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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till den organisation som utgjort studieobjekt i den här 

rapporten. Det har varit otroligt givande och lärorikt att ta del av ert arbete, få 

insyn i den förändringsresa som ni genomgått samt få ta del av kunskap från era 

kloka medarbetare. Vi vill även tacka våra kontaktpersoner inom organisationen 

och andra personer som bistått oss med information. Till er som deltagit i enkäten 

och telefonintervjuer – tack för er tid och er medverkan! 

 

Vår entusiastiska och mycket kunniga handledare Linda Rolfö har inspirerat oss 

under arbetets gång. Tack Linda, för din blixtsnabba kommunikation och dina 

kloka kommentarer.  

 

Ett stort och innerligt tack vill vi även rikta till våra respektive arbetsgivare som 

på olika sätt möjliggjort att vi kunnat fullfölja och slutföra våra studier.  

 

Tack till Kerstin Hagberg för du lärt oss grunderna i SPSS.  

 

Till våra respektive familjer - ni är viktigast av allt! Tack för att ni finns! 

 

Anna Bladini & Stella Ziemelis, Stockholm, 2018 
 

  



 

 

Sammanfattning 

 
Bakgrund. Den globala konkurrensen ställer ständigt krav på ökad produktivitet 

och ökad effektivitet. En effekt av detta är att det uppstår nya sätt att organisera 

arbetet. Nya arbetsformer kan innebära såväl möjligheter som utmaningar ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. En hållbar arbetsmiljö på kontoret är en arbetsmiljö där 

medarbetare oavsett individuella förutsättningar och/eller behov kan arbeta, vara 

delaktiga och prestera under ett helt arbetsliv. 

Syfte: Syftet med studien var att studera planeringsprocessen hos ett företag eller 

organisation som genomfört förändringar till ett aktivitetsbaserat kontor och att 

analysera nöjdheten med den fysiska arbetsmiljön ur ett medarbetar- och 

delaktighetsperspektiv. 

Metod: Studien utgör en del av projektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer” som drivs av en forskargrupp vid KTH (Kungliga Tekniska 

högskolan). Ansatsen var både kvantitativ och kvalitativ där webbaserad enkät 

och individuella telefonintervjuer användes som datainsamlingsmetoder. 

Teoretisk bakgrund: Det har skett förändringar inom utformningen av 

kontorsmiljöer i Sverige. Idag har trenden kommit till det aktivitetsbaserade 

kontoret som erbjuder olika typer av arbetsplatser anpassade för de 

arbetsuppgifter som förekommer. Det är fortfarande oklart vilka effekterna blir 

för medarbetaren och för organisationen då ett aktivitetsbaserat kontor innebär ett 

nytt arbetssätt. Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i processen för att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats samt för att uppnå uppställda mål vid en 

kontorsförändring. 

Resultat och slutsats: Delaktighet är en viktig faktor men inte den enda av 

betydelse vid en implementering av ett aktivitetsbaserat kontor. Medarbetare som 

varit delaktiga i planeringsprocessen bidrar med värdefulla erfarenheter om 

vikten av förberedelser, information och behovskartläggningar. Fördjupning av 

begreppet delaktighet rekommenderas vara en del av förberedelsearbetet för att 

säkerställa att hela organisationen har en samsyn vad delaktighet innebär. 

 

Nyckelord: Aktivitetsbaserade kontor, arbetsmiljö, ergonomi, utvärdering, framgångsfaktorer. 

  



 

 

Abstract  

 
Background: Global competition continually demands increased productivity 

and increased efficiency. One effect of this is the emergence of new ways of 

organizing work. New forms of work can involve both opportunities and 

challenges from a working environment perspective. In a sustainable office work 

environment an employee, irrespective of individual circumstances and/or needs, 

can work, participate and perform throughout an entire working life. 

Aim: The purpose of this study was to look at the planning process of a company 

or organization that implemented changes to an activity based flexible office (A-

FO) and to analyze the satisfaction regarding the physical work environment from 

an employee- and participation perspective. 

Method: The study was a part of the project "Designing and planning of new 

working environments", run by a research group at KTH (Royal Institute of 

Technology). The approach was both quantitative and qualitative, where web-

based surveys and individual telephone interviews were conducted as data 

collection methods. 

Theory: There have been changes in the design of office environments in 

Sweden. The current trend is the A-FO that is designed for different types of work 

settings and are supposed to be adapted to the activities that occur. It is still 

unclear what the consequences are for the employees and for the organization. 

Relocating to an A-FO involves a new way of working. It is important that 

employees are involved in the entire process of creating a health promoting 

workplace and for achieving the goals set for an office change. 

Results and conclusion: Participation is an important factor, but not the only 

one, when implementing an A-FO. Employees who have participated in the 

planning process provide valuable experiences on the importance of preparation, 

information and needs mapping. Deepening of the concept of participation is 

recommended to be part of the preparatory work to ensure that the entire 

organization has a consensus regarding the meaning of participation.  

  

Keywords: Activity-based office, work environment, ergonomics, evaluation, best practice. 
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1. Inledning 

Rapporten inleds med en kort beskrivning av det aktuella företaget där studien 

genomfördes. Bakgrunden leder till en beskrivning av den problemformulering 

som studien har i fokus och avslutas med syfte och frågeställningar.  

 

Denna studie ägde rum inom en organisation som i rapporten inte kommer att 

benämnas med namn eller på annat sätt beskrivas så att identifiering är möjlig. 

Studieobjektet kommer att benämnas organisationen, den aktuella 

organisationen eller den aktuella arbetsplatsen. En arbetsgrupp med 

representanter från olika delar av verksamheten var delaktiga i planeringsarbetet 

och benämns i rapporten som arbetsgruppen. Pilotprojektet som helhet kommer 

att beskrivas mer ingående i rapporten under benämningen pilotprojektet.    

1.1 Studieobjektet 

Uppgifter och information nedan är lämnade av projektledare vid ett 

observationsbesök på den aktuella arbetsplatsen i juni 2018, 12 månader efter 

flytt, samt via projektplan och informationsmaterial som författarna tagit del av. 

Med anledning av att identifiering av den aktuella organisationen ej får ske kan 

informationsmaterialet ej lämnas som referens i referenslistan. På den aktuella 

arbetsplatsen genomfördes en flytt av verksamheten till nya kontorsmiljöer under 

våren 2017 inom ramen för ett pilotprojekt.  

 

  
Figur 1. Bild som illustrerar öppen zon 
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1.1.1 Pilotprojektet  

Arbetet i pilotprojektet skedde iterativt vilket innebar att processtegen gick hand 

i hand. Projektet arbetade kontinuerligt för att förbättra och utveckla. Den 

övergripande projektplanen innehöll en start där pilotprojektet initierades. Vidare 

skedde ett förarbete med utveckling av konceptet. Parallellt med att medarbetare 

flyttade in skedde en fortsatt utveckling och utvärdering av konceptet. Vid 

projektets slut skedde en avslutande utvärdering. Delaktiga i projektet var en 

operativ arbetsgrupp (i rapporten kallad arbetsgrupp/arbetsgruppen), en operativ 

servicegrupp, en referensgrupp och en styrgrupp som tillsammans bildade 

projektorganisationen.  

 

Operativ arbetsgrupp: representanter från olika delar av organisationen som drev 

planeringen av arbetet med de nya arbetsmiljöerna. 

Operativ servicegrupp: representanter från olika delar av organisationen med 

ansvar för servicetjänster i de nya arbetsmiljöerna. 

Referensgrupp: representanter från de olika verksamheterna och utgår från 

befintliga samordningsforum. Referensgruppen var rådgivande i projektet.  

Styrgrupp: utgjordes av beslutsfattare som fattade övergripande beslut inom 

organisationen. Gruppen tog ställning till frågor mot bakgrund av input från 

referensgruppen.  

 

Arbetet har bestått av följande aktiviteter under rubrikerna diagnos, 

implementering och utvärdering: 

Diagnos: Förankring, beslut och etablering av projektet. Insamling av data via en 

nulägeskartläggning av verksamhetens behov ur ett aktivitetsperspektiv. Analys 

och framtagning av förslag på framtida aktivitetsutformning samt inköp av möbler 

och teknisk utrustning. 

 

Implementering: Förberedelse och koordinering av flyttförberedande aktiviteter, 

teknikstöd och utbildning. Verkställande av implementeringsplan. Framtagning 

av gemensamma spelregler (figur 2) för den nya arbetsplatsen. Ett 

inflyttningsevent ägde rum samt husrådet etablerades. Husrådet hade i uppgift att 

överta och driva arbetsgruppens uppgifter vidare när pilotprojektet avslutades. 

 

Uppföljning: Utvärdering genomfördes via enkät och intervjuer, samt 

beläggningsmätning av nyttjandet av lokalerna. Summering av utvärdering. 
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Justeringar skedde löpande efter verksamheternas behov. Slutligen fattades beslut 

i frågan om kontorskonceptet skulle gälla tillsvidare “Go or No Go”.  

1.1.2 Information till medarbetare inför flytt 

Ett nyhetsbrev skickades ut till samtliga medarbetare strax innan inflyttning i juni 

2017. Beslut om projektet hade fattats under början av 2017 och då förankrats i 

organisationen. I nyhetsbrevet kommunicerades bakgrunden till flytten vars syfte 

var att samordna administration och stabsfunktioner inom organisationen. Vidare 

beskrev nyhetsbrevet vad det innebar att den nya arbetsplatsen var 

aktivitetsbaserad och hur man arbetar aktivitetsbaserat. I nyhetsbrevet fanns 

information om gällande generella principer och spelregler beskrivna med till 

exempel begreppet Clean desk (figur 2). Att tillämpa Clean desk gör 

medarbetaren genom att plocka undan när hen lämnar en arbetsplats för dagen, 

eller när hen väljer att byta arbetsmiljö. Då möjliggör medarbetaren för en kollega 

att nyttja arbetsplatsen. Att lämna arbetsplatsen en stund (upp till 4 timmar) var 

tillåtet utan att plocka undan. Spelreglerna skapades vid en workshop under 

implementeringsfasen. 

 

 
Figur 2. Spelregler på arbetsplatsen 

 

De förekommande rumstyperna beskrevs i nyhetsbrevet samt hur bokning av 

bokningsbara rum skulle utföras. En tidsplan med praktiska frågor och 

flyttförberedelser beskrevs där medarbetarna bland annat informerades om vad de 

själva skulle förbereda i ett tidigt skede och vad som skulle ske på 

inflyttningsdagen.  
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1.1.3 Arbetsplatsens utformning 

Det aktivitetsbaserade kontoret var klart för inflyttning juni 2017. Kontorsytan 

var 2400m2 med 140–150 skrivbordsarbetsplatser fördelat på ett antal olika 

verksamhetszoner, även kallade hemvister, som överlappar varandra i kontorsytan 

(figur 3).  

 
 Figur 3. Planskiss som visar förekommande rumstyper och arbetsstationer 

 

Öppen zon - aktivt arbete: I öppen zon passar arbete som inte kräver full 

koncentration och tystnad. Möjlighet till samverkan med kollegor. Det finns 100 

skrivbordsarbetsplatser. 

Fokusrum - tyst zon: I fokusrum lämpar sig arbete som kräver koncentration och 

fokus. I fokusrummet finns en- till två skrivbordsarbetsplatser. Det finns även ett 

större fokusrum med åtta skrivbordsarbetsplatser. Tystnad gäller i samtliga 

fokusrum. Det finns sammanlagt cirka 40 skrivbordsarbetsplatser i tyst zon. 

Arbetsplatserna är inte bokningsbara. 

Projektrum: Rum som kan bokas flera dagar i följd för projektarbete. Rummen är 

utrustade med videoutrustning samt whiteboardtavlor. Det finns två projektrum. 

Informellt mötesrum: Rum som kan användas som mötesrum för exempelvis 

medarbetarsamtal och informella möten. Mötesrummen är möblerade med tre - 

fyra mjukare stolar samt ett mindre sideboard. Vissa mötesrum är utrustade med 

videoutrustning.  Det finns 11 informella mötesrum. 

Telefonhytt: Rum att använda för korta och långa telefonsamtal. De tio rummen 

är inte bokningsbara för att behålla flexibilitet. 
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Mötes- och konferensrum: Det finns nio mötes- och konferensrum i olika storlek 

med upp till 60 sittplatser. Samtliga rum är utrustade med videoutrustning. 

Rummen är bokningsbara. 

Förvaring: Skåp för personlig förvaring, kapprum samt förvaring av 

arbetsmaterial i skåp gemensamma för respektive verksamhet finns. 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

Inom forskningslitteraturen belyses genomgripande förändringar beträffande 

framtidens arbetsliv och arbetsplatser. Sveriges dåvarande regering lämnade 2016 

en skrivelse till Riksdagen med titeln: En arbetsmiljöstrategi för det moderna 

arbetslivet 2016–2020 (Skr.2015/16:80). Innehållet är en utförlig beskrivning av 

den dåvarande regeringens arbetsmiljömål och hade tre huvudområden varav 

hållbart arbetsliv var ett av dem. Ett hållbart arbetsliv kännetecknas av att alla 

människor oavsett exempelvis ålder och/eller individuella behov kan verka ett helt 

arbetsliv utan att skadas eller bli sjuka. Det moderna arbetslivet ger ständigt nya 

utmaningar samtidigt som de mer traditionella arbetsmiljöproblemen kvarstår. 

Den globala konkurrensen ställer ständigt krav på ökad produktivitet och ökad 

effektivitet. En effekt av detta är att det uppstår nya sätt att organisera arbete. Nya 

arbetsformer kan innebära såväl möjligheter som utmaningar ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. Regeringen skriver i sin arbetsmiljöstrategi att det behövs 

mer kunskap om hur arbetsmiljön påverkas av nya sätt att organisera arbete. 

En fråga att besvara är om det är möjligt att på förhand avgöra huruvida en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö är rätt för ett företag eller organisation men fel för 

en annan. Att söka svar på frågor om arbetsmiljön, vilka behov medarbetarna har 

i ett aktivitetsbaserat kontor, hur resultatet blev efter införandet och framför allt 

försöka se vilka faktorer som ledde fram till ett visst resultat är en utmaning. 

Brunia, De Been & van der Voordt (2016) visar i sin jämförande studie att 

planeringsprocessen påverkar utfallet huruvida medarbetare är nöjda eller inte. 

Kan alla människor arbeta i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö om ett visst antal 

faktorer i planeringsfasen är uppfyllda? Att kunna återföra kunskap och erfarenhet 

om planeringsprocessen till andra företag och organisationer som planerar 

införande av en aktivitetsbaserad kontorsmiljö kan ge stöd i att göra rätt från 

början. För att skapa kontor som är friska och hållbara behövs kompetens inom 

flera områden som det arkitektoniska, ekonomiska, tekniska, fysiska, 

psykosociala, medicinska samt det estetiska området (Toivanen, 2015).  
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Att som medarbetare få uppleva delaktighet i planeringsprocessen rörande 

förändring av kontorsmiljön är ytterligare en komponent att beakta. Delaktighet 

vid förändringar kan härledas till känsla av sammanhang, KASAM, vilket kan 

bidra till en ökad känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991).  

