en öppen miljö. Detta då flertalet påpekar bristen på 

bokningsbara och stängda rum. Flera respondenter menar att de vid tillfällen behöver diskutera 

känsliga eller privata ämnen, såsom diverse personalfrågor, och således behöver använda de 

öppna ytorna och istället konversera i kodord. 	

	

Vissa tysta rum är bokningsbara, men de är för få. Dessutom är de flesta tysta rum enbart 

tvåmansrum, vilket blir problematiskt om man är fler än så. Ibland behöver vi prata i kodord 

eller använda första bokstaven i någons namn för att det är känslig information man ska 

diskutera kring. Känns inte helt rätt kanske. - IP 3-	

	

       5.2.3. SAMMANHÅLLNING & SOCIALA RELATIONER 

Av intervjuerna framkommer det att samtliga medarbetare upplever att den generella 

sammanhållningen har blivit starkare sedan bytet till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Många 

menar även att det är en mer “social stämning” på arbetsplatsen än vad de har varit vana med 

sedan tidigare:	

	
Idag vet jag i stort sett vad alla heter, vilket är trevligt och bidrar till närmare relationer. Vi är 

ungefär 180 personer på den här avdelningen och trots det så känns det som att alla känner alla. 

Sen är det överlag väldigt trevlig stämning. Till och med de som är nya på jobbet tackar man 

för dagens arbete eller samtalar en stund. - IP 3-	

	

En annan respondent delar med sig av:	

	
Jag tycker att den sociala stämningen är väldigt bra. Vi har riktigt kul ihop, i alla fall dem som 

jag brukar sitta med. Det kanske dock är därför som ljudnivån är som den är, då det har blivit 

väldigt högt i tak här. Vet jag inte om alla uppskattar det, men jag gör det. - IP 4 - 
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       5.2.4. SAMMANFATTNING AV HUVUDKATEGORI: SAMHÖRIGHET 

Sammanfattningsvis går det att lyfta fram att majoriteten av responderna upplever att 

samhörigheten har ökat sedan skiftet till en aktivitetsbaserad arbetsplats, båda inom den egna 

arbetsgruppen men även gentemot organisationen i sin helhet. Det framkommer även att 

interaktionen sker smidigare idag jämfört med tidigare och att organisationen upplevs som mer 

platt än innan. De utmaningar som lyfts med det nya mobila arbetsstättet är dels vikten av att 

vara tillgänglig och att arbetssättet möjligtvis enbart är anpassat en typ av personlighet, en 

person med en social karaktär. Vidare lyfts det att bristen på stängda och tysta rum för privata 

eller känsliga samtalet är påtaglig. Vårt resultat påminner om det som Millward et.al, påtalar, 

att fasta arbetsplatser nära sin arbetsgrupp ofta bidrar till att skapa en starkare grupptillhörighet, 

medan flexibla arbetsplatser skapar en starkare organisationstillhörighet. Även Bang (1999) 

resonerar kring olika utformningar av kontor och hävdar att det kan ha en effekt på 

organisationskulturen och känslan av tillhörighet beroende på hur fastigheten är utformad både 

invertes och utvertes. Däremot ges även intrycket att skiftet till en aktivitetsbaserad arbetsplats 

inom avdelningen på Skellefteå kommun även har haft en positiv inverkan på samhörigheten 

inom den egna arbetsgruppen och att detta i sin tur har främjat kommunikationen överlag. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) delar åsikten och menar att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ofta 

bidrar  till att gynna snabba och smidiga kommunikationskanaler.	

	

5.3. ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE 
 
I föregående avsnitt av resultatdelen har tyngdpunkten legat på begreppet samhörighet. I den 

nästkommande delen av resultatet kommer tyngdpunkten att ligga på begreppet 

arbetstillfredställelse uppdelat i  fyra underkategorier.  

	

       5.3.1. FÖRSTÅELSE FÖR KOMMUNENS MÅL MED INFÖRANDET  

Respondenterna ger generellt sett intrycket av att vara samstämmiga vad gäller förståelse för 

kommunens mål med införandet. Majoriteten var rörande överens om att syftet med införandet 

var ytoptimering och ekonomisk vinning. En respondent beskriver detta enligt följande:	

	
Det är naturligtvis en ekonomisk fråga, att spara lokalyta genom att effektivisera arbetsytan och 

trycka in så mycket folk som möjligt på en liten yta. - IP 3 -	
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Andra uppgav att kommunens mål med införandet av en aktivitetsbaserat arbetsplats var att 

skapa en kreativ miljö som ska främja samarbete. 	

	
Jag tror att målet med ABW är att skapa en kreativ arbetsplats. Ingen dömer dig om du ser för 

avslappnad ut exempelvis, det är skönt. - IP 2 -	

	

Flertalet respondenter räknar även in sociala faktorer som ska bidra till snabbare beslut. En 

annan respondent menar:	

	
Sociala faktorer var nog definitivt med i beräkningen vid införandet. Att öka samarbetet 

medarbetare emellan. [...]  en sån här typ arbetsplats hjälper en att fatta snabba beslut vilket 

driver arbetet snabbare framåt och bildar en mer social stämning mellan och i arbetsgrupper. - 

IP 5 - 	

	

En respondent uttrycker däremot en viss skepsis kring införandet av det nya mobila arbetssättet. 

Respondenten menar att miljön bidrar till känslan av att problem ska lösa snabbt, vilket kan 

bidra till att vissa uppgifter klaras av i ett för snabbt tempo. 	