 

En hållbar arbetsmiljö på kontoret är en arbetsmiljö där medarbetare oavsett 

individuella förutsättningar och/eller behov, kan arbeta, vara delaktiga och 

prestera under ett helt arbetsliv (Skr.2015/16:80). En hållbar arbetsmiljö är 

således en förutsättning för att skapa ett hållbart arbetsliv. Det leder slutligen till 

frågan hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö i det aktivitetsbaserade kontoret. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att studera planeringsprocessen hos ett företag eller 

organisation som genomfört förändringar till ett aktivitetsbaserat kontor och 

analysera nöjdhet med den fysiska arbetsmiljön ur ett medarbetar- och 

delaktighetsperspektiv. Resultatet kan utgöra en kunskapsgrund för företag och 

organisationer som står inför implementering av aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer. För att uppfylla syftet kommer studien att besvara följande 

frågeställningar: 

 

- Vilken betydelse har medarbetarnas delaktighet i planeringen för nöjdheten 

med införandet av ett aktivitetsbaserat kontor?  

- Vilka ytterligare faktorer, utöver delaktighet, kan påverka resultatet enligt 

medarbetare som varit delaktiga i planeringsprocessen?  

1.4 Disposition 

Här följer en teoretisk bakgrund som ger en fördjupning i ämnet för studien. 

Därefter beskrivs de valda metoderna och genomförandet av enkätstudien 

respektive intervjustudien. I resultatavsnittet presenteras de resultat som enkät och 

intervjuer genererat. Efter resultatavsnittet inleds diskussionsdelen där resultat 

och metoder diskuteras. Rapporten avslutas med slutsatser och 

rekommendationer. Referenser och bilagor finns sist i rapporten.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Kapitlet innehåller en redogörelse för aktuell vetenskaplig litteratur inom det 

område som examensarbetet fokuserar på. 

2.1 Kontorets utveckling 

Det har skett förändringar inom utformningen av kontorsmiljöer i Sverige. Ur ett 

historiskt perspektiv kan fem olika kontorstyper urskiljas vilka är 

sammankopplade med arbetsorganisationsförändringar. I början av 1900-talet 

effektiviserades administrativt arbete med enorma kontorsrum med skrivbord i 

oändliga rader som övervakades av kontrollanter som satt på upphöjda stolar. 

Utvecklingen fortsatte till kontorslandskap på 1950-talet då arbetet skulle 

effektiviseras, rationaliseras samt kontrolleras. Kombikontor, vilka kom på 1970-

talet, innebar att det bästa kombinerades av cellkontor och kontorslandskap och 

individualiteten var i fokus. På 1990-talet kom flexkontoret i samband med 

informations- och kommunikationstekniken och de anställda hade ingen egen 

arbetsplats. Idag har trenden kommit till det aktivitetsbaserade kontoret som 

erhåller olika typer av arbetsplatser som är anpassade för förekommande 

arbetsuppgifter (Toivanen, 2015). 

Det har även skett en teknisk utveckling. Det traditionella kontoret organiserades 

utefter papprets väg genom kontoret. Framtidens kontor kommer istället ha sin 

grund i digital teknik. Den digitala tekniska utvecklingen både formar framtidens 

kontor och påverkar arbetssättet. I dagens papperslösa kontor genomförs och 

lagras större delen av arbetet och materialet digitalt. Digital arbetsmiljö definieras 

som “Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, 

psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och 

verktyg digitaliseras” (Gulliksen, et al., 2015). Ett mer flexibelt arbetssätt 

möjliggörs för arbetstagare som enklare kan byta mellan fysiska arbetsplatser eller 

arbeta utanför kontoret då arbetsplatsen inte längre är stationär (Bodin 

Danielsson, 2014).  

2.2 Kontorsmiljöer 

Olika kontorsmiljöer delas utifrån planlösning vanligtvis in i följande 

kontorstyper: cellkontor som kan vara ett enskilt kontorsrum eller ett delat 

kontorsrum där två – tre personer arbetar, öppna kontor som t ex. kontorslandskap 

där de anställda har en fast arbetsplats. Kombikontor en kombination av cellkontor 
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och öppet kontor. Flexkontor beskrivs som ett kontorslandskap men den anställde 

har ingen fast arbetsplats. Aktivitetsbaserat kontor är indelat i olika aktivitetszoner 

och de anställda har ingen fast arbetsplats (Bodin & Bodin Danielsson, 2008). 

Utbyggnaden av konceptet med aktivitetsbaserade kontorsmiljöer har spridits 

under ett flertal benämningar. Internationellt används bland andra; Activity-based 

workplace, New ways of working, activity-based offices, activity-based flexible 

offices och multi-space offices (Brunia, De Been & van der Voordt, 2016; 

Gerdenitsch, Korunka & Hertel, 2017; Ruohomäki, Lahtinen & Reijula, 2015). I 

rapporten används benämningen aktivitetsbaserad kontorsmiljö eller 

aktivitetsbaserade kontor. 

2.3 Aktivitetsbaserade kontor 

Rumsutformningen i ett aktivitetsbaserat kontor består av ett flertal arbetsplatser 

med huvuddelen placerade i öppen planlösning. De olika arbetsplatserna är 

utformade att passa olika arbetsaktiviteter som t.ex. samarbete i kreativa miljöer 

eller eget arbete som kräver koncentration. I ett aktivitetsbaserat kontor finns inga 

personliga arbetsplatser utan medarbetarna kan välja att arbeta vid vilken ledig 

arbetsplats som helst. Medarbetarnas användning av bärbara datorer och digitala 

verktyg ger en frihet att kunna välja när och hur en arbetsuppgift utförs (Brunia, 

De Been, & van der Voordt, 2016). Syftet är således att medarbetarna väljer olika 

arbetsplatser under dagen beroende på vilken aktivitet de utför (Gerdenitsch, 

Korunka & Hertel, 2017). Tanken är att medarbetarna mer effektivt ska kunna 

kommunicera och utbyta erfarenhet och kunskap.  

En kostnadsbesparing då lokaler nyttjas mer effektivt motiverar också till den 

typen av förändring (Kim, et al., 2016). Det aktivitetsbaserade kontoret ska 

möjliggöra ytterligare produktivitet då de är anpassade efter den moderna teknik 

som idag finns tillgänglig.  Att bygga om kontorsmiljöer och utforma 

aktivitetsbaserade kontorsmiljöer är en trend som många företag och 

organisationer följer idag. Trots att vi ser fler och fler aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer är det fortfarande oklart vilka konsekvenserna blir för människan 

därmed också för organisationen (Wohlers & Hertel, 2017). 

De Been, Beijer & den Hollander (2015) pekar på att flertalet organisationer väljer 

ett mer flexibelt samt aktivitetsbaserat arbetssätt vilket direkt påverkar de 

anställda och deras arbetsmiljö. Kim, et al. (2016) beskriver i sin artikel att det är 

den ekonomiska drivkraften hos ett företag som resulterar i att de anställda inte 

har en egen arbetsplats. Att de anställda får dela arbetsplats med sina kollegor 
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resulterar i att kontorsytan per anställd minskar. Aktivitetsbaserade kontor 

anpassas vanligtvis för 70% - 75% av medarbetarna samtidigt så det förutsätts att 

en del av arbetet bedrivs exempelvis i hemmet, på resan eller ute hos kunder 

(Bodin & Bodin Danielsson, 2008).  

2.4 Utvärdering av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer 

En rad studier har genomförts med syfte att utvärdera aktivitetsbaserade 

arbetsmiljöer. En av dessa utfördes av Bodin Danielsson & Bodin (2008) som i 

sin artikel undersökte de anställdas upplevda hälsa samt arbetstillfredsställelse i 

sju olika kontorstyper. De mest positiva resultaten fann forskarna hos de som 

arbetade i aktivitetsbaserade kontor samt i cellkontor. Studier rörande 

aktivitetsbaserade kontorsmiljöer har visat positivt utfall avseende att det funnits 

en arbetsplats passande för en viss arbetsaktivitet (Appel‐Meulenbroek, Groenen 

& Janssen, 2011), att arbetsplatsen hade vacker arkitektur, var trivsam avseende 

färgsättning, ett fungerande IT-stöd, goda förutsättningar för kommunikation med 

ett ökat lärande, möjlighet att arbeta hemifrån samt bra belysning (De Been, Beijer 

& den Hollander, 2015) och att det fanns samarbetsytor med kollegor och att de 

anställda var nöjda med inomhusklimatet (Kim, et al., 2016). 

 

Områden som de anställda var missnöjda med var fördelningen mellan enskilda 

arbetsplatser och grupprum, avsaknad av avskildhet, distraktion i arbetet och 

buller (Appel‐Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). I artikeln av De Been, 

Beijer & den Hollander (2015) framkom följande områden som de anställda inte 

var nöjda med; inomhusklimatet, avsaknad av avskildhet, krångligt IT – stöd, 

minskad kommunikation, svårigheter att utföra koncentrationskrävande 

arbetsuppgifter samt möjligheten till förvaring av arbetsmaterial. I artikeln av De 

Croon, et al. (2005) påtalades behovet av psykologisk avskildhet. I artikeln av 

Kim, et al. (2016) framkom missnöjesområden som upptagna arbetsplatser, 

svårigheter att hitta kollegor, tidskrävande att packa ihop och packa upp 

arbetsmaterial, begränsningar av ergonomisk justering av arbetsplats, avsaknad 

av utrymme för förvaring, begränsad tillgång till konferensrum, brister i 

inomhusklimatet, buller samt avsaknad av dagsljus. 

Brunia, De Been & van der Voordt (2016) visar i sina resultat på en rad faktorer 

som är av betydelse för i vilken utsträckning medarbetarna rapporterar sig vara 

nöjda eller inte. Utformningen av kontoret och den rumsliga utformningen ska 

stödja och vara specifik för den typ av verksamhet som bedrivs. Miljön ska stödja 
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koncentration eller kommunikation beroende på den aktivitet som pågår. Attraktiv 

och modern design påverkar men det är inte bara det visuella som är viktigt. 

Psykologiska och fysiska faktorer som möjlighet till avskildhet, dagsljus och 

utsikt påverkar. Tydliga instruktioner om förhållningsregler på kontoret är viktigt 

tillsammans med ett engagemang från ledning och organisation (Brunia, De Been 

& van der Voordt, 2016). För att se effekten av införande av aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer över tid har Gerdenitsch, Korunka & Hertel (2017) följt företag 

inför och efter förändring. Fokus i studien ligger på att utreda hur väl 

medarbetarna upplever att den nya arbetsmiljön passar deras behov. De personer 

som rapporterade en hög grad av tillgodosedd behovsanpassning visade också 

positiv inställning till arbetet och hög prestationsförmåga. Hos samma grupp 

minskade upplevelsen av att bli störd och distraherad i sitt arbete. 

2.5 Planera för en förändrad kontorsmiljö 

I planeringsfasen av aktivitetsbaserade kontor behöver man utgå ifrån att 

kontorsutformningen ska stödja de anställda och företaget som en helhet. Det är 

av största vikt att redan i planeringsstadiet kartlägga hur kontoret ska utformas så 

det främjar olika typer av arbete som individuellt arbete, koncentrationskrävande 

arbete, samarbete samt social interaktion (Toivanen, 2015). Att flytta till ett 

aktivitetsbaserat kontor innebär ett nytt arbetssätt som både behöver tränas och 

handledas så medarbetare och verksamheten upplever trygghet (Robertson, et al. 

(2008). Framgångsrikt är att påbörja flyttförberedelserna ett par år innan beräknad 

flytt. Både HR- avdelningar och IT-avdelningar behöver samarbeta med 

företagets ledning i flyttprocessen. Dessutom är det viktigt att medarbetarna är 

delaktiga i hela processen med syftet att det är en gemensam angelägenhet 

(Toivanen, 2018). Enligt Ruohomäki, Lahtinen & Reijula (2015) spenderar vi 

merparten av våra liv inomhus på vårt arbete. Att låta medarbetarna vara delaktiga 

vid utformning av arbetsplatser och därigenom sträva mot en mer 

användarcentrerad process skapar enligt författarna en hälsofrämjande 

arbetsplats. Chefer är arbetsgivarens representant och har uppdraget från 

arbetsgivaren att leda verksamheten så att organisationens mål uppnås. Chefen 

skall även utveckla arbetsmiljön och har där ett juridiskt ansvar. Enligt 3 kap. 1 § 

av Arbetsmiljölagen (SFS 2016:961) är ansvaret kopplat till arbetsgivarens 

arbetsmiljöansvar. Från en tidigare studie kan en rad faktorer hämtas som visat 

sig vara avgörande för en lyckad implementering av aktivitetsbaserade kontor. 

Engagemang från personer med ledningsansvar rekommenderas. Information om 
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de kommande förändringarna tillsammans med möjligheter för medarbetarna att 

dela med sig av åsikter och synpunkter på arbetsmiljö och arbetssätt. Missförstånd 

och klagomål bör hanteras skyndsamt och förändringen bör följas upp 

kontinuerligt för att säkerställa att arbetssätt och spelregler följs (Brunia, De Been, 

& van der Voordt, 2016).  
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3. Metod  

Kapitlet beskriver urval, metoder för datainsamling samt databearbetning, 

studiens procedur och avslutas med etiska aspekter. 

3.1 Metodansats 

Den genomförda studien utgör en del av projektet “Projektering och planering av 

nya arbetsmiljöer” som drivs av en forskargrupp på KTH (Kungliga Tekniska 

högskolan). Ansatsen var både kvantitativ och kvalitativ där webbaserad enkät 

och individuella telefonintervjuer användes som datainsamlingsmetoder. Enkäten 

samlade in kvantitativa data och parallellt samlades kvalitativa data in via 

individuella telefonintervjuer med syftet att ge en fördjupad kunskap om 

planeringsprocessen och ökad förståelse för resultatet från enkäterna.   

3.2 Enkätstudie  

3.2.1 Urval  

Enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes på den aktuella arbetsplatsen 

där 158 personer arbetade vid tiden för studien. Enkäter skickades ut till samtliga 

medarbetare med information om att deltagandet i studien var frivilligt. E-

postadresser mottogs från arbetsgivaren och skickades vidare till Linda Rolfö på 

KTH som distribuerade den webbaserade enkäten. Antalet besvarade enkäter var 

96 stycken. Fem enkäter var ofullständigt besvarade och exkluderades. Slutlig 

svarsfrekvens var 58%, (n=91).  Andelen kvinnor respektive män i 

respondentgruppen var 78% respektive 22%. På arbetsplatsen totalt var andelen 

kvinnor respektive män 71% respektive 29%.  Medelåldern hos medarbetarna i 

respondentgruppen var 48,6 år där den yngste var 28 år och den äldste 66 år. 