	
Självklart ökar det samarbetet, vilket nog var ett utav målen med införandet. Däremot kan det 

ibland bli lite utav “koordinationsbeslut”, alltså att man löser vissa puckar lite för snabbt IOM 

att alla är så pass tillgängliga och ska lösa saker väldigt snabbt, för att man kan. Det tror jag inte 

att de riktigt tänkte igenom när beslutet slog igenom. - IP 3 -	

	

Överlag ger respondenterna intrycket av att vara samstämmiga vad gäller förståelse för 

kommunens mål med införandet. 	

 

       5.3.2 RÖRLIGHET & UPPLEVELSEN AV EN MOBIL ARBETSPLATS  

Vikten av att kunna variera sin arbetsmiljö och att kunna styra över möjligheten till 

gränsöverskridande är en essentiell punkt som åtskilliga respondenter nämner vid 

intervjutillfällena. Flertalet respondenterna delar tillfredsställelsen att kunna välja vart de vill 

sitta. En respondent menar:	
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[...] men jag ser det som en fördel att få möjligheten att kunna variera min arbetsplats. Vill jag 

sitta ostört kan jag göra det, vill jag sitta bland folk kan jag göra det. Andra fördelar är såklart 

att det är ett papperslöst arbete och att man kommit närmare verksamheten på något sätt. - IP 7-	

	

Dock upplever vissa respondenter av att platserna ibland inte räcker till och menar att flera 

medarbetare därmed väljer att komma in tidigare än de gjort förut. 	

	
Jag brukar ofta komma in till jobbet vid 06.30, då finns det ofta plats varsom. De som kommer 

in vid 8 eller senare kan det bli svårare för att sitta precis där dem vill.. [...] jag upplever att nog 

att folk kommer in tidigare nu än förut för att sno åt sig vissa platser. - IP 5 -	

	

Vidare menar en respondent att det nya mobila arbetssättet nog inte är utformat eller anpassat 

för alla:	

	
Det här är ju en attraktiv avdelning, men den är nog inte för alla. För en liten grupp kan det vara 

skrämmande att inte ha en fast plats att gå till eller samma personer att sitta vid som tidigare. 

Man måste nog gilla det mer sociala och bytet av miljö. [...] vissa chefer försöker ju ibland styra 

ut dem som suttit i den tysta zonen lite för länge till andra zoner, vilket jag förstår. Däremot så 

har ju alla olika behov, i slutändan borde det dock vara resultatet som är viktigast i slutändan.  

- IP 6 -	

	

       5.3.3. EN TILLFREDSTÄLLANDE ARBETSMILJÖ  

Övergången från att arbeta i andra kontorsutformningar till att arbeta enligt ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt är majoriteten av respondenterna enliga om har varit smärtfritt.  Samtliga 

respondenter är överens om att den nya kontorsmiljön är bättre och mer modern i sin design. 

Avdelningen har ett behagligare klimat, fina färger samt en fräscht och ljus atmosfär. 

Majoriteten av respondenterna menar att arbetstillfredsställelsen har ökat i takt med kontorets 

design, färg och form. Några uppfattar att kontorets design har gjort dem gladare och piggare. 

Detta exemplifieras i följande citat: 

 
[...] arbetsplatsen eller arbetsmiljön har självklart en stor inverkan på trivsel. Jag har tidigare 

upplevt att man påverkas negativt om man befinner sig i en tråkig eller dålig arbetsmiljö. Stor 

skillnad här måste jag säga. Kontorslandskapet är väldigt snyggt utformat och designen är fin. 

Det gör mycket som sagt. Speciellt för ens kreativitet. - IP 2 -	



 39 

	

De konträra aspekter som togs upp inom kategorin för arbetstillfredsställelse var graden av 

koncentrationssvårigheter inom de olika zonerna eller fokusområdena. Trots att avdelningen är 

uppdelad i låg, medel eller högfokusområden menar en del respondenter att de oavsett placering 

kan störas av ljudnivån. 	

	
Ibland kan såklart ljudnivån störa en ordentligt, beroende på vart man sitter. Speciellt på 

eftermiddagarna. Men då är det ju bara att man traskar iväg till skogen som är den tysta 

avdelningen. Det gör jag iof rätt sällan då jag ofta brukar vilja sitta med mina kollegor. - IP 7 -	

	
En annan respondent delar med sig problematiken av det ständiga avbrottet från sina 

arbetsuppgifter inom det aktivitetsbaserade arbetssättet. Däremot påpekar även respondenten 

att detta är något man behöver vänja sig vid: 	

	
[...] ibland upplever jag att ljudnivån eller tillgängligheten blir störande. Det jag brukar göra då 

är att sätta på mig hörlurar. Visserligen blir jag mindre “social” då, men det gynnar mitt arbete. 

[...] sen handlar det även om en vanesak. Att liksom kunna avbryta det man gör och hjälpa andra. 

Det är ju lite det som är syftet med ABW. - IP 3 -	

	

Vidare berättar några av respondenterna om Clean Desk policyn som innebär att skrivbordet 

ska vara städat och inga egna tillhörigheter får lämnar kvar när man lämnar sin arbetsplats under 

en längre tid eller slutar för dagen. Samtliga respondenter ger intrycket av att dela uppfattningen 

om Clean Desk Policy som mycket positivt då det bidragit till en betydligt fräschare miljö samt 

att det är enklare att säkra sekretessen. Ingen utav respondenterna upplevde policyn som 

besvärande i form av att behöva plocka fram eller ta bort sitt arbetsmaterial. Vidare lyfter vissa 

respondenter att de allra flesta håller sig till reglerna, tar sitt ansvar och städar efter sig. 	