Majoriteten, 68%, hade utbildning från högskola eller universitet.  

3.2.2 Datainsamlingsmetod   

Enkäter används som utvärderingsinstrument i ett flertal liknande studier och är 

den datainsamlingsmetod som dominerar bland kvantitativa metoder (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2009; De Been & Beijer, 2014; Jacobsen, 2002). Enkäten 

som användes var redan utformad och användes i projektet “Projektering och 

planering av nya arbetsmiljöer” (bilaga 1). Ett antal frågor plockades bort med 

syfte att korta ner enkäten och därmed om möjligt öka svarsfrekvensen. Enkäten 
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var utformad med slutna frågor med svarsalternativ på olika datanivåer 

(ordinalskala, kvotskala och nominalskala) och med möjlighet att lämna egna 

kommentarer under respektive fråga. Frågeområdena var enligt följande: 

kontorstyp, distraktion, produktivitet, samverkan på arbetsplatsen, den fysiska 

arbetsmiljön, hälsa och välbefinnande, arbetsbelastning samt allmänna frågor. 

Syftet med studien, som beskrivits ovan, var att utvärdera den fysiska 

arbetsmiljön på en övergripande nivå med fokus på om medarbetarna var nöjda 

med resultatet av det nya aktivitetsbaserade kontoret och kring medarbetarnas 

delaktighet i planeringsarbetet. Enkäten var således mer omfattande än vad den 

aktuella studien täcker in. Beslutet att välja den befintliga enkäten togs i samråd 

med handledare och projektledare hos organisationen. Data som ej använts i 

examensarbetet kan komma att användas av organisationen, dock först efter att 

datamaterialet avidentifieras. Se tabell 1 för de enkätfrågor som valdes ut för 

djupare analys i studien. Enkäten besvarades på arbetstid och tidsåtgången för 

respondenterna var ca 20–30 min.  
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Frågeområden Nr 

 

Fråga 

 

Delfråga Svarsalternativ 

Kontorstyp Q1 Vilken typ av 

kontor… 

a) Skulle du vilja 

sitta i? 

b) Satt du i innan 

förändringen? 

c) Ville du sitta i 

innan 

förändringen? 

Cellkontor  

Delat kontorsrum (2–3 pers)  

Litet kontorslandskap (4–9) 

Medelstort kontorslandskap 

(20–24)  

Stort kontorslandskap (>24) 

Flexkontor 

Aktivitetsbaserat kontor 

Vet ej/annat. 

Kontorstyp Q3 Att arbeta i ditt 

nuvarande kontor 

tycker du fungerar… 

 Mycket bra 

Bra 

Varken bra eller dåligt  

Ganska dåligt 

Mycket dåligt  

Vet ej/tar ej ställning 

Distraktion Q6 Markera det svar som 

stämmer bäst överens 

med dig ”Ditt kontor 

är optimalt utformat 

för dina 

arbetsuppgifter” 

 Skala 1-7  

(där 1=håller inte alls med 

och 7=håller med 

fullständigt) 

Samverkan på 

arbetsplatsen 

Q13 På vilket sätt/genom 

vilka kanaler har du…  

 

a) erbjudits 

möjlighet att 

delta vid 

utformning av 

nya lokaler? 

b) påverkat 

utformningen?  

 

Referensgruppsmöten, 

synpunkter på ritningar, 

enkät, intervju, workshop, 

bidra med idéer/synpunkter 

via idévägg eller dylikt, app, 

utformningsspel eller dylik, 

kartläggning, har ej deltagit 

eller erbjudits att delta. 

Samverkan på 

arbetsplatsen 

Q14 I vilken grad är du 

nöjd med den 

delaktighet du hade i 

beslutsfattandet kring 

utformningen av nya 

lokaler?  

 

 I mycket hög grad 

Hög grad 

I liten grad  

I mycket liten grad  

Inte alls 

Ej aktuellt 

Allmänna frågor 

 

Q24 När du är på 

arbetsplatsen/kontoret 

hur många timmar per 

vecka arbetar du… 

a) ensam 

b) i mindre 

grupp  

c) i större 

grupper  

Svar i antal timmar 

 

 Q30 Hur stor del av din 

arbetsvecka arbetar du 

a) på kontoret 

b) hemma 

c) på annan plats 

Svar genom uppskattad 

procent. Summan ska bli 

100% 

Tabell 1. Utvalda enkätfrågor. 
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3.2.3 Databearbetningsmetod  

Deskriptiv statistik med frekvenser användes för att beskriva urvalet avseende 

ålder, kön och utbildningsnivå. Frekvenser användes för att beskriva hur arbetet 

fördelades gällande arbete på kontoret, hemma respektive annan plats. För att 

visualisera frekvenserna i frågan skapades procentintervall; 5–25%, 25–50%, 50–

75% och 75–100%. På samma sätt användes frekvenser för att visualisera i vilken 

utsträckning arbetet skedde som ensamarbete, i mindre grupp eller i större grupper 

samt deltagarnas svar avseende delaktighet och nöjdhet med resultatet av den 

förändrade arbetsmiljön.  

 

För analys av skillnad mellan grupper har icke-parametriska statistiska metoder 

använts; Mann-Whitney U test vid jämförelse mellan två grupper och Kruskal-

Wallis test vid flergrupps jämförelse. Statistisk signifikansnivå för skillnad sattes 

till p <0,05. Den statistiska bearbetningen har gjorts i IBM SPSS Statistics version 

25. 

 

I frågor med flera svarsalternativ grupperades svaren om enligt: 

● ”Att arbeta i ditt nuvarande kontor tycker du fungerar…?” gjordes om till 

två grupper; grupp 1 med de som lämnat positivt svar (mycket bra och 

ganska bra) samt grupp 2 med de som lämnat negativt svar (ganska dåligt 

och mycket dåligt). 

● ”På vilket sätt/genom vilka kanaler har du erbjudits möjlighet att delta vid 

utformning av nya lokaler?” gjordes om till två grupper; grupp 1 (deltagit 

vid någon aktivitet) samt grupp 2 (inte deltagit vid någon aktivitet). 

● ”På vilket sätt/genom vilka kanaler har du påverkat utformningen av nya 

lokaler?”  gjordes om till två grupper; grupp 1 (påverkat genom någon 

kanal) och grupp 2 (inte påverkat genom någon kanal). 

● ”Är du nöjd med den delaktighet du hade i beslutsfattandet kring 

utformningen av nya lokaler?” gjordes om till tre grupper; grupp 1 (Inte 

nöjd), grupp 2 (Nöjd i mycket liten grad/liten grad) samt grupp 3 (Nöjd i 

hög grad/mycket hög grad).  
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3.3 Intervjustudie 

3.3.1 Urval   

Författarna fick tillgång till en deltagarlista på 15 personer som varit delaktiga i 

planeringsarbetet i någon av arbetsgrupperna inför flytten till den nya 

arbetsplatsen. Urvalskriterier var således delaktighet i arbetsgruppen samt att 

personen vid tiden för datainsamling själv arbetade i det aktivitetsbaserade 

kontoret. Totalt nio personer valdes ut. Urvalet av denna grupp intervjupersoner 

baserade sig på att författarna efterfrågade uppgiftslämnare som bedömdes kunna 

tillföra en stor kunskapsmängd till frågeställningarna (Jacobsen, 2002). Sju 

personer valde att delta och sex intervjuer genomfördes. En intervjuperson 

exkluderades då det visade sig att personen endast arbetade i det 

aktivitetsbaserade kontoret en dag i månaden.  

3.3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2) som 

innehöll 33 frågor och användes i projektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer”. Intervjuguiden var semistrukturerad och innehöll både 

förutbestämda och öppna frågor. En semistrukturerad intervju kan ge både 

kvalitativa och kvantitativa svar (Osvalder, Rose & Karlsson, 2015). 

Respondenten ges möjlighet att svara fritt och delvis styra intervjun samtidigt som 

författarna kan göra en systematisk analys av resultatet (Osvalder, Rose & 

Karlsson, 2015). Öppna frågor i en enskild intervju ger individen möjlighet att 

säga vad hen tycker. Däremot bör intervjuaren ha i åtanke att det är just en samling 

individuella synpunkter som samlats in och inte vad en grupp anser (Jacobsen, 

2002). Två provintervjuer genomfördes innan intervjuerna påbörjades i syfte att 

testa inspelningsutrustning och säkerställa att den avsatt tiden för respektive 

intervju på 20 minuter var tillräcklig. Författarna intervjuade sex intervjupersoner 

och deras svar analyserades separat från enkäten. De individuella intervjuerna var 

ämnade att bidra med kompletterande information till enkätsvaren och dessutom 

fördjupa förståelsen av helheten. Ytterligare ett syfte med de individuella 

intervjuerna var att få information om något var utmärkande eller typiskt samt att 

komplettera och fördjupa förståelsen de kvantitativa resultaten. 
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3.3.3 Databearbetningsmetod  

Ljudinspelningarna transkriberades efter avslutade intervjuer och 

dokumenterades i skrift vilket utgjorde rådatan. Den kvalitativa datan 

analyserades enligt Jacobsens upplägg och modell i tre steg (2002): 

a) Beskrivning som innebar att renskriva intervjuerna samt kommentera de 

enskilda intervjuerna för att få en djupare förståelse. Avslutningsvis 

annoterades datan. 

b) Systematisering och kategorisering av datan.  

c) Kombinering genomfördes i syfte att upprätta samband och söka efter 

ytterligare förhållanden mellan kategorierna. 

 

Det renskrivna materialet systematiserades och reducerades med syftet att skapa 

systematik och överblick inför analysen. Materialet kommenterades för att 

systematisera respondenternas utsagor och därefter annoterades respektive 

intervju. Temana var personlig information, förberedelser och planeringsprocess, 

resultat, socialt samt förbättringsområden hade på förhand identifierats i den 

befintliga intervjuguiden och utgjorde det första steget i kategoriseringen. Nya 

kategorier och teman skapades utifrån de bearbetade intervjuernas data. Enskilda 

data från intervjuerna sorterades till respektive kategori. Direkta citat från 

intervjupersonerna användes och tabeller skapades i resultatavsnittet för att 

strukturera och visualisera presentationen av resultaten. Respektive 

intervjuperson erhöll en kod, exempelvis I4, där I står för /intervjuperson.  

3.4 Genomförande 

Litteraturstudier påbörjades tidigt i processen för att erhålla en teoretisk grund till 

ämnet samt formulera tänkt frågeställning. Utifrån frågeställningen valdes 

metodansats och en tidsplan upprättades för genomförandet. Litteraturstudierna 

pågick under större delen av studien. Författarna kom i kontakt med en 

projektledare på den aktuella arbetsplatsen via forskargruppen på KTH. Ett första 

möte via Skype ägde rum där den planerade studiens syfte, metod och tidsplan 

beskrevs av författarna. Information och inbjudan till att delta i enkät och intervju 

skickades till projektledarna som spred informationen i sin organisation (bilaga 

3). Intervju- och enkätstudien genomfördes parallellt. Intervjupersonerna mottog 

information om den planerade telefonintervjun via e-post (bilaga 4) och tid för 

telefonintervjuer bokades (bilaga 5). Enkäten skickades ut och var tillgänglig att 

besvara under 3 veckor. Totalt 3 påminnelser skickades ut efter 7, 14 respektive 
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17 dagar. Författarna fördelade intervjupersonerna mellan sig, genomförde och 

transkriberade ett antal intervjuer var. Ett besök på den aktuella arbetsplatsen 

gjordes strax efter perioden för datainsamling i syfte att få en ökad förståelse för 

den insamlade datan. Vid besöket gjordes en rundvandring i det aktivitetsbaserade 

kontoret med en av projektledarna i orienterande syfte. Vid observationsbesöket 

fick författarna även en presentation av organisationen och det aktivitetsbaserade 

arbetssättet. Bearbetning av kvalitativa respektive kvantitativa data genomfördes 

och sammanställdes i rapporten. De intervjupersonerna (n=3) som bett att få 

granska och därefter godkänna användande av citat från deras intervjusvar i 

rapporten informerades via e-post när kvalitativa data var sammanställda (bilaga 

6). De fick information om vilka citat som valts ut och i vilket sammanhang de 

planerades att användas.   

3.4.1 Dokumentation 

Enkäten distribuerades genom SurveyMonkey, ett webbaserat enkätverktyg för 

skapande och distribuering av enkäter. Alla enkätsvar sammanställdes till filer i 

SPSS-format. Vid de individuella telefonintervjuerna användes inspelnings-

utrustning. 

3.4.2 Etiska aspekter 

Etiska frågeställningar som behöver beaktas kan uppstå i samband med 

datainsamling, analys och vid rapportering av resultaten. Ejlertsson (2012) 

belyser fyra forskningsetiska områden avseende etiskt tänkande som författarna 

strävade efter: 

Informationskravet - samtliga deltagande respondenter/intervjupersoner fick 

information om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet - samtliga deltagare informerades om rätten att själva besluta om 

de önskade delta i studien eller inte. 

Konfidentialitetskravet - information som inhämtats kan inte kopplas till en 

enskild medarbetares identitet för utomstående. 

Nyttjandekravet - insamlade data om enskilda medarbetare användes enkom för 

det syfte som den aktuella studien avsåg. 

 

För att uppnå de fyra krav som Ejlertsson (2012) beskriver lämnades utförlig 

information. Ett informationsbrev (bilaga 3) med beskrivning av ämnesområdet 

samt syftet med studien skickades med e-post till medarbetarna via projektledarna 

på arbetsplatsen. Skriftlig information om studien lämnades på samma sätt till 
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berörda chefer. Respondenterna informerades om att deltagandet i studien var helt 

frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta. Anonymitet beaktades under hela 

processen där information som lämnades inte kan kopplas till en enskild 

medarbetares identitet. All data hanterades konfidentiellt och enbart inom ramen 

för studiens syfte. Inför telefonintervjuerna skickades ett informationsmail till de 

utvalda intervjupersonerna med information om projektet, studiens syfte, 

genomförande och var man kunde vända sig vid frågor (bilaga 4). Det framgick 

att citat skulle komma att presenteras i rapporten. Några av intervjupersonerna 

påtalade att de ville att citaten skulle användas i rätt sammanhang och därför gavs 

möjlighet för intervjupersonerna att ta del av delar av ett utkast till rapporten där 

citaten använts via e-post. Samtycke från intervjupersonerna att citaten fick 

användas skickades med vändande e-post.  
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4. Resultat och analys 

I resultatdelen för enkätstudien presenteras deskriptiv statistik med frekvenser 

samt resultat från icke-parametriska tester. Resultat från intervjuerna redovisas 

med citat, tabeller och i text.  

4.1 Enkätstudie 

4.1.1 Deskriptiv statistik: fördelning arbetstid 

För att ta reda på hur arbetsgruppen fördelar sin arbetstid mellan arbete på kontor, 

hemma eller på annan plats ställdes en fråga om hur stor del av arbetsveckan som 

spenderas på kontoret, hemma eller på annan plats (ex hos kund). Resultatet 

visade att arbete på kontoret dominerade och 45% (n=41) svarade att de tillbringar 

>75% av sin arbetstid på kontoret, 81% (n=74) angav att de arbetar <25% av sin 

arbetstid hemma och 60% (n=55) angav att de arbetar <25% av sin arbetstid på 

annan plats, exempelvis ute på ett uppdrag. 

 

På frågan om hur många timmar medarbetarna utför som ensamarbete, arbete i 

mindre grupp eller i större grupper visade resultatet att ensamarbete dominerade 

(tabell 1).  

 

 

  

a) ...ensam  

 

b) ...i mindre 

grupp 

c) ...i större 

grupper  

Medelvärde 20,4 11,7 9,6 

Median 21,0 11,0 9,0 

Std. Deviation 10,7 9,5 6,9 

Minimum 3,0 1,0 1,0 

Maximum 51,0 52,0 31,0 

Tabell 2. Fördelning av typ av arbete i timmar, n=91. 

 

Medelvärdet för ensamarbete var 20 timmar per vecka. I mindre grupp arbetar 

respondenterna i snitt 12 timmar per vecka. Arbete i större grupper som 

exempelvis arbetsplatsmöten sker i något mindre utsträckning, ca 9,5 timmar per 

vecka. 
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4.1.2 Deskriptiv statistik: preferens av kontorstyp 

För att undersöka medarbetarnas inställning till olika kontorstyper innan och efter 

förändringen ställdes frågor om vilken typ av kontor de skulle vilja sitta i just nu, 

dvs. vid tiden för enkätutskicket, (figur 4), vilken typ av kontor de satt i innan 

förändringen (figur 5) samt vilken typ av kontor de ville sitta i innan förändringen 

(figur 6). Av respondenterna svarade 33% att de skulle vilja sitta i ett cellkontor i 

nuläget vilket är likvärdigt med svaret på frågan vilken typ av kontor de ville sitta 

i innan förändringen. Något färre, 30%, uppgav att cellkontor var den kontorstyp 

som de arbetade i innan förändringen. Därefter var delat kontorsrum om 2–3 

personer den vanligaste kontorstypen innan förändringen. Efter förändringen 

uppgav 18% att de föredrog ett aktivitetsbaserat kontor vilket var en ökning 

jämfört med innan förändringen då 7% ville sitta i ett aktivitetsbaserat kontor. 

 

 
Figur 4. Preferens av kontorstyp vid tiden för enkätutskicket, n=91. 

 
Figur 5. Aktuell kontorstyp innan förändringen, n=91. 
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Figur 6. Preferens av kontorstyp innan förändringen, n=91. 

 

4.1.3 Deskriptiv statistik: nöjdhet med kontorets funktion och utformning  

Av medarbetarna uppger 58% att det fungerar mycket bra eller ganska bra att 

arbeta i det nuvarande kontoret (figur 7). 

 

 
Figur 7. Hur det fungerar att arbeta i det nuvarande kontoret, n=89.  

 

 

Vad gäller utformning av kontoret och frågan om kontoret är optimalt utformat 

för medarbetarens arbetsuppgifter talar resultatet för att en större andel av 

respondenterna anser att kontorets utformning är anpassat för arbetsuppgifterna 

(figur 8). 
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Figur 8. Ditt kontor är optimalt utformat för dina arbetsuppgifter, n=87. 

4.1.4 Deskriptiv statistik: delaktighet 

För att ta reda på vilket sätt medarbetarna erbjudits möjlighet att delta vid 

utformning av kontoret gavs ett antal svarsalternativ med vanligt förekommande 

aktiviteter vid planering av nya arbetsmiljöer. Figur 9 illustrerar antalet svar per 

alternativ och det fanns möjlighet att välja flera svarsalternativ. Frågan gav också 

möjlighet att ge svaret ej deltagit/ej erbjudits möjlighet att delta vilket 60% 

svarade (n=50). På samma sätt efterfrågades på vilket sätt eller via vilka kanaler 

som medarbetarna påverkat utformningen av lokalerna där 71% (n=58) svarade 

att de ej deltagit i någon aktivitet eller ej erbjudits att påverka (figur 10). 

Deltagande i referensgrupp, deltagande i workshop, lämna åsikter via idévägg 

samt en behovskartläggning är de kanaler som medarbetare svarade att de deltagit 

i/påverkat via. 

 
Figur 9. Kanaler för delaktighet vid utformning av nya lokaler, n=82. 
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Figur 10. Kanaler för att påverka utformningen av nya lokaler, n=82. 

 

Vidare fick gruppen svara på i vilken grad de var nöjda med den delaktighet de 

hade i beslutsfattandet kring utformningen av nya lokaler (figur 11). Där svarade 

51% ”ej aktuellt” och 13% valde att inte besvara frågan. Av resterande 

respondenter svarade 22% att de var nöjda i hög grad, 5% angav att de var nöjda 

i liten grad och 9% svarade att de inte var nöjda. 

 

 

 
Figur 11. Nöjdhet med delaktighet kring beslutsfattande vid utformning av nya lokaler, n=84. 
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4.1.5 Icke-parametrisk statistik 

Mann-Whitney U-test visade ingen statistiskt signifikant skillnad (p-värde 0,409) 

mellan gruppen som svarat att de varit delaktiga och gruppen som inte varit 

delaktig i någon typ av planering/förberedelse inför utformningen av de nya 

kontorsmiljöerna i frågan ”Hur tycker du att det fungerar att arbeta i ditt 

nuvarande kontor?” 

 

Mann-Whitney U-test visar ingen statistiskt signifikant skillnad (p-värde 0,078) 

mellan gruppen som svarat att de påverkat utformningen av kontorsmiljön och 

gruppen som inte påverkat i frågan ”Hur tycker du att det fungerar att arbeta i ditt 

nuvarande kontor?” 

 

Kruskal-Wallis test visar ingen statistiskt signifikant skillnad (p-värde 0,055) 

mellan grupperna som är nöjd i hög grad med delaktigheten, gruppen som är nöjd 

i liten grad och gruppen som inte är nöjd i frågan ”Hur tycker du att det fungerar 

att arbeta i ditt nuvarande kontor?”  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

4.2 Intervjustudie 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med citat, tabeller och i text. 

Resultatet utkristalliseras ur de teman som beskriver delaktighet och nöjdhet. Med 

tema delaktighet avses om intervjupersonen varit med och bestämt om det skulle 

bli ett aktivitetsbaserat kontor, varit delaktig i någon arbetsgrupp under 

planeringsprocessen, varit nöjd med processen samt kunnat påverka 

utformningen. Tema nöjdhet inbegriper hur nöjd intervjupersonen var med det 

aktivitetsbaserade kontoret utifrån resultat, om kontoret var optimalt utformat för 

förekommande arbetsuppgifter, om lokalbehoven var tillfredsställda samt om det 

fanns arbetsuppgifter som medarbetaren valde att inte göra på kontoret. Utvalda 

citat och sammanfattningar av citat presenteras nedan under respektive tema. 

Citaten har kodats och innebörden redovisas i tabell 3. Avslutningsvis har 

författarna valt att inkludera intervjuguidens sista fråga “tre råd till andra som 

funderar på att implementera aktivitetsbaserat kontor”. Där valdes ett antal citat 

ut då de bedömdes som ytterst intressanta att förmedla. 

4.2.1 Översiktlig presentation av intervjufrågorna  

Tema:  delaktighet Respondent nummer 

 1 2 3 4 5 6 

Q6. Var du med och bestämde om skulle bli ett 

aktivitetsbaserat kontor? 

 Ø       nej  Ø ne nej  Ø       nej      nej nej nej 

Q9. Deltog du vid behovskartläggning, analys och 

vid utformning av lokalerna?  

ja nej ja  ja ja nej 

Q11. Är du nöjd med processen? Varför? ja ja ja nej  delvis ja 

Q14. Har du kunnat påverka utformningen? Ge 

exempel.  

ja nej nej ja vet ej nej 

Tema: nöjdhet        

Q16.  Är du nöjd med resultatet?   ja ja ja delvis ja ja 

Q20. Är ditt kontor optimalt utformat för dina 

arbetsuppgifter? Motivera  

ja ja ja nej ja nej 

Q21. Tillfredsställer kontoret alla dina lokalbehov?  ja ja nej ja ja ja 

Q22. Finns det arbetsuppgifter som du väljer att inte 

göra på kontoret? Varför? 

nej nej nej nej nej nej 

Tabell 3. Temana med tillhörande intervjufrågor. 
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4.2.2 Kodning 

Kod Innebörd 

(beskrivningar inom parenteser) Ljudbeskrivning 

... Det som uttalas innan eller efter citatet som har bedömts 

som icke relevant 

/.../ Borttaget då det bedömts som icke relevant 

(.) Tystnad, paus 

xxx Borttaget för avidentifiering 

[ ] Intervjuares kommentar 

Tabell 4. Koder och dess innebörder. 

 

4.2.3 Intervjufrågor tillhörande tema delaktighet.  

Nedan presenteras intervjupersonernas svar på intervjufrågorna samt kodning 

som använts vid citat. 

 

Q6. Intervjufråga: “Var du med och bestämde om det skulle bli ett 

aktivitetsbaserat kontor?” 

Ingen av intervjupersonerna var med och bestämde om det skulle bli ett 

aktivitetsbaserat kontor på företaget. En av intervjupersonerna återgav sin 

upplevelse enligt följande: 

 

Nej! …  det är för att vi fick ju aldrig vara med i processen att det skulle bli 

aktivitetsbaserat (.) det bara damp ned. Det var ingen som frågade (.) det var ju 

tyst jättelång tid och sen helt plötsligt så får vi veta något helt annat. (I4) 

[intervjuares tolkning: att det skulle bli ett aktivitetsbaserat kontor]  

 

Q9. Intervjufråga: “Deltog du vid behovskartläggning, analys och vid 

utformning av lokalerna?” 

Fyra av intervjupersonerna svarade att de varit delaktiga vid behovskartläggning, 

analys och utformning av lokalerna genom att ingå i någon av de förekommande 

arbetsgrupperna där de försåg projektet med uppgifter. Dock var 

intervjupersonerna delaktiga i olika stor utsträckning. En intervjuperson som 

deltog i en arbetsgrupp och hade fått tycka till om arbetsplatsutformningen och 
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som exempel återgav hen diskussionen om arbetsplatsen skulle delas in i zoner 

eller om det skulle vara utan zonindelning.  

 

En av intervjupersonerna besvarade frågan om delaktighet enligt följande:  

 

“Jag försåg projektet med uppgifter ...de frågade varje verksamhet hur mycket vi 

satt på, hur mycket möten vi hade och hur mycket vi jobbade och så. /.../” (I1) 

 

Två av intervjupersonerna svarade att de inte hade varit delaktiga i någon av 

arbetsgrupperna. 

 

Q11. Intervjufråga: “Är du nöjd med processen? Varför?” 

Drygt hälften av intervjupersonerna återgav att de var nöjda med processen. En 

av dessa intervjupersoner beskrev att hen var nöjd med processen överlag även 

om vissa saker redan var bestämda men fortsätter att beskriva att det nog behövs 

en plan att utgå ifrån och att det som är viktigt är att göra det bästa möjliga då det 

inte finns utrymme för att diskutera allt.  

 

En av intervjupersonerna som var delvis nöjd med implementeringsprocessen av 

det aktivitetsbaserade kontoret svarade att hen trodde att ledningen gjorde det så 

bra som man kunde utifrån rådande förutsättningar. Det hen saknade var tydlig 

information från ledningens sida om varför ett aktivitetsbaserat kontorskoncept 

skulle införas.  

  

Q14. Intervjufråga: “Har du kunnat påverka utformningen? Ge exempel”. 

Två av intervjupersonerna upplevde att de hade kunnat vara delaktiga och påverka 

utformningen av lokalerna. En av dessa intervjupersoner förklarade att 

projektledningen inte tyckte att det skulle vara zonindelat men att verksamheterna 

lämnat in önskemål om att det skulle vara det och det förslaget hade tagits tillvara 

av projektet. Den andra respondenten beskrev det enligt följande: 

 

“Lite har vi ju påverkat /.../ Lite av antalet rum kan man väl säga. Sedan ändrades 

förutsättningen för det vi hade planerat för... Från början så skulle vi kunna sitta 

och dela rum och ha ett eget rum (.)men (.) några rum togs bort så det vart öppet 

landskap.” (I4) 
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Hälften av intervjupersonerna återgav att de inte kunnat påverka utformningen av 

lokalerna. En av intervjupersonerna berättade att hen fick möjlighet att framföra 

sina åsikter men att det inte var tillräckligt många som var av samma åsikt på 

arbetsplatsen och då blev det ingen förändring. Den andra intervjupersonen 

beskrev sin upplevelse på följande vis: 

 

“Inte utformningen direkt ...mer detaljer men inte övergripande utformning. Utan 

det är mer det här vilka rum som eventuellt skulle förändras, bli fokusrum och 

sådana saker. Vi har ju infört en del besöksplatser... Så där har vi ju varit med 

men alltså utformningen, det beror på vad man menar då med utformning”. (I3) 

4.2.4 Intervjufrågor tillhörande tema nöjdhet. 

Nedan presenteras intervjupersonernas svar på intervjufrågorna samt kodning 

som använts vid citat. 

 

Q16. Intervjufråga: “Är du nöjd med resultatet?” 

Nästan samtliga av intervjupersonerna uttryckte att de var nöjda med resultatet av 

det nya aktivitetsbaserade kontoret på företaget. En av dessa intervjupersoner 

uttryckte att hen var nöjdare än förväntat med resultatet och att det fungerade bra 

att arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret. Arbetsplatsen beskrevs som trevlig och 

att det gavs förutsättningar att träffa människor. En annan av de intervjupersoner 

som var nöjd med resultatet uttryckte samtidigt en farhåga enligt nedan: 

 

“Ja (.) Men! Det har ju tillkommit fler personer. Så det har blivit en förändring i 

hur det har sett ut fram tills nu. Först var det väldigt tyst, det fanns gott om plats, 

det fanns alltid möteslokaler. Vi gjorde ju en kartläggning av hur nyttjandet såg 

ut. Vi kom ju fram till naturligtvis att det måste nyttjas av fler personer. Det är ju 

orimligt att det ska vara så mycket tomma ytor. Men då märker man att zonerna 

kanske inte räcker om alla är där samtidigt. (I1) 

 

Q20. Intervjufråga: ”Är ditt kontor optimalt utformat för dina arbetsuppgifter? 