	
Det förekommer ytterst sällan att kladd eller kaffefläckar lämnas kvar på arbetsborden eller 

tavlorna. De flesta är väldigt duktiga på att städa undan efter sig. Jag tror även att det beror på 

vår “Clean Desk policy” - IP 1 -	

 

       5.3.4. ZONER & ARBETSSTATIONER   

Det framkom från flera respondenter att de olika arbetsstationerna är olika tillfredställande och 

nyttjas i olika hög grad. Samtliga respondenter menar att de mest populära arbetsstationerna är 

skrivborden med dubbla skärmar i mellanzonen. Däremot hävdar flertalet respondenter, likt 
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tidigare, att antalet tysta rum är för få. Sofforna och fåtöljerna är en sådan miljö som endast ett 

fåtal av respondenterna verkar nyttja, vilket till viss mån kan bero på att dessa miljöer inte är 

anpassade för längre arbete. Vidare nämner flera respondenter att det nya mobila arbetssättet 

även gynnar nyanställda inom kommunen. De menar att den öppna miljön skapar en social 

stämning som bidrar till att du snabbare kan få kontakt om du är i behov av stöttning. 

	
Jag ser absolut en fördel med att arbeta i ett sådan här miljö, speciellt som ny. Alla är väldigt 

lättillgängliga, öppna och trevliga. Det går lätt att fråga sina kollegor snabbt om man behöver, 

vilket man ofta behöver göra som nyanställd, flera gånger om. - IP 7 -	

 

       5.3.5. SAMMANFATTNING AV HUVUDKATEGORI: ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Majoriteten av respondenterna illuderade att graden av arbetstillfredsställelse har ökat sedan 

införandet av det mobila arbetssättet, särskilt när det kommer till den fysiska arbetsmiljön och 

den föreliggande policyn om städade arbetsplatser, Clean Desk Policy. Vidare verkar samtliga 

respondenter ha varit medvetna om syftet med införandet och därmed kunnat identifiera sig 

med det uppsatta målet för det nya mobila arbetssättet.  Likt det resultatet visar, hävdar Gioia 

och Chittipeddi (1991), att en välplanerad förändring som initieras från en högre nivå inom 

företaget även kräver kommunikation av termer i anknytning till vad som kommer att förändras, 

i vilken grad samt anledningen till att förändringen kommer att ske. Vidare menar Gioia och 

Chittipeddi att de anställda behöver få en enhetlig vision gällande förändringen för att detta ska 

kunna bidra till ett meningsskapande av den totala mängden händelser som sker i en 

organisation (Gioia & Chittipeddi, 1991). Vår tolkning är att detta även överensstämmer med 

de respondenterna delar med sig av kring detnya mobila arbetssättet på avdelningen. 	

	

5.4. PRODUKTIVITET  

I nästkommande del presenteras huruvida respondenterna upplevt en påverkan på deras 

produktivitet i det aktivitetsbaserade arbetssättet. Detta görs således med en underkategori. 	

 

       5.4.1. SYNLIGHET & DEN EGNA PRESTATIONSFÖRMÅGAN 

De flesta av respondenterna upplever att produktivitet har ökat med det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. De faktorer som upplevs bidra till ökad produktivitet är delvis då det mobila 

arbetssättet medför både smidigare och effektivare kommunikationsförbindelser samt att 

rörligheten i arbetssättet gör att det är lättare att nå varandra på avdelningen. Samtliga 
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respondenter menar att produktiviteten har ökat då medarbetare idag har möjlighet att kontakta 

berörda direkt och reda ut problem. Vidare lyfter fem respondenter att rörligheten medför att 

medarbetarna blivit mer synliga, vilket bidrar till ett större flöde av ideér medarbetare emellan 

då det på så sätt uppstår fler effektiva spontanmöten i det dagliga arbetet. 	

	
Det går inte att jämföra med hur det var innan. Nätverkandet här är något helt annat. Man är så 

mycket mer synlig och inbjudande, vilket bidrar till mer spontansnack och spontanmöten där vi 

utbyter ideér på plats i stunden. - IP 2 -	
 

En annan respondent menar att det mobila och papperslösa arbetssättet gör det enklare att ta 

tillvara på tid kombinera sitt arbetsschema genom att ta tillvara på tiden mellan möten. 	

	
Det sköna med att inte ha en fast plats tycker jag även är dem dagar då jag springer mellan 

många möten eller åker ut på externa möten. Jag behöver liksom inte stå och fundera på om jag 

hinner tillbaka till min plats eller kontoret. Då sätter jag mig bara i den zonen eller 

arbetsstationen som är närmast - IP 6 -	

	
Vissa respondenter menar även att synligheten har bidragit till en ökad produktivitet då 

arbetssättet även synliggör de aktuella arbetsuppgifterna. 	