Motivera”. 

På denna fråga svarade fler än hälften av intervjupersonerna att kontoret var 

optimalt utformat för deras arbetsuppgifter. En intervjuperson som trots allt var 

nöjd med kontorsutformningen svarade: 
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“Ja (.)/.../ både ja och nej. Om man har ergonomiska hjälpmedel som man ska 

plocka upp och ner varje dag så är ju inte det optimalt. Förut hade man ju de få 

pärmar man behövde till hands, nu står det i ett skåp. Jag tycker inte att det är ett 

hinder så jag svarar ja på frågan men det är ju trots allt skillnad mot hur det var 

förut. (I1) 

 

De två intervjupersonerna som inte tyckte kontoret var optimalt utformat för deras 

arbetsuppgifter beskrev följande upplevelser:  

“Det är inte riktigt optimalt tycker jag det är ju hög ljudnivå när folk kommer ut 

ur konferensrummen. Då blir det svårt att koncentrera sig när man håller på med 

sammanställningar och man ska prata i telefon (.) och för det att andra är i huset 

som kommer in och ska vara i lokalerna /.../de tänker inte alltid på att det är folk 

som sitter och jobbar. ” (I4) 

 

“Nej det är det då inte om man tänker just till det här med clean-desk principen. 

Vilken inte är jättebra på vår xxxavdelning”. (I6) [Intervjuarens tolkning: 

arbetsuppgifterna innebär att det behövs olika typer av arbetsmaterial tillgängligt 

för att kunna bedriva arbetet som behöver plockas fram och plockas undan från 

skrivbordet vid byte av arbetsplats]. 

 

Q21. Intervjufråga: Tillfredsställer kontoret alla dina lokalbehov? 

Så gott som alla intervjupersoner svarade att kontoret uppfyllde deras lokalbehov. 

En intervjuperson svarade nekande och uttryckte att det ibland kunde vara brist 

på mötesrum då efterfrågan ökat. 

 

Q22. Intervjufråga: Finns det arbetsuppgifter du väljer att inte göra på kontoret? 

Varför? 

På ovanstående fråga svarade samtliga intervjupersoner att de valde att utföra alla 

sina arbetsuppgifter på kontoret. En av intervjupersonerna svarade att hen valde 

att göra en viss arbetsuppgift på annan plats men det berodde på uppdragets art 

och hade inte med det aktivitetsbaserade kontorskonceptet att göra.  

4.2.5 Kombinering av temana med fokus på nöjdhet  

För att undersöka om möjligt samband fanns mellan intervjupersonernas nöjdhet 

med resultatet av det aktivitetsbaserade kontoret utfördes en kombinering med 

temat delaktighet (tabell 5). För beskrivning av temat delaktighet hänvisas till 

inledningen av kapitlet. 
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Majoriteten av intervjupersonerna var nöjda med resultatet av det 

aktivitetsbaserade kontoret.  Ingen av intervjupersonerna var med och bestämde 

att det skulle bli ett aktivitetsbaserat kontor. Över hälften av intervjupersonerna 

deltog vid behovskartläggning, analys och vid utformning av lokalerna samt var 

nöjda med implementeringsprocessen av det aktivitetsbaserade kontoret.  En 

intervjuperson var inte nöjd och en intervjuperson var delvis nöjd med 

implementeringsprocessen.        

 

                                                                                  Q16. Är nöjd med resultatet - respondent: 1,2,3,5,6 

                                                                                  Q16. Är delvis nöjd med resultatet - respondent: 4  

 
Ja Nej Delvis/kan ej besvara 

frågan 

Q6. Var du med och bestämde om det skulle 

bli ett aktivitetsbaserat kontor? 

 
Respondent: 

1,2,3,4,5,6 

 

Q9. Deltog du vid behovskartläggning, 

analys och utformning av lokalerna?  
Respondent: 

1,3,4,5 
Respondent:  
2,6 

 

Q11. Är du nöjd med processen? Varför? Respondent: 
1,2,3,6 

Respondent: 
4 

Respondent: 
5 (delvis) 

Q14. Har du kunnat påverka utformningen?  

Ge exempel. 
Respondent: 
1,4 

Respondent: 
2,3,6 

Respondent: 
5 (kan ej besvara frågan) 

Tabell 5. Kombinering av temana med fokus på nöjdhet 

 

4.2.6 Kombinering av temana med fokus på delaktighet 

För att undersöka om möjligt samband fanns mellan intervjupersonernas 

delaktighet i förekommande arbetsgrupper utfördes en kombinering med temat 

nöjdhet (tabell 6). För beskrivning av temat nöjdhet hänvisas till inledningen av 

kapitlet. Fler än hälften av intervjupersonerna var delaktiga vid behovs-

kartläggning, analys och utformning av lokalerna. Nästan alla intervjupersoner 

var nöjda med resultatet av det aktivitetsbaserade kontoret och tyckte att kontoret 

tillfredsställde alla lokalbehov förutom en intervjuperson som svarade att hen var 

delvis nöjd med resultatet och en annan intervjuperson som upplevde att alla 

lokalbehov inte var tillfredsställda. På frågan om kontoret var optimalt utformat 

för förekommande arbetsuppgifter var det två av intervjupersonerna som svarade 

nekande. Samtliga intervjupersoner valde att göra sina arbetsuppgifter på 

kontoret.       
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Q9. Deltog du vid behovskartläggning, analys och 

utformning av lokalerna? 

 

 
Deltagit: respondent 1,3,4,5 Ej deltagit: respondent 

2,6 

Q16. Är du nöjd med resultatet? 

 

Ja: respondent 1,3,5, 
Nej: respondent 4 (delvis 

nöjd) 

Ja: respondent 2,6 
Nej: - 

Q20. Är ditt kontor optimalt utformat för dina 

arbetsuppgifter?  
Ja: respondent 1,3,5 
Nej: respondent 4 

Ja: respondent 2  
Nej: respondent 6 

Q21. Tillfredsställer kontoret alla dina 

lokalbehov?  
Ja: respondent 1,4,5 
Nej: respondent 3 

Ja: respondent 2,6 
Nej: - 

Q22. Finns det arbetsuppgifter som du väljer att 

inte göra på kontoret?  
Ja: - 
Nej: respondent 1,3,4,5 

Ja: - 
Nej: respondent 2,6 

Tabell 6. Kombinering av temana med fokus på delaktighet 

4.2.7 Tre råd till andra inför implementering av aktivitetsbaserade kontor 

Nedan presenteras råd från intervjupersonerna till andra som står inför 

implementering av aktivitetsbaserade kontor. 

 

Q33. Intervjufråga: “Vilka tre råd vill du ge till andra som till andra som funderar 

på att implementera aktivitetsbaserat kontor” 

 

Två intervjupersoner beskriver på olika sätt att det är viktigt med delaktighet för 

berörda medarbetare vid implementeringsprocessen av det aktivitetsbaserade 

kontoret. En av dessa intervjupersoner återger att det fanns många farhågor inför 

en förändring och fortsätter att därför är det viktigt med delaktighet för de 

medarbetare som skall arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret under hela 

processen. Den andra intervjupersonen tyckte att det är viktigt att ledningen 

stämmer av med de medarbetare som skall arbeta i det tänkta aktivitetsbaserade 

kontoret huruvida det går att bedriva förekommande arbetsuppgifter. 

Intervjupersonen delar vidare med sig av en tanke om att hela kontoret inte skulle 

behöva vara aktivitetsbaserat utan att det skulle finnas möjlighet att ha en fast 

arbetsplats för dem som är i behov att det utifrån förekommande arbetsuppgifter. 

 

Ytterligare en intervjuperson påtalar att kontorskonceptet behöver vara anpassat 

till arbetsuppgifterna. Som exempel återberättas följande, om det ingår i 
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arbetsuppgifterna att ha frekventa telefonsamtal så kan vara svårt att få det att 

fungera i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö och tillägger att det naturligtvis beror 

på typen av telefonsamtal. 

 

En av intervjupersonerna berättar att hen tidigare arbetat i ett stort öppet landskap 

där det förekom fler störningsmoment än i det nuvarande aktivitetsbaserade 

kontoret. Hen beskriver att tidigare erfarenheter av olika arbetsmiljöer kan bidra 

till att en rädsla inför att byta till ett nytt kontorskoncept och föreslår studiebesök 

på ett aktivitetsbaserat kontor inför en förestående förändring.   

 

Att tydligt formulera och kommunicera till medarbetarna från ledningen varför 

man avser att genomföra en förändring till ett aktivitetsbaserat kontorskoncept 

menar en intervjuperson är ett viktigt råd. Ytterligare ett råd för att det skall bli en 

god arbetsmiljö i det nya aktivitetsbaserade kontoret var att en grundlig och 

faktaunderbyggd kartläggning genomförs bestående av både en nulägesanalys 

innan flytt och att en insamling genomförs av såväl önskemål och 

förändringsbehov från medarbetare på arbetsplatsen. 
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5. Diskussion och slutsatser 

I kapitlet presenteras en diskussion om studiens resultat och metod i förhållande 

till studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Resultatdiskussionen 

sker med utgångspunkt i tre informella frågor, inte att förväxla med studiens 

frågeställningar. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur fungerar det att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor?  

Ensamt arbete på plats på kontoret är det vanligaste arbetssättet inom den 

studerade organisationen. En tredjedel av respondenterna (33%) anger att arbete 

i eget cellkontor är den typ av kontor de föredrar vilket också är likvärdigt med 

svaret på frågan vilken typ av kontor de ville sitta i innan förändringen. I artikeln 

av Seddigh, et al. (2014) framkom att medarbetare föredrar cellkontor jämfört 

med andra öppna planlösningar när arbetsuppgifterna är koncentrationskrävande 

då det förelåg lägre distraktionsnivåer samt kognitiv stress i cellkontor.  Samma 

studie visar också att medarbetare upplever mindre distraktion i ett 

aktivitetsbaserat kontor jämfört med ett kontorslandskap. Däremot beskriver 

Seddigh, et al. (2015) att de funnit minskad koncentrationsförmåga hos 

medarbetare med koncentrationskrävande arbetsuppgifter som arbetar i cellkontor 

jämfört med de som arbetar i små- och medelstora kontor med öppna 

planlösningar. Petterson-Strömbäck, et al. (2018) beskriver att ett viktigt fynd var 

att vilken typ av arbetsuppgifter som medarbetaren har hade stor betydelse för om 

medarbetaren var nöjd med den nya aktivitetsbaserade kontoret och kunde 

prestera på samma nivå som innan förändringen. Medarbetare som arbetade 

ensamma var mer positiva till den nya arbetsmiljön medan de som arbetade 

ensamma med mer koncentrationskrävande uppgifter upplevde problem med 

uppmärksamhet och koncentration. I denna studies enkät fanns frågor om 

koncentrationskrävande arbetsuppgifter men dessa har ej analyserats vidare inom 

ramen för denna studie. 

 

I den studerade organisationen angav över hälften av intervjupersonerna att 

kontoret var optimalt utformat för förekommande arbetsuppgifter. I enkäten 

uppger 58% att det fungerar mycket bra eller ganska bra att arbeta i det nuvarande 

kontoret. På frågan om kontoret är optimalt utformat för medarbetarens 

arbetsuppgifter talar resultatet för att en majoritet av respondenterna anser att 



35 

 

kontorets utformning är väl anpassat för de förekommande arbetsuppgifterna. En 

större andel föredrar ett aktivitetsbaserat kontor framför andra kontor vid tiden för 

datainsamlingen (18%) jämfört med innan förändringen (7%). Senare studier av 

Seddigh (2015) understryker ytterligare en faktor som påverkar; personligheten 

hos medarbetarna påverkar upplevelsen av att arbeta i olika kontorsmiljöer. I 

studien studerades sex olika kontorstyper (flexkontor, små- mellanstora- och stora 

kontorslandskap, delade kontorsrum samt cellkontor) med inriktning på 

interaktionseffekten mellan medarbetares personlighet och kontorslösning. Fem 

olika personlighetstyper kartlades nämligen extroverta, samvetsgranna, 

emotionellt stabila, fantasifulla samt vänliga. Resultatet av studien pekar på att 

medarbetare som skattar sig högt på variabeln vänlighet rapporterar fler problem 

vid flexibla och mer öppna kontorstyper som exempelvis aktivitetsbaserade 

kontor. Detta faktum belyser i hög grad komplexiteten av att anpassa arbetsmiljön 

för medarbetare.  

 

I Rolfös (2018) artikel identifierades flertalet faktorer som påverkade det 

slutgiltiga resultatet utifrån medarbetares nöjdhet med kontorsutformningen av 

det aktivitetsbaserade kontoret. Några av faktorerna som belystes var att orsaken 

till den förestående förändringen av kontoret var känd och kommunicerad från 

ledningen ut i organisationen samt att avsatt tid och finansiella resurser fanns för 

förändringsprocessen. Samma faktorer belystes utav en av intervjupersonerna i 

den aktuella studien som underströk vikten av att tydligt formulera och 

kommunicera varför man avser att genomföra en förändring till ett 

aktivitetsbaserat kontor. 

5.1.2 Att vara delaktig spelar det någon roll? 

Enligt 3 kap. 1 § av Arbetsmiljölagen (SFS 2016:961) är det arbetsgivaren som 

har huvudansvaret för arbetsmiljön. Däremot vad gäller delaktighet framgår det i 

Arbetsmiljölagen (SFS 2016:961 2 kap. 1 §) att “Arbetstagaren skall ges 

möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”. Toivanen (2015) 

beskriver att organisationens medarbetare är de som är experterna på sin egen 

verksamhet, har specifik kunskap om vad som behövs för att underlätta arbetet 

och menar att inte ta vara på denna kunskap är ett slöseri med resurser. En av 

intervjupersonerna i den aktuella understryker betydelsen av att ledningen 

stämmer av med berörda medarbetare huruvida det går att bedriva förekommande 

arbetsuppgifter i ett aktivitetsbaserat kontor. 
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Det tillgängliga materialet från enkäterna kan inte påvisa att den medarbetare som 

varit delaktig (p=0,409) i högre utsträckning är nöjd med resultatet. Materialet 

kan inte heller tydligt påvisa att de medarbetare som påverkat utformningen 

(p=0,078) i högre utsträckning är nöjda med resultatet. I frågan om den 

medarbetare som är nöjd med sin delaktighet också är nöjd med resultatet är p-

värdet 0,055 på gränsen till statistiskt signifikant skillnad. Det kan tolkas som att 

det finns ett samband men att det tillgängliga materialet är för litet. Även p-värdet 

0,078 är på gränsen till statistiskt signifikant. Även här hade ett större material 

kunnat ge en statistiskt signifikant skillnad. Tidigare studier har visat att en hög 

grad av delaktighet bland medarbetare bidragit till positiva resultat vid förändring 

av kontorsarbetsmiljöer (Brunia, De Been, & van der Voordt, 2016). Ett större 

enkätmaterial med fler respondenter hade möjligen gett ett tydligare resultat. Här 

tillför intervjuerna ytterligare information där fyra av sex intervjupersoner svarar 

att de är nöjda med processen där det är möjligt att tolka in att de då även är nöjda 

med sin delaktighet. För att säkert veta hade intervjuerna behövt innehålla fler 

djupgående frågor om delaktighet. Ett större material med fler intervjupersoner 

hade möjligen kunnat ge ett annat resultat och möjligen en tydligare skillnad. 

 

Deltagande i referensgrupp, deltagande i workshop, lämna åsikter via idévägg 

samt en behovskartläggning är de kanaler som medarbetare varit delaktiga via 

eller påverkat utformningen genom enligt enkätresultatet. Över hälften uppger att 

de inte erbjudits möjlighet att delta eller påverka utformningen (60% respektive 

71%) och 51% av svarade ”ej aktuellt” på frågan om de är nöjda med sin 

delaktighet i planeringsarbetet vilket kan tolkas som att de ej deltagit eller inte 

erbjudits möjlighet att delta. Men anledningen bakom svaret kan författarna inte 

säkert veta. Av resterande respondenter har 22% svarat att de är nöjda i hög grad 

med den delaktighet de hade i beslutsfattande kring utformningen. 5% är nöjda i 

liten och grad och 9% har svarat att de inte är nöjda alls.  

 

Mer än hälften av intervjupersonerna återgav att de varit delaktiga i någon av de 

förekommande arbetsgrupperna. Varför flera av intervjupersonerna inte upplevde 

delaktighet trots att de haft som uppdrag att driva planeringsarbetet av de nya 

kontorsmiljöerna i arbetsgruppen är en fråga som återstår att besvara. I den 

studerade organisationen angav över hälften av intervjupersonerna att kontoret 

var optimalt utformat för förekommande arbetsuppgifter men endast två 

intervjupersoner svarade att de faktiskt kunnat påverka utformningen av 

lokalerna. Det kan upplevas motsägelsefullt att endast två intervjupersoner 
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svarade att de kunnat påverka utformningen av lokalerna men att nästan alla 

intervjupersoner trots det svarade att de var nöjda med resultatet av det 

aktivitetsbaserade kontoret, tyckte att lokalbehoven var uppfyllda och att alla 

arbetsuppgifter kunde genomföras på kontoret. 

 

Dessutom är det förvånande att de två intervjupersoner som uppgav att de inte 

varit delaktiga vid behovskartläggning, analys samt vid utformning av lokalerna 

trots denna omständighet var nöjda med resultatet av det aktivitetsbaserade 

kontoret. De upplevde även att lokalbehoven var tillfredsställda och att de kunde 

göra alla arbetsuppgifter på kontoret. Dock upplevde den ena intervjupersonen att 

kontoret inte var optimalt utformat för hens arbetsuppgifter. I detta fall hade 

delaktighet en mindre betydelse för hur de intervjupersonerna upplevde resultatet 

av förändringen. 

 

Svaren stämmer överens med resultatet från enkäterna i studien där det inte 

påvisats någon tydlig skillnad mellan gruppen som varit delaktig eller inte 

delaktig i utformningen av lokalerna på frågan om de är nöjda med resultatet. 

Möjligen betyder det att en medarbetare kan vara delaktig i processen och ändå 

vara missnöjd med resultatet samtidigt som en annan medarbetare utan 

delaktighet i processen upplever att kontoret är optimalt utformat för 

arbetsuppgifterna. Slutsatsen går emot vad tidigare och mer omfattande studier 

visat (Brunia, De Been, & van der Voordt, 2016, Kim, et al. 2016, Ruohomäki, 

Lahtinen & Reijula, 2015). I artikeln av Kim, et al. (2016) understryks vikten av 

medarbetarnas delaktighet vid utformningen av icke territoriella arbetsplatser 

vilket annars kan resultera i ett missnöje vid utvärdering av arbetsplatsen. Även i 

Ruohomäki, Lahtinen & Reijula (2015) artikel uttrycks vikten av delaktighet för 

medarbetarna vid utformning av arbetsplatser och betydelsen att sträva mot en 

mer användarcentrerad process för att skapa en hälsofrämjande och långsiktigt 

hållbar arbetsplats. Likaså har Rolfö (2018) funnit att medarbetares delaktighet 

var betydelsefull via deltagande i olika arbetsgrupper under hela processen och 

medverkan vid behovskartläggningar samt vid studiebesök. Att gå på djupet i 

begreppet delaktighet och ta reda på hur medarbetarna själva definierar begreppet 

delaktighet skulle kunna reda ut de oklarheter som den aktuella studien funnit.  

5.1.3 Vilka är framgångsfaktorerna vid förändring till aktivitetsbaserat kontor?  

En intervjuperson uttrycker i intervjuerna vikten av att en grundlig och 

faktaunderbyggd kartläggning genomförs inför en förändring. Kartläggningen bör 
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samla in såväl önskemål som specifika förändringsbehov från de medarbetare som 

berörs. Strömbäck-Pettersson, et al. (2018) drar liknande slutsatser där författarna 

beskriver att det är angeläget att göra en noggrann kartläggning av hur 

arbetsuppgifterna för den aktuella verksamheten ser ut och om är 

arbetsuppgifterna lämpliga att utföra i en öppen kontorsmiljö.  

 

En annan intervjuperson uttrycker att ledningen tydligt bör formulera och 

kommunicera till medarbetarna varför man avser att genomföra en förändring till 

ett aktivitetsbaserat kontor. Enligt Petterson-Strömbäck, et al. (2018) finns en rad 

kriterier som behöver vara uppfyllda för att en förändring av kontorstyp ska kunna 

genomföras så smidigt som möjligt. De beskriver behovet av att medarbetarna är 

delaktiga i processen och att en riskbedömning och konsekvensanalys utförs. En 

väl genomarbetad konsekvensanalys, god kommunikation med medarbetarna 

samt förståelse för hur förändringsprocesser påverkar människor skapar goda 

förutsättningar för en förändring. Enligt Petterson-Strömbäck, et al. (2018) & 

Rolfö (2018) är resurser en avgörande faktor. För att genomföra en så stor 

förändring som en flytt till en annan typ av kontorsarbetsmiljö krävs resurser både 

i tid, kompetens och ekonomi. Både medarbetare, ledning och projektledare kan 

då ges förutsättningar att genomföra den förändring som krävs.  

 

Vidare understryker Petterson-Strömbäck, et al. (2018) behovet av en beredskap 

att möta och tillgodose individuella behov hos de anställda. Andra 

framgångsfaktorer vid övergång till ett aktivitetsbaserat kontor är samverkan, 

medarbetarnas delaktighet och gemensamma “spelregler” vilket också 

framkommit i studien som utgjort underlag för rapporten. I en artikel av Rolfö, 

Eklund och Jahncke (2017) skriver författarna sammanfattningsvis att 

medarbetarnas delaktighet i planeringsprocessen bör möjliggöras. Att göra 

användarna delaktiga i planeringen säkerställer att arbetsmiljön används på det 

sätt som det är tänkt samtidigt som det ger en ökad förståelse bland medarbetarna 

för förändringen. Det nya arbetssättet med de generella principer där 

medarbetaren saknar egen plats, förväntas byta plats efter olika arbetsuppgifter 

och tillämpa clean desk behöver diskuteras inom arbetsgruppen.  

5.1.4 Lärdomar 

De resultat och slutsatser som studien kommit fram till bör sättas i ett 

sammanhang där det är möjligt att generalisera. De resultat som studien visar 

gäller först och främst i Sverige och de förutsättningar som råder på en arbetsplats 
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med storlek som det studerade objektet och med den typen av administrativa 

arbetsuppgifter som förekommer på den aktuella arbetsplatsen. Det framkommer 

från hur våra intervjupersoner svarat och tidigare studier har visat att det är viktigt 

med delaktighet från medarbetarna i de beslut som är ämnade för dem under hela 

implementeringsprocessen för att möjliggöra det bästa möjliga resultatet av 

arbetsplatsen. Studien av Seddigh (2015) understryker ytterligare en faktor som 

påverkar; personligheten hos medarbetarna påverkar upplevelsen av att arbeta i 

olika kontorsmiljöer. Med kunskap om detta minskar möjligheten att generalisera 

ytterligare då medarbetare alltid har och kommer ha såväl olika personligheter 

som individuella behov för att kunna uppnå bästa möjliga arbetsförmåga. 

  

Studiens syfte var att studera planeringsprocessen hos ett företag eller 

organisation som genomfört förändringar till ett aktivitetsbaserat kontor och 

analysera nöjdhet med den fysiska arbetsmiljön ur ett medarbetar- och 

delaktighetsperspektiv. Att söka svar på frågan om betydelsen av medarbetarnas 

delaktighet i planeringen och vilka effekter delaktigheten har för det slutliga 

resultatet bidrar till att skapa en kunskapsgrund. En grund som andra 

organisationer och företag kan utgå från när de påbörjar en liknande 

förändringsprocess. Delaktighet är en viktig faktor men inte den enda faktorn av 

betydelse vid en implementering av en ny kontorstyp. Att få kännedom om 

orsaken inför en förstående förändring till ett aktivitetsbaserat kontor är ett råd 

som en av intervjupersonerna i denna studie poängterade och menade att det 

tydligt bör kommuniceras och formuleras från ledningen vilket överensstämmer 

med tidigare studier i ämnet (Rolfö, 2018; Antonovsky, 1991). Medarbetare som 

varit delaktiga i planeringsprocessen bidrar med värdefulla erfarenheter om vikten 

av förberedelser, information och behovskartläggningar.  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Urval, bortfall och etiska aspekter 

Enligt Jacobsen (2002) är en tumregel att en svarsfrekvens över 50% räknas som 

tillfredsställande. Svarsfrekvensen i enkätstudien var 58% av 158 personer som 

arbetade inom organisationen vid tiden för förändringen. Flera faktorer kan ha 

påverkat storleken på bortfallet. Enkätens omfattning och uppskattad tid för att 

fylla i kan ha utgjort ett hinder. Arbetsbelastningen hos medarbetarna kan påverka 

benägenheten att ta sig tid för att fylla i en enkät. För att öka möjligheten att få 

hög svarsfrekvens fanns ett antal strategier att ta till. Information till företaget och 
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de tänkta respondenterna och intervjupersonerna var viktig. Studiens syfte och 

upplägg förklarades tydligt samt på vilket sätt medarbetarna och organisationen 

med sitt deltagande bidrog till forskning inom kontorsarbetsmiljö. Deltagarna var 

informerade om etiska aspekter, sekretess och att data skulle komma att hanteras 

konfidentiellt. Dock förmedlades information enbart skriftligt via e-post. 

Möjligen hade ett informationsmöte med tillfälle att ställa frågor om studien och 

deltagande kunnat ge en högre svarsfrekvens.  

 

Deltagande i de individuella intervjuerna kunde ej ske helt anonymt vilket kan ha 

påverkat respondenternas svar. Författarna fick via en projektledare tillgång till 

en lista med 15 stycken namn och kontaktuppgifter till de personer som varit 

delaktiga i planeringsarbetet och som arbetade på det aktivitetsbaserade kontoret. 

Efter ett urval som beskrivits tidigare i rapporten intervjuades sju personer. Vilka 

sju personer som valdes ut har inte redovisats för organisationen och 

intervjusvaren har behandlats med sekretess. Under pågående intervju 

exkluderades en intervjuperson då det visade sig att intervjupersonen inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. 

5.2.2 Validitet och reliabilitet 

Att känna till svarsfrekvensen när resultatet analyseras är viktigt för att kunna dra 

slutsatser om resultatets generaliserbarhet. Information om respondenterna 

rörande ålder, kön och utbildningsnivå fanns tillgängligt i resultatet. Dock kan 

författarna inte avgöra om respondenterna utgör en fullt representativ grupp för 

organisationen som helhet. Fördelningen mellan kvinnor respektive män i 

respondentgruppen var 78% respektive 22%. På arbetsplatsen totalt var andelen 

kvinnor respektive män 71% respektive 29%. Hur arbetsgruppen som helhet ser 

ut gällande faktorerna ålder och utbildningsnivå var information som författarna 

inte hade tillgång till. Enbart sex medarbetare intervjuades och det är ett för litet 

antal för att kunna generalisera resultatet. Ett lågt antal deltagare gör det svårt att 

uppnå en extern giltighet. Syftet med en kvalitativ ansats är dock att få en djupare 

förståelse för intervjupersonernas personliga upplevelser, inte att generalisera till 

en större population (Jacobsen 2002).  

Urvalskriterierna var att intervjupersonerna skulle varit delaktiga i 

planeringsprocessen samt att de skulle arbeta i det aktivitetsbaserade kontoret 

vilket i sig kan ha påverkat studiens resultat. En hypotes var att upplevd 

delaktighet i planeringsprocessen skulle öka graden av nöjdhet med resultatet av 

det aktivitetsbaserade kontoret. Att ifrågasätta om urvalet av intervjupersonerna 
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var rätt för studien och att de intervjupersonerna kunnat förmedla sann 

information är sätt att kontrollera validiteten. Validiteten i förhållande till syfte 

och frågeställningarna har påverkats på grund av att två intervjupersoner inte 

uppfyllde inklusionskriterierna avseende delaktighet i någon av arbetsgrupperna 

vilket framkom under databearbetningen. De personerna var således inte rätt 

intervjupersoner för studien. Ytterligare ett sätt att pröva studiers interna giltighet 

är att undersökningens resultat valideras genom kritisk granskning och kontroll 

av slutsatser mot andra studier vilket Jacobsen (2002) rekommenderar. 

Författarna har gemensamt granskat resultaten och jämfört mot andra studier. En 

reflektion i efterhand är att det hade varit intressant att tillföra ytterligare en metod 

för att kontrollera validitet genom att låta uppgiftslämnarna själva kontrollera 

slutsatser från undersökningen för att se om de känner igen sig.  

 

Avseende intervjuerna finns en aspekt att beakta gällande genomförandet. 

Författarna fördelade intervjupersonerna mellan sig, genomförde och 

transkriberade ett antal intervjuer var. Detta kan ha påverkat reliabiliteten trots att 

strukturen fanns i intervjuguiden. Författarna hade olika sätt att ställa frågorna på 

och sannolikt olika förförståelse om ämnet. Materialet bearbetades och 

analyserades utav endast en av författarna. Interbedömarreliabiliteten hade kunnat 

stärkas genom att författarna bearbetat samtliga data individuellt och sedan 

kontrollerat respektive bedömningar.  