	
[...] Däremot så syns det ju även mer om jag inte gör mitt jobb som jag ska i och med att alla 

kan se och ha “koll” på varandra. - IP 1 -	

	
En annan respondent exemplifierar upplevelsen av en högre grad av synlighet och produktivitet 

enligt följande: 	

	
[...] förr kunde jag ändå kolla aftonbladet eller andra sidor lite titt som tätt, blev ändå en del 

privata grejer. Nu har jag inte den möjligheten då man är synlig och det syns vad man håller på 

med. Så nu är man liksom 100% fokuserad på jobb hela tiden. Det är såklart bra att produktivitet 

har ökat men däremot tror jag att folk behöver få ta mikropauser ibland och det känns inte helt 

“tillåtet”. - IP 3 -	
	
De faktorer som ger intrycket av att bidra till minskad produktivitet är att medarbetarna 

emellanåt upplever att koncentrationsförmågan i vissa zoner påverkas av att folk passerar förbi. 

Flera av respondenterna återkommer även till det faktum att det ofta handlar om individens 

egna förutsättningar. En respondent menar att det nog är enklare för extroverta individer att 
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arbeta inom en aktivitetsbaserad arbetsmiljö samt att vissa anställda anses som introverta. 

Resultatet visar även att den nya arbetsplatsen i sig inte upplevs bidrar till ökad stress för 

respondenterna, utan att den stress som förekommer, främst kan kopplas till arbetets uppgifter. 

	
Jag tror att det även handlar om att ha en bra självdisciplin. Det beror ju på sin egen sinnesro. 

Ibland kan det vara svårt att filtrera bort ljud, eller inte sitta och lyssna på vad gruppen bakom 

pratar om. Man lär sig det. Det är en vanesak tror jag. - IP 4 -	

	
Av intervjuerna framkom det att samtliga delar den positiva inställningen till en papperslös 

miljö. Det framkommer även av respondenterna att den avancerade IT-miljö som skall stödja 

det papperslösa arbetssättet inte alltid fungerar som den ska. Respondenterna belyser att de är 

så beroende av att tekniken ska fungera och att det kan upplevas både stressigt och frustrerande 

om tekniken krånglar. En respondent återger ett exempel på situationer då tekniken krånglar; 	

	
Ibland kan det ju vara segt när ens mobil eller dator strular. I och med att vi jobbar papperslöst 

så ska tekniker bara fungera. Det är en förutsättning. Det som kan ställa till det är om man har 

glömt sin sladd, eller att man plötsligt måste byta arbetsplats och ska koppla upp sig på ett nytt 

ställe. - IP 1 -	

	

Flertalet respondenter menar att det är ett högre tempo i det nya mobila arbetssättet än vad de 

upplevt tidigare. 	

	
Det är ett mycket högre tempo här. Tidigare när man hade sitt eget kontor så rullar arbetet mest 

på. Här är man mer synlig, vilket gör att tempot höjs och gör att man blir mer produktiv. Har 

jag varit ute på något möte behöver jag inte stressa eller fundera över om jag hinner tillbaka till 

mitt kontor eller liknande, nu kan jag sitta var som helst. - IP 6 -	

	

När det kommer till den egna prestationsförmågan menar flertalet respondenter att de upplever 

ett övervägande gott arbetsklimat, trots att det i olika stor utstäckning påverkar deras 

koncentrationsförmåga, energi samt kontroll över arbetet. Majoriteten av respondenterna 

återkommer till det faktum att det ofta handlar om individens egna förutsättningar. En 

respondent exemplifierar detta, likt tidigare, och menar att det förmodligen är både smidigare 

och behagligare för individer som besitter mer extroverta drag än de som är mer utav introverta 

karaktärer. Vidare menar respondenten att din prestationsförmåga samt hur effektiv du är 

påverkas av både arbetssättet och hur individers egenskaper eller förmågor är utformade. 	
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Jag tror att man behöver vara mer utav en social person för att klara av att jobba här. Skräms du 

av att ständigt bli avbruten, behöva svara på frågor etc så kan det bli svårt. Visst kan man gå till 

skogen (tysta avdelningen), men då försöker man ofta pusha folk till att sätta sig i dem andra 

zonerna. Tanken är inte att man ska sitta där hur länge som helst. -IP 3- 	

 
       5.4.2. SAMMANFATTNING AV HUVUDKATEGORI: PRODUKTIVITET 

De flesta av respondenterna upplever att produktivitet har ökat med det aktivitetsbaserade 

arbetssättet, särskilt när det kommer till det mobila arbetssättet som har medfört både 

effektivare och smidigare kommunikationsförbindelser samt att rörligheten i arbetssättet gör att 

det är lättare att nå varandra på avdelningen, vilket liknar det resultatet som Van der Voordt 

(2004) belyser i sin studie om kopplingen mellan den fysiska arbetsmiljön och produktivitet i 

ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Van der Voordt menar vidare att produktiviteten kan växa med 

hjälp av den mobila utformningen då miljön ofta bidrar till ökat kunskapsutbyte och en 

effektivare delning av information medarbetare emellan. Likt Croomes (2000) resonemang 

kring svårigheterna att förstå den fysiska miljöns enskilda komponenter samt hur dessa således 

påverkar produktiviteten i sin helhet, visar även vårt resultat. Däremot framkommer det att det 

är en rad olika faktorer som bidrar till ökad eller minskad produktivitet bland de anställda. De 

faktorer som ger intrycket av att bidra till minskad produktivitet är att medarbetarna emellanåt 

upplever att koncentrationsförmågan i vissa zoner påverkas av att folk passerar förbi. Croome 

menar, som tidigare nämnt, att en utarbetad, genomtänkt och förbättrad fysisk arbetsmiljö kan 

resultera i bättre hälsa och gladare medarbetare, vilket i sin tur bidrar till en ökad produktivitet 

(Croome 2000). 
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 
	

 

Det avslutande kapitlet för uppsatsen inleds med en diskussion av studiens presenterade 

resultat följt av våra väsentliga slutsatser rörande studien. Detta görs i anknytning till 

uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar.  Vidare hålls en metoddiskussion följt av 

en sammanfattande diskussion kring våra slutsatser samt förslag på uppslag för vidare 

forskning. 

 

6.1. UTFORMNING AV AVSNITTET 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera hur medarbetarna inom 
avdelningen på Skellefteå Kommun upplever att samhörigheten har påverkats av att arbeta 
aktivitetsbaserat. Det som ämnades att studeras var huruvida det förändrade arbetssättet har 
bidragit till en förbättrad eller försämrad upplevd grupptillhörighet för individerna. Vidare 
önskade vi även att studera om det förändrade arbetssättet har haft en inverkan på 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse samt produktivitet. Därigenom har vi ämnat fördjupa den 
befintliga forskningen inom fältet det aktivitetsbaserade arbetssättet genom att bidra med 
kunskap om hur de anställda på Skellefteå Kommun upplever samhörighet, 
arbetstillfredsställelse samt produktivitet på arbetsplatsen sedan införandet.   

Fortsättningsvis ämnar vi att föra avsnittet samt diskussionen med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar:	

	
• Har ett aktivitetsbaserat arbetssätt främjat ett ökat samarbete mellan avdelningarna?  

• Upplever medarbetarna att ett aktivitetsbaserat arbetssätt har haft en inverkan på 

produktivitet samt arbetstillfredsställelse?  

 

6.2. RESULTATDISKUSSION 

Genom att formulera två övergripande frågeställningar var avsikten att svara på studiens utsatta 

syfte. Innan studien genomfördes var vi väl medvetna om vår förförståelse inom området. Därav 

ansåg vi det vara av betydande vikt att vi båda besatt den insikt om att detta kunde komma att 

påverka våra intryck och tolkningar. Aspers (2011) redogör för detta och menar att vår 

förförståelse kan ha en inverkan på våra tolkningar av det som betraktas eller uppfattas av 

omgivningen. 	
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Resultatet av vår studie visade att den fysiska arbetsmiljön uppenbart har haft en stark positiv 

inverkan på medarbetarnas upplevda samhörighet inom både den egna arbetsgruppen samt 

inom avdelningen i sin helhet. Ett uttryck som ofta kom till tals under intervjutillfällena var 

upplevelsen av en stark ”Vi-känsla” inom avdelningen som flertalet tror beror på en betydligt 

smidigare och effektivare interaktion idag jämfört med tidigare, samt att organisationen upplevs 

som mer platt än innan tack vare den nya utformningen av kontoret.  Samtliga respondenter var 

även rörande överens om att den sociala kontakten mellan olika grupper har ökat och att de idag 

har en starkare bekantskap med andra arbetsgrupper än tidigare. Vårt resultat påminner om det 

som Millward et.al (2007) belyser - att fasta arbetsplatser nära sin arbetsgrupp ofta bidrar till 

att skapa en starkare grupptillhörighet, medan flexibla arbetsplatser skapar en starkare 

organisationstillhörighet. Även Bang (1999) resonerar kring olika utformningar av kontor och 

hävdar att det kan ha en effekt på organisationskulturen och känslan av tillhörighet beroende 

på hur fastigheten är utformad både invärtes och utvärtes. Däremot har resultatet för vår studie 

även visat att de tillfrågade anser sig tillhöra en arbetsgrupp med en stark grupptillhörighet 

samtidigt som de tycker sig ha kommit närmare avdelningens anställda i stort. Vad gäller de 

utmaningar som lyfts rörande tillgänglighet och att besitta en viss personlighet inom det mobila 

arbetssättet verkar däremot inte uppfattas som problematiskt för våra individuella respondenter. 

Däremot uppfattar respondenterna arbetskulturen samt utformningen på arbetsplatsen som 

konstruerad för en viss typ av social karaktär. Flertalet påpekar att karaktärsdraget gynnar 

personer som arbetar i ett mobilt arbetssätt och kan bli problematiskt för de individer som inte 

besitter dessa egenskaper. Vidare delade respondenterna med sig av bristen på stängda och tysta 

rum för privata eller känsliga samtal är påtagligt, vilket även vi fick känna på under våra 

intervjutillfällen.  Däremot ges även intrycket av att skiftet till en aktivitetsbaserad arbetsplats 

inom avdelningen på Skellefteå kommun även har haft en positiv inverkan på samhörigheten 

inom den egna arbetsgruppen och att detta i sin tur har främjat kommunikationen överlag. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) delar åsikten och menar att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ofta 

bidrar till att gynna snabba och smidiga kommunikationskanaler. 