 

För att stärka den interna validiteten valdes metodtriangulering med hjälp av enkät 

och intervju. Endast en metod kan ge oklara eller oväntade resultat. Att tillföra 

studien ytterligare en metod ger en fördjupning samt komplettering av de 

resultaten (Jacobsen, 2002). Vanligt är att en metod inleder och att en fördjupning 

sedan sker via en annan metod. I den aktuella studien användes de två metoderna 

parallellt med anledning av att studien skulle genomföras inom en begränsad tid. 

Syftet med intervjuerna var att skapa en djupare förståelse kring 

planeringsprocessen, genomförandet och resultatet fristående från enkätsvaren. 

Pettersson-Strömbäck, et al. (2018), Brunia, De Been, & van der Voordt, (2016) 

& De Been, Beijer & den Hollander (2015) har använt sig av olika metoder för 

insamling av data. I många fall är data som samlats in med olika metoder 

samstämmiga vilket ökar validiteten.  
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5.2.3 Datainsamlingsmetoder 

Enkäten var mycket mer omfattande än vad studiens syfte krävde. Enkäten 

kortades ner på förhand efter önskemål från organisationen om att nå en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Tanken var att en kortare enkät skulle ta mindre tid att 

fylla i och därmed möjliggöra att fler respondenter svarade på samtliga frågor. 

Möjligen hade en ännu kortare enkät med ett mer specifikt fokus på studiens syfte; 

medarbetarnas delaktighet och nöjdhet med resultatet, gett en högre 

svarsfrekvens. Den ursprungliga enkäten (bilaga 1) utformades inom ramen för 

projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer”. De frågor som valdes 

ut för djupare analys i den aktuella studien (tabell 1) har validitetstestats via face 

validity vilket innebär att forskaren låter minst fem personer läsa frågor och se om 

de tolkar frågorna på avsett sätt. Validitetstestningen av frågor genomfördes inom 

projektet ”Projektering och planering av nya arbetsmiljöer”.  

 

Telefonintervju valdes som datainsamlingsmetod i intervjudelen av praktiska skäl 

då organisationen där studien skulle genomföras fanns på annan ort. 

Telefonintervjuer har visat sig vara en mindre lämplig metod om det förekommer 

många öppna frågor i undersökningen då den personliga och förtroliga kontakten 

uteblir mellan intervjuperson och intervjuare (Jacobsen 2002). Intervjuguiden 

som användes i denna studie var semistrukturerad med både öppna och slutna 

frågor och bedömdes som en adekvat datainsamlingsmetod. Det finns dessutom 

positiva sidor med telefonintervjuer, bland annat att den så kallade 

“intervjuareffekten” som minskar, dvs.  intervjuarens påverkan på 

intervjupersonen och ökar på så vis datamaterialets tillförlitlighet (Jacobsen 

2002). Intervjuguiden hämtades från projektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer”. Precis som enkäten var intervjuguiden mer omfattande än vad 

studiens syfte krävde. En reflektion i efterhand är att en intervjuguide med färre 

frågor och mer utrymme för öppna frågor och följdfrågor hade gett möjligheter 

till en djupare analys av de ämnen som visade sig vara viktiga i studien.  

5.2.4 Databearbetningsmetoder 

Att kombinera teman i databearbetningen är en metod för att undersöka eventuella 

samband mellan insamlade kvalitativa data. Valet att kombinera teman gjordes 

för att uppfylla studiens syfte att söka svar på frågan om betydelsen av 

medarbetarnas delaktighet har och vilka effekter delaktigheten har för nöjdheten 

med det slutliga resultatet.  
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Det finns anledning att reflektera kring författarnas egen påverkan på resultatet, 

som verksamma ergonomer, med erfarenhet från verksamheter med kontorstyp 

och arbetssätt liknande de i studien. Författarnas förförståelse kan ha påverkat vid 

datainsamlingen på så sätt att vi gått miste om viktiga aspekter inför dataanalysen. 

Författarna anser dock att både förförståelse och kunskap har varit en tillgång och 

föranledde också valet av metodansats.  

5.2.5 Design 

En bidragande omständighet till att nästan samtliga intervjupersoner och mer än 

hälften av respondenterna svarade att de var nöjda med resultatet skulle kunna ha 

berott på nyhetens behag. Utvärderingen genomfördes ca 12 månader efter inflytt. 

I en tvärsnittsstudie av De Been, Beijer & den Hollander (2015) genomfördes 

gruppintervjuer för att kartlägga positiva och negativa aspekter med det 

aktivitetsbaserade kontorskonceptet. Det som kom fram i flertalet grupper, 

gällande de positiva aspekterna av det nya aktivitetsbaserade kontoret var 

byggnadens arkitektur och färgsättning som var tilltalande och bidrog till en varm 

och trevlig atmosfär.  

 

Beror det positiva resultatet på att kontorsmiljön är ny, i trevliga färger och att 

möblerna är nya eller beror resultatet på att lokalernas utformning och anpassning 

stämmer med verksamhetens behov? När en mätning skett vid ett tillfälle i en 

specifik miljö, som i den aktuella studien, är det svårt att avgöra vad som bidragit 

till olika svar (Pettersson-Strömbäck, et al., 2018). Denna studie genomfördes 

cirka 12 månader efter genomförd förändring. En långtidsuppföljning via en 

longitudinell studie skulle på ett annat sätt kunna utvärdera effekterna när en 

längre tid passerat och effekten av nyhetens behag har avtagit. I en longitudinell 

studie genomförd av Rolfö, Eliasson & Eklund (2017) kan utläsas att nöjdheten 

bland medarbetarna ökade efter genomförd flytt till ett aktivitetsbaserat kontor. 

En ny mätning genomfördes sex månader senare på samma kontor för att 

utvärdera den fysiska arbetsmiljön och resultatet visade att nöjdheten tenderade 

att minska marginellt. 

5.2.6 Ansats 

Vid metodtriangulering inleder vanligtvis en metod, exempelvis en enkät, och en 

annan metod följer upp (exempelvis intervjuer individuellt eller i grupp) för att 

fördjupa och reda ut oklarheter. I den aktuella studien användes de två metoderna 

parallellt. Möjligen hade en procedur där enkät först skickades ut, samlades in och 
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analyserades innan intervjuerna genomfördes gett en mer nyanserad bild. 

Intervjuguiden hade då kunnat bygga på enkätsvaren i den aktuella studien med 

särskilt fokus på oklarheter eller frågeområden som särskilt utmärkte sig.  

 

Tanken med att använda en redan tillgänglig enkät och en intervjuguide från 

studien “Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” var att kunna göra 

jämförande analyser av ett större material. Under arbetets gång valde författarna 

dock att prioritera det egna studieobjektet och endast göra analyser av det egna 

datamaterialet. En annan procedur med intervjuer som efterföljer enkäterna hade 

möjligen också krävt ett annat urval. Inledningsvis var planen att erbjuda samtliga 

medarbetare möjlighet att delta i en individuell intervju. Medarbetare skulle då 

anmält sig genom att skriva upp sig på en bokningslista. Ett urval av den typen 

hade kunnat fånga upp information från personer som ej haft ett tydligt uppdrag i 

förarbete och planeringsprocessen som medarbetarna som deltagit i 

arbetsgruppens arbete. Då en av forskningsfrågorna rörde just delaktighetens 

betydelse för det slutliga resultatet efter förändringen hade intervjupersoner utan 

delaktighet i arbetsgruppen möjligen bidragit med ytterligare ett perspektiv som 

ej fångats upp i den aktuella studien.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 

I följande kapitel presenteras förslag på framtida forskning samt de slutsatser och 

lärdomar som författarna valt att belysa utifrån syfte och frågeställningar. 

 

Förändringar i arbetsmiljön kan medföra stora konsekvenser för medarbetarna 

vad gäller hälsa och prestationsförmåga. Syftet med studien var att studera 

planeringsprocessen hos ett företag eller organisation som genomfört förändringar 

till ett aktivitetsbaserat kontor och analysera nöjdhet med den fysiska arbetsmiljön 

ur ett medarbetar- och delaktighetsperspektiv.  

 

Studien bidrar med kunskaper och lärdomar från ett pilotprojekt där fokus i 

utvärderingen varit om delaktighet under planeringsprocessen kan bidra till 

medarbetarnas nöjdhet med den fysiska arbetsmiljön. Tidigare och mer 

omfattande studier har visat på att just detta förhållande varit betydelsefullt. 

Studiens resultat tyder på att det kan föreligga ett samband mellan medarbetares 

delaktighet i planeringsprocessen och nöjdhet med den fysiska arbetsmiljön. 

Resultaten visar att organisationer och företag har en betydelsefull resurs i sina 

medarbetares kunskaper och erfarenheter att tillgå för en lyckad implementering 

av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer.  

 

Att reda ut och fördjupa begreppet delaktighet rekommenderas vara en del av 

förberedelsearbetet för att säkerställa att hela organisationen har en samsyn vad 

gäller frågan om delaktighet. Frågor som berör i vilken grad medarbetarna tillåts 

vara delaktiga och vilka möjligheter som finns till påverkan bör vara tydligt 

kommunicerade. Delaktighet bör skiljas från beslutsfattande där huvudansvaret 

ligger hos ledningen. Författarna föreslår fortsatt forskning i ämnet med fler 

djupgående intervjuer både enskilt och i fokusgrupper för att klargöra begreppet 

delaktighet vid förändringar i den fysiska arbetsmiljön.  

 

Forskare inom området bör ha delaktighetsaspekten i åtanke i sin strävan mot att 

skapa ett framtida hållbart arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare oavsett 

individuella förutsättningar och/eller behov, kan arbeta, vara delaktiga och 

prestera under ett helt arbetsliv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

 

Studiens syfte 

Studien ingår i Forskningsprojektet “Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” som syftar till att 

förbättra arbetsmiljö och välbefinnande samt förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Företag kan ha begränsad 

erfarenhet av att planera för en god arbetsmiljö när de bygger nya eller bygger om sina lokaler. Därför 

behövs metoder och verktyg som underlättar detta planeringsarbete. 

 
Syftet med denna studie är att utvärdera arbetsmiljön i det aktivitetsbaserade kontoret och därigenom 

överföra kunskap till planeringsprocessen hos företag som står inför implementering av aktivitetsbaserade 

kontorsmiljöer. Denna studie syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som sedan kan användas av 

företagen men även av konsulter och företagshälsovård. 

 
Vem blir tillfrågad att delta? 

Anställda XX som i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och väljer att delta i studien. 

 
Vad innebär det att delta? 

Studien består av två delar där del 1 är ett webbaserat frågeformulär. Parallellt med att enkäten finns 

tillgänglig för att besvara kommer det finns möjlighet att delta i en individuell intervju. Tider och datum kommer 

att meddelas inom kort. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är en institution som garanterar att individernas 

svar förblir anonyma. Ifyllda formulär skickas direkt till forskarna på KTH. Detsamma gäller för intervjusvaren. 

De besvarade frågorna datorbearbetas. Svar från enskilda personer är konfidentiella, och resultat kommer 

endast att visas på gruppnivå. Företagsledningen kommer få tillgång till data först efter att forskarna 

avidentifierat svaren (ledningen kan ej spåra svaren till enskilda individer). Då resultaten är analyserade 

kommer de att presenteras i en magisteruppsats tillgänglig för alla som vill ta del av den. Din medverkan i 

studien är frivillig och du kan när som helst under studien avbryta till deltagande. Det kommer inte på något 

sätt påverka din arbetssituation om du deltar eller inte. 

 
Finns det några fördelar med att delta i studien? 

Studien syftar till att öka kunskapen om hur kontorets utformning påverkar hälsa, välbefinnande och 

produktivitet. Alla organisationer och företag som deltar erbjuds återkoppling av sina resultat som underlag 

för utveckling av den egna verksamheten för bättre arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande och produktivitet. 

 
Hur får jag veta mer om studien? 

Studien bedrivs vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Projektgruppen på KTH består av Stella Ziemelis och 

Anna Bladini båda kliniskt verksamma som ergonomer/leg. fysioterapeuter och studenter på 

magisterprogrammet i Ergonomi och MTO. Handledare är Linda Rolfö, doktorand från KTH och Jörgen Eklund, 

Professor vid KTH. 

 
Välkommen att ta kontakt om du vill veta 

mer om studien: Stella Ziemelis, e-post: 

ziemelis@kth.se 

Anna Bladini, e-post: abladini@kth.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Information 

mailto:ziemelis@kth.se
mailto:abladini@kth.se
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* 1. Vilken typ av kontor... 
                                                                                                                                                   Flexkontor,     Aktivitetsbaserat 

 
Cellkontor 

(mindre 

 
 

Delat 

 
 

Litet 

 
 

Medelstort 

 
 

Stort 

Ej eget 

srivbord, i 

övrigt  

kontor (inget 

eget skrivbord, 

kontoret är 

enskilt kontorsrum kontorslandskap kontorslandskap kontorslandskap som    utformat för olika Vet 

kontorsrum) (2-3 pers.) (4-9 pers.) (10-24 pers.) (över 24 pers.) landskap) aktiviteter) ej/annat 

 

 
b)...satt du i 

innan                                                                                                                                                            
förändringen? 

Vet ej/annat/eventuella kommentarer 

 

 
 

 

* 2. Jämfört med vad du trodde/tyckte om det aktivitetsbaserade kontoret innan förändringen... 
 

mycket mer 

positiv lite mer positiv 

 

ungefär 

densamma lite mer negativ 

 

mycket mer 

negativ 

 

vet ej/tar ej 

ställning 

 
 

* 3. Att arbeta i ditt nuvarande kontor... 
 

 
mycket bra ganska bra 

 

varken bra eller 

dåligt ganska dåligt mycket dåligt 

 

vet ej/tar ej 

ställning 

 

 

a)...skulle du 

vilja sitta i? 

...är din uppfattning nu... 

...tycker du fungerar... 

c)...ville du 

sitta i innan 

förändringen? 
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* 4. Hur nöjd är du med... 
 

(-3) 

Mycket 

missnöjd (-2) (-1) (0) (1) (2) 

 

(3) 

Mycket 

nöjd 

 
b)...avståndet mellan dig och de andra du arbetar med?                                                                           

d)...den visuella avskildheten på din arbetsplats (att inte vara 

observerad)? 

 
e)...mängden ljud från andras konversationer när du är på din 

arbetsplats? 

g)... med den akustiska avskildheten vid din arbetsplats 

(möjligheten att föra konversationer utan att grannar hör och                                                                          

vice versa)? 

 
Kommentar: 

 
 

 

* 5. Hur nöjd är du med... 
 