 

Vidare visar resultatet även att upplevelsen av arbetstillfredsställelse har ökat i samband med 

kontorets nya design.  Vissa respondenter uppfattade att kontorets design har bidragit till en 

gladare och piggare känsla. Den fysiska arbetsmiljöns påverkan på medarbetarnas upplevda 

arbetstillfredsställelse kan även förklaras med stöd av Jakobsson (2014), som menar att en 

estetiskt tilltalande miljö leder till ökad kreativitet samt bättre problemlösningsförmåga bland 

medarbetarna. Följaktligen visar resultatet att arbetstillfredsställelsen bland respondenterna har 
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upplevts som förbättrad jämfört med i tidigare kontorsmiljöer. Både Toivanen (2015) samt 

Bodin Danielsson (2010) hävdar i sina studier att kontorets fysiska utformning har en direkt 

förbindelse till medarbetarnas arbetstillfredsställelse och är något som påverkar hur 

medarbetare uppfattar sin arbetsplats. Detta är även något som Van der Voordt (2004) fastställer 

i sin avhandling och menar på att medarbetares nöjdhet med kontoret ökar med införandet av 

en ny fräsch miljö. Vidare visades det att antalet tysta rum upplevdes som för få, då dessa ofta 

är den enda möjligheten till att prata ostört. Detta är något som Toivanen (2015) belyser och 

menar att möjlighet till avskildhet har stor betydelse för att uppnå en god arbetsmiljö och en 

känsla av tillfredställelse. En del av de respondenter som medverkade i vår studie upplevde att 

frågan om antalet platser har bidragit till att medarbetare numera väljer att lägga om sina 

arbetstider. Det framkom att vissa upplever att de behöver ansluta till kontoret tidigare för att 

få en arbetsplats som de vill ha och som gynnar deras arbete för dagen. Van der Voordt (2004) 

diskuterar detta i sin studie och menar att ett kontor som innehar ett begränsat antal med platser 

är den faktor som ger upphov till mest uppretad sinnesstämning. Detta menar han i sin tur kan 

påverka den anställdes arbetstillfredsställelse och inställning till arbetsplatsen.  

 

Slutligen visar resultatet av vår studie att Produktiviteten upplevs ha ökat i takt med införandet 

av det aktivitetsbaserade	 arbetssättet. En bidragande faktor till den upplevda ökningen av 

produktivitet visar delvis bero på den flexibla utformningen som medför effektivare 

kommunikationsförbindelser. En annan påverkansfaktor är rörligheten i arbetssättet som 

medför en betydligt smidigare tillgänglighet och som således kan effektivisera processer att ta 

snabba beslut. Vidare visade även respondenterna en nöjdhet vad gäller de digitala 

kommunikationsvägarna, vilket Jacobsen och Thorsvik (2014) även påpekar är något som 

gynnar produktiviteten inom en organisation då smidiga och snabba kommunikationskanaler 

ökar flödet av information. Vidare visar resultatet att rörligheten är ytterst personlig och flertalet 

respondenter ansåg att det är långt ifrån alla som ökat mobiliteten och byter arbetsplats under 

dagens gång. De faktorer som upplevs bidra till minskad produktivitet är att medarbetarna 

upplever att att koncentrationsförmågan i vissa zoner påverkas av att folk passerar förbi. 

Däremot påpekar en del att detta enbart är en fråga om vana. Likt Van der Voordts (2004) 

resonemang menar även respondenterna i vår studie att produktiviteten upplevs som bättre inom 

det aktivitetsbaserade arbetssättet, dock med förutsättning att det finns zoner där medarbetarna 

har möjlighet att arbeta ostört	med uppgifter kräver en hög koncentration.	
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Vad gäller den utvalda teoretiska utgångspunkten för studien, Frederick Herzbergs 

tvåfaktorteori (1997) upplever vi som passande för studiens ämnade syfte. Modellen anser vi 

har bidragit till att öka vår förståelse för ämnet samt förklara hur olika kombinationer av 

motivations- och hygienfaktorer kan ligga till grund för respondenternas subjektiva upplevelse 

av arbetstillfredsställelse, samhörighet samt produktivitet inom ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Respondenterna i den föreliggande studien upplevs uppskatta den ökade kontrollen av att själv 

få välja plats eller arbetsyta. Med utgångspunkt i Herzbergs tvåfaktorteori som förutsätter att 

anställdas motivation till arbetet ökar när de egna, individuella behoven tillfredsställs och 

missnöjet reduceras om bland annat relationer med kollegor eller arbetsförhållanden upplevs 

som goda, kan resultatet av studien därmed förstås som att samhörigheten hos de anställda på 

avdelningen upplevs som förbättrad jämfört med tidigare. Det kan även förstås som att både 

den upplevda arbetstillfredsställelsen och produktiviteten har förändrats till det bättre och 

gynnat de anställdas arbetssituation.  

	

6.3. METODDISKUSSION	

Nästkommande del av diskussionsavsnittet innehåller en diskussion kring valet av metod samt 

huruvida det har haft en inverkan för den aktuella undersökningen 	

 

       6.3.1. DET MÅLINRIKTADE URVALET 

Som metod användes ett målinriktat urval av respondenter som till stor del arrangerades av vår 

kontaktperson inom avdelningen på Skellefteå kommun. I och med att vi således inte var 

delaktiga i det slutgiltiga respondenturvalet är vi medvetna om att detta kan ha påverkat 

resultatet. Det är således viktigt att lyfta att resultatet kan vara en aning färgat på grund av detta 

och att det således inte behöver vara representativt för hela organisationen. Därmot var syftet 

med studien inte att möjliggöra en generalisering, utan snarare att få en förståelse för de utvalda 

respondenternas upplevelse. likt tidigare nämnt ägde intervjutillfällena inte rum bakom stängda 

dörrar på avdelningen. Detta på grund av kontorets utformning. Därmed fann det inte möjlighet 

till enskildhet, vilket vi upplever inte skapar en trygg intervjumiljö hos respondenterna samt att 

vi därmed inte kunde säkerställa att ingen avlyssning eller liknande skedde, något som Patel & 

Davidsson (2011) hävdar är väsentligt för att kunna skapa en trygg miljö för respondenter. 

Däremot hade respondenterna medvetandegjorts om de etiska förhållningssätten för såväl 

studien som för intervjutillfällena. Vi klargjorde tidigt att deltagande i studien är frivilligt och 

att respondenten har rätt att avbryta intervjun när så önskas. Vi var även noga med att framföra 
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och tydliggöra att respondenternas integritet kommer att hållas anonyma i största möjliga mån 

för att deras integritet skulle bevaras.  

	

       6.3.2 METODKRITIK 

Som tidigare nämnt är vår vetenskapliga ansats för studien grundat i en kvalitativ karaktär med 

avstamp i en hermeneutisk ansats. Den kvalitativa metodansatsen har således applicerats för att 

generera en förståelse för tolkning och tillämpande av en aktivitetsbaserad arbetsplats och den 

upplevda inverkan på samhörighet, produktivitet och arbetstillfredsställelse. Detta har gjorts 

genom analys och redogörelse av yttranden. Därmed genererar inte den kvalitativa metoden för 

uppsatsen mätbar data utan data som istället skapar en större förståelse för det föreliggande 

fenomenet som undersöks. Vidare har inte vårt mål varit att generalisera utan snarare att via 

kommunikation och tolkning av respondenterna skapa en förståelse för hur medarbetarna inom 

avdelningen på Skellefteå kommun upplever sin arbetssituation i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

I och med att vårt metodval är präglad av en kvalitativ tolkningslära från hermeneutiken medför 

detta att våra egna förkunskaper och tolkningar riskerar att påverka resultatet. Metodvalet för 

studien liknar ett snöbollsurval som i sin tur besitter ett antal brister. Det går bland annat inte 

att generalisera resultatet då intervjuaren inte har vetskap om vad populationen faktiskt är samt 

att stickprovet troligtvis inte representativt för populationen. Eftersom vi inte har kartlagt hela 

populationen har vi därmed ingen vetskap om hur representativt vårt urval är, vilket vi, likt 

tidigare nämnt, har varit upplysta om och tagit hänsyn till under undersökningens gång. 

Däremot anser vi att att det subjektiva material vi samlat in genom vårt val av metod ändå har 

bidragit till en ökad förståelse kring ämnet.	

 

I en kvalitativ studie är omgivande faktorer minst lika viktiga som intervjufrågorna. Därför har 

vi tagit hänsyn till intervjuareffekten under studiens gång. Respondenter kan påverkas av 

intervjuareffekten, vilket innebär att de svarar på ett sätt som respondenten anser att 

intervjuaren hoppas på. Detta medför att intervjuaren kan påverka svaren vid en intervju. 

Effekten kan orsakas av exempelvis intervjuarens etniska bakgrund, kön, etniska bakgrund, 

tonfall, frågeformuleringar eller liknande (Mårtensson 1991). Intervjuaren kan således 

omedveten erbjuda respondenten ledtrådar om eftertraktade svar på en särskild fråga eller göra 

felaktiga utfrågningar. Genom nyttjande av noga genomarbetade intervjuguider och 

instruktioner kan intervjuaren i stor mån uträtta en intervjusituation som är möjlig att återskapa. 

Detta för att minska risken för intervjuareffekten (Rosengren & Arvidsson 1992, s. 161ff; 
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Mårtenson 1991, s.) Eftersom att vi genomförde fysiska intervjuer med respondenterna samt 

åstadkom en genomarbetad intervjuguide reducerades vissa faktorer som kan orsaka effekten. 

Däremot bör detta tas hänsyn till både innan och efter en intervju (Ely 1993). 

	

6.4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I den sista delen av avsnittet redogör vi för de sammanfattande slutsatserna för den 

föreliggande uppsatsen. Slutligen förs en diskussion kring förslag på vidare forskning inom 

ämnet 	

	

       6.4.1 SAMMANFATTADE SLUTSATSER 

Slutligen finner vi att medarbetarna inom avdelningen på Skellefteå kommun upplever en stor 

förbättring vad gäller upplevelsen av samhörighet inom arbetsgruppen tillika avdelningen, trots 

att de anställda inte arbetar fullt ut enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt då de olika zonerna ofta 

upplevs som ofunktionella eller opassande att använda. Därmed spelar medarbetarens 

individuella behov, förutsättningar och förmåga att manövrera de olika komponenterna som 

ingår i det mobila arbetssättet en stor roll i avgörandet för hur konceptet upplevs. Förmågan att 

arbeta enligt den moderna arbetsplatsutformningen samt att kunna uppleva känslan av 

arbetstillfredsställelse och produktivitet handlar till stor del om medarbetarnas utgångsläge och 

personlighet. Vi menar även att uppfattning av arbetsmiljön vad gäller både fysisk och psykisk 

form är ytterst subjektivt. Däremot har det visat sig att de tillfrågade inom avdelningen på 

Skellefteå anser arbetssättet vara hållbart och bidra till en mängd olika förbättringar för såväl 

organisationen som för dess anställda trots att flertalet vittnar om uteslutande aktivitetsåtgärder 

från ledningen. Utifrån vår studie kan vi konstatera att ett hållbart aktivitetsbaserat arbetssätt 

således även kräver att både organisationen och individen tar ett ansvar i att upprätthålla 

varaktigt medarbetarengagemang, flexibilitet, samarbete och effektivitet för att föra 

utvecklingen av kontorsutformningar framåt och främja upplevelsen av en positiv arbetsplats. 

       6.4.2 FORTSATTA STUDIER 

Då Skellefteå kommun befinner sig i en relativt tidig fas inom området för det 

aktivitetsbaserade arbetssättet, kan en intressant aspekt för framtida forskning vara hur 

upplevelsen av arbetsplatsen ser ut på längre sikt. Vidare skulle det vara intressant att göra en 

uppföljning av studien och inkludera fler respondenter, för att få en bättre helhetsbild av hela 

kontorets upplevelser. Genomförandet av en observationsstudie på en aktivitetsbaserad 
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arbetsplats kan även det vara en givande vinkel för framtida forskning. Detta i syfte att få en 

distinktare bild över hur kontoren faktiskt nyttjas. Eftersom Skellefteå Kommun tillhör den 

offentliga sektorn kan det vara fördelaktigt att i framtida forskning undersöka och jämföra 

privat och offentlig sektors varierande premisser kopplat till begreppen produktivitet, 

samhörighet samt arbetstillfredsställelse. Ytterligare en spännande aspekt skulle vara att 

genomföra en studie om chefers ledarskap i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.  
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BILAGOR	
	

	
 

BILAGA 1. 
 
Intervjuguide för semistrukturerad intervju	

 

Inledning	

Berätta om uppsatsen och vad den handlar om. Berätta att de kan avbryta när som helst och 

att de kommer förbli anonyma. Meddela respondenterna att vi spelar in intervjun men att 

resultaten endast kommer att användas till forskningsändamål.	

• Vi hanterar alla uppgifter konfidentiellt, alla respondenter kommer att anonymiseras 

och personuppgifter kommer att skyddas 

• Intervjun tar ca 30-40 minuter 

• Frivillig medverkan 

• Respondenten behöver inte besvara alla frågor och kan när som helst välja att avbryta 

intervjun 

• Berätta att vi kommer att spela in intervju 

• Presentera området vi studerar för respondenten 

• Uppgifterna vi samlar in ska användas till vår C-uppsats som kommer att publiceras 

Bakgrundsfrågor	

• Hur gammal är du? Vilket kön identifierar du dig med? 

• Vilken befattning har du? Vilka uppgifter och ansvar har du? 

• Hur länge har du arbetat på kommunen? 

• I vilken kontorstyp har du arbetat innan? Om andra innan: vilka? Fördelar/nackdelar? 
Hur var det? Varför? 

1.  Organisatoriska- och sociala faktorer	

1. Vad tror du är kommunens mål med Aktivitetsbaserad arbetsplats? 

2. Hur är din syn på det aktivitetsbaserade arbetssättet? 

3. Finns det för- och nackdelar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt? 
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4. Sitter du ofta på olika sittplatser eller föredrar du att sitta på samma plats? om ja, varför? 

5. Har ni möjlighet att arbeta hemifrån/från andra platser? Om ja - hur ofta? Om ja, Arbetar 

du oftare utanför kontoret nu i jämförelse med innan bytet? 

6. Hur stor del av arbetstiden spenderas på kontoret, om du får uppskatta? 

2. Kommunikation och samhörighet:	

1. Hur skiljer sig sättet att kommunicera eller nätverka med kollegor genom det 

aktivitetsbaserade arbetssättet jämfört med tidigare annat arbetssätt? På vilket sätt?  

2. Hur kommunicerar du och dina kollegor/team främst med varandra idag? 

3. Upplever du att du kan bli distraherad i ditt arbete på grund av arbetsmiljön ni arbetar 

i? 

4. Hur känns det att jobba så nära och öppet med arbetskollegorna?  

5. Upplever du att gemenskapen på företaget har förändrats i det aktivitetsbaserade 

kontoret? Om ja - på vilket sätt? 

6.  Hur upplever du att de sociala relationerna med dina medarbetare har förändrats i det 

aktivitetsbaserade kontoret jämfört med tidigare? 

7. Hur är din relation med din närmsta chef? Träffar du honom/henne ofta? 

8. Hur är din relation med högsta chefen? Påverkas det av kontorsutformningen? 

9. Hur upplever du känsla av samhörighet med dina kollegor? 

10. Hur sprids information på kommunen idag? 

11. Har du möjlighet att lokalisera dig nära de personer du behöver samtala med? 

3. Arbetstillfredsställelse och produktivitet	

1. Hur anser du att kontorsbytet har påverkat din arbetstillfredsställelse? Bättre/sämre?  

2. Vilken effekt på produktiviteten anser du att förändringen har fått? Någon skillnad? 

Bättre/sämre?  

3. Kan du beskriva hur medarbetarna omkring dig påverkar dig att utföra dina 

arbetsuppgifter? Är de en resurs eller ett hinder? På vilket sätt? 

4. Har du tillgång till den utrustning som du behöver för att kunna utföra ditt arbete? 

5. Finns det IT-systemet på arbetsplatsen som stödjer ett effektivt/produktivt arbetssätt? 

Om ja, på vilket sätt? Skillnad från tidigare arbetssätt?  
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BILAGA 2. 
 
Kontorskarta över Supportavdelningen, Skellefteå Kommun.  

 

 

 