(-3) 

Mycket 

missnöjd (-2) (-1) (0) (1) (2) 

 

(3) 

Mycket 

nöjd 

 

b)...hur lätt det är att interagera med kollegor?                                                                         

Kommentar: 

 
 

 

6. Markera det svar som bäst stämmer överens med dig 
 

(1) Håller 

inte alls 

med (2) (3) (4) (5) (6) 

 

(7) Håller 

med 

fullständigt 

 

 

a)...den fysiska arbetsmiljön? 

e)...ljudnivån på din arbetsplats (ventilation, skrivare, talnivå 

etc.)? 

a)...tillgängliga möjligheter för att dra dig tillbaka till privata 

områden för konversationer, telefonsamtal och tyst 

koncentrationskrävande arbete? 

Ditt kontor är optimalt utformat för 

dina arbetsuppgifter 

c)...graden av separering med väggar, skärmar och möbler 

runt din arbetsplats? 

f)...mängden bakgrundsljud (dvs ej tal) som du hör vid din 

arbetsplats? 
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* 7. Hur ofta... 
 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan 

 

Aldrig/nästan 

aldrig 

 
b)...blir du av någon anledning störd så du inte får möjlighet att helt och 

fullt sjunka in i den uppgift du har framför dig? 

 
Eventuella kommentarer: 

 
 

 

* 8.  
 
 

Antal minuter 
 

 

Eventuella kommentarer: 

 

* 9. I jämförelse med innan förändringen, upplever du att... 
 

 
mycket mer 

effektivt 

 

 
lite mer 

effektivt 

 

varken mer 

eller mindre 

effektivt 

 

 
lite mindre 

effektivt 

 

mycket 

mindre 

effektivt 

 

 
vet ej/tar ej 

ställning 

 
b) ...du och dina närmaste kollegor 

tillsammans arbetar... 

 
Eventuella kommentarer: 

 
 

 

* 10. Hur upplever du att arbetet och samverkan fungerar på din arbetsplats? 
 

Mycket 

dåligt 

 

Ganska 

dåligt 

 

Varken bra 

eller dåligt Ganska bra Mycket bra 

 
b) Hur fungerar samarbetet inom din enhet/arbetsgrupp?                                                                                                   

Kommentar: 

 

a) ...klarar du av att vara produktiv på din nuvarande 

arbetsplats/arbetsrum? 

 

Hur många minuter per dag spenderar du på att hitta en lämplig arbetsplats? 

a) ...du nu arbetar... 

a) Hur bedömer du produktiviteten i din enhet/arbetsgrupp? 

c) Hur fungerar samarbetet mellan olika 

enheter/arbetsgrupper? 
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* 11. I jämförelse med innan förändringen. 
 
 

 
mycket 

lättare 

 
 

 
lite 

lättare 

 

verken 

lättare 

eller 

svårare 

 
 

 
lite 

svårare 

 
 

 
mycket 

svårare 

 

 
vet ej/tar 

ej   

ställning 

 
b) Att vid behov sammankalla de närmaste kolegorna till 

spontana möten/längre diskussionstillfällen är nu... 

Eventuella kommentarer: 

 

 
 

 

* 12.  
 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan 

 

Aldrig/nästan 

aldrig 

 
b) Känner du dig delaktig i gemenskapen på din arbetsplats?                              

 
Kommentar: 

 
 

 

13. På vilket sätt/genom vilka kanaler har du... 
 
 
 

 
Synpunkter 

 

 
Bidra med 

idéer/synpunkter 

via idévägg eller 

 

Har ej 

deltagit 

eller 

Utformningsspel Kartläggning av erbjudits 

Referensgruppsmöten på ritningar Enkät Intervju Workshop dylikt App eller dylikt behov/aktiviteter att delta 

 

 
b) ...påverkat 

utformningen 

av nya 

lokaler? 

 
Annat, nämnligen... 

a) Att snabbt få tag på någon av de närmaste kollegorna för ett 

kortare ärende (träffa personligen eller nå per telefon) är nu... 

a) Är stämningen bra mellan dig och dina arbetskamrater? 

a) ...erbjudits 

möjlighet att 

delta vid 

utformningen 

av nya 

lokaler? 

c) Att kommunicera med min chef/mina chefer tycker jag nu 

känns... 
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* 14. I vilken grad... 
 

I mycket 

hög grad 

 

I hög 

grad 

 

I liten 

grad 

 

I mycket 

liten grad Inte alls Ej aktuellt 

 
b)....känner du tillhörighet till din arbetsplats?                                                         

Kommentar: 

 
 
 

 

 

* 15. Hur nöjd är du med... 
 

(-3) 

Mycket 

missnöjd (-2) (-1) (0) (1) (2) 

 

(3) 

Mycket 

nöjd 

 
b)...funktionsdugligheten i kontorsmöblerna (stolar, bord, hyllor, 

hurtsar, avskärmningar,...)? 

d)...förvaringsmöjligheterna?                                                                         

Eventuella kommentarer: 

 
 

* 16. Hur ofta... 
 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan 

 

Aldrig/nästan 

aldrig 

 
b)...sitter du på samma arbetsplats som du suttit på föregående arbetsdag?                               

d)...hanterar du uppgifter som är sekretessbelagda (för dina kollegor)?                                    

Kommentar: 

 
 
 

a)...är du nöjd med den delaktighet du har/hade i 

beslutsfattandet kring utformningen av nya lokaler? 

a)...arbetsplatsens estetiska utseende? 

a)...lämnar du, över natten, arbetsmaterial eller personliga saker på din/en 

arbetsplats? 

c)...möjligheten att justera inredningen så att de möter dina 

individuella behov? 

c)...växlar du arbetsstation/arbetsmiljö under arbetsdagen? (t.ex. tyst rum, mötesrum) 
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* 17. Hur ofta under de senaste två veckorna har du på jobbet känt dig... 
 

 
Inte alls 

 

Mindre delen av 

tiden En liten del av tiden 

 

Större delen av 

tiden Hela tiden 

 

 
...uthållig?                                                                                                    

...orkeslös?                                                                                                   

 
...slutkörd?                                                                                                    

...rastlös?                                                                                                    

 
...fullt koncentrerad?                                                                                                    

...kvicktänkt?                                                                                                    

 
...idérik, kreativ? 

 

 
* 18. Hur ofta under de senaste två veckorna har du på jobbet känt... 

 

 
Inte alls 

 

Mindre delen av 

tiden En liten del av tiden 

 

Större delen av 

tiden Hela tiden 

 

 
...hängivelse? 

 

 

* 19. Följande frågor avser hur du haft det de senaste 4 veckorna. 
 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan 

 

Aldrig/nästan 

aldrig 

 
Hur ofta har du haft huvudvärk?                                                                                                                

Eventuella kommentarer: 

 
 
 

...energisk? 

...utmattad? 

...lättdistraherad? 

...klartänkt? 

...stolthet? 

Hur ofta har du känt dig stressad? 

...aktiv? 

...ofokuserad? 

...uppmärksam? 

...inspiration? 
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* 20. När du är på kontoret hur stor andel per vecka arbetar du vanligtvis med uppgifter som... 

Andel i procent 

 
 

 

* 21. Kräver ditt arbete att du... 
 

 
Alltid Ofta Ibland Sällan 

 

Aldrig/nästan 

aldrig 

 
b...är idérik?                                                                                                                

d...lär dig nytt/söker ny information?                                                                                                                

 
f...räknar i flera steg?                                                                                                                

h)...hanterar telefonsamtal?                                                                                                                     

Kommentar: 

 
 

 

* 22. Hur tillfredsställd är du med.... 
 

Mycket 

tillfredsställd Tillfredsställd 

 

Inte 

tillfredsställd 

 

Mycket 

otillfredsställd 

 
b)...ditt arbete som helhet, allt inräknat?                                                                                 

Kommentar: 

 

 

* 23. Är det något du skulle vilja tillägga angående ditt arbete och din arbetsmiljö? 
 

  Nej 

Ja, 

 

 

 

 

 

a...måste minnas information? 

e...genererar texter/skriver? 

a)...den fysiska arbetsmiljön? 

 

a) ...kräver hela din uppmärksamhet och koncentration? 

c...fattar svåra beslut? 

g...måste överblicka många saker samtidigt i ditt arbete? 
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* 24. När du är på arbetsplatsen/kontoret, hur många timmar per vecka arbetar du vanligtvis... 

      Timmar 

Eventuella kommentarer: 

 
 

25. Hur gammal är du? 

 
26. Kön? 
 

Kvinna 
 
Man 

  

 
27. Vilken är din profession? 

 
28. Vilken är din högsta utbildning? 

 

Jag har ingen utbildning 

 

Gymnasium 

 

Yrkesutbildning 

 

Högskola/Universitet 

 
 

* 29. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka, om du räknar med övertid? 

Timmar per vecka 

 
* 30. Hur stor del av din arbetsvecka arbetar du (uppskattaprocentuellt genomsnitt per 

vecka de senaste 3 månaderna. Summan av a), b) och c) ska bli 100%)... 

    % per vecka 

Kommentar: 

 

 

...ensam (kräver ingen interaktion med kollegor/ledning)? 

 

...i mindre grupp (t.ex. projektgrupp om 2-3 personer eller handledning) 

 

...i större grupper (arbetsplatsmöten, presentationer etc. Räkna ej med tid för förberedelser) 

 

Uppskatta genomsnitt per vecka det senaste året. 

 

...på kontoret? 

 

...hemma? 

 

...ute hos kund eller på annan plats? 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuguide från forskningsprojektet Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer. 

 

Namn:  

 

Personlig information 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Beskriv de tre vanligaste arbetsuppgifterna du genomför under arbetsveckan? 

3. Hur mycket är du inne på kontoret? 

4. För var och en av dessa arbetsuppgifter, hur fördelar du tiden mellan 

koncentrerat arbete och samarbete? 

5. Var väljer du att sitta när du utför dessa arbetsuppgifter? 

 

Förberedelser och planeringsprocess 

6. Var du med och bestämde om det skulle bli ett ABW? 

7. Var du positivt eller negativt (skeptiskt) inställd till ABW när ni fick reda på 

att ni skulle flytta till ABW? 

8. Var du positivt eller negativt (skeptiskt) inställd till ABW precis innan ni 

skulle flytta? 

9. Deltog du vid behovskartläggning, analys och vid utformningen av lokalerna? 

10. Hur många timmar har du lagt ner på detta (utformningen av lokalerna)? 

11. Är du nöjd med processen? Varför? 

12. Vad hade kunnat göras annorlunda? 

13. Vad i processen kändes mest givande? 

14. Har du kunnat påverka utformningen? Ge exempel. 

15. Har dina behov tagits hänsyn till vid planeringen av lokalerna? 

 

Resultat 

16. Är du nöjd med resultatet? 

17. Vad tror du gjorde att det blev så bra? /Vad tror du gjorde att det inte blev så 

bra? 

18. Vad är den största positiva förändringen? 

19. Vad är den största negativa förändringen? 

20. Är ditt kontor optimalt utformat för dina arbetsuppgifter? Motivera 

21. Tillfredsställer kontoret alla dina lokalbehov? 
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22. Finns det arbetsuppgifter som du väljer att inte göra på kontoret? Varför? 

23. Främjas eller motverkas du av att kunna arbeta flexibelt/att kunna byta plats 

efter aktivitet? 

 

Socialt 

24. Är det viktigt för dig att ha kollegor i din direkta närhet? 

25. Hur har det sociala samspelet förändrats? 

26. Hur har sammanhållningen förändrats? 

27. De största irritationsmomenten? 

 

Förbättringsområden 

28. Vilka (andra) styrkor ser du för ditt arbete i den nya kontorsmiljön? 

29. Vilka (andra) svagheter ser du för ditt arbete med den nya kontorsmiljön? 

30. Ser du nya möjligheter/farhågor ditt arbete med den nya kontorsmiljön? 

31. Har ABW påverkat din prestationsförmåga (din förmåga att genomföra dina 

arbetsuppgifter)? 

32. Något annat som påverkas av AM och kontorets utformning som du vill 

belysa? 

33. Tre råd till andra som funderar på att implementera ABW 
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Bilaga 3. Informationsbrev till organisationen om studien 

 

Studiens syfte 

Studien ingår i Forskningsprojektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer” som syftar till att förbättra arbetsmiljö och välbefinnande samt 

förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Företag kan ha begränsad erfarenhet av att 

planera för en god arbetsmiljö när de bygger nya eller bygger om sina lokaler. 

Därför behövs metoder och verktyg som underlättar detta planeringsarbete. Syftet 

med denna studie är att utvärdera arbetsmiljön i det aktivitetsbaserade kontoret 

och därigenom överföra kunskap till planeringsprocessen hos företag som står 

inför implementering av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Denna studie syftar 

till att ta fram ett kunskapsunderlag som sedan kan användas av företag men även 

av konsulter och företagshälsovård. 

 

Vem blir tillfrågad att delta? 

Anställda i (organisationens namn) som arbetar i aktivitetsbaserad kontorsmiljö 

och väljer att delta i studien. 

 

Vad innebär det att delta? 

Studien består av två delar där del 1 är ett webbaserat frågeformulär. Parallellt 

med att enkäten finns tillgänglig att besvara kommer ett antal medarbetare bli 

tillfrågade om att delta i en individuell telefonintervju. Endast forskarna har 

tillgång till frågeformulären och intervjusvaren och Kungliga Tekniska 

Högskolan är en institution som garanterar att individernas svar förblir anonyma. 

Ifyllda formulär skickas direkt forskarna. Detsamma gäller för intervjusvaren. De 

besvarade frågorna datorbearbetas. Svar från enskilda personer är konfidentiella 

och resultat kommer endast visas på gruppnivå. Representanter från arbetsgivaren 

kommer få tillgång till data först efter att forskarna avidentifierat svaren. När 

resultaten är analyserade kommer de att presenteras i en magisteruppsats 

tillgänglig för alla som vill ta del av den. Din medverkan i studien är frivillig och 

du kan när som helst under studien avbryta till deltagande. Det kommer inte på 

något sätt påverka din arbetssituation om 

du deltar eller inte. 

 

Finns det några fördelar med att delta i studien? 

Studien syftar till att öka kunskapen om hur kontorets utformning påverkar hälsa, 

välbefinnande och produktivitet. Alla organisationer och företag som deltar i 
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forskningsprojektet erbjuds återkoppling av sina resultat som underlag för 

utveckling av den egna verksamheten för bättre arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande 

och produktivitet. 

 

Hur får jag veta mer om studien? 

Studien bedrivs vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Projektgruppen på 

KTH består av Stella Ziemelis och Anna Bladini båda kliniskt verksamma som 

ergonomer/leg. fysioterapeuter och studenter på magisterprogrammet i Ergonomi 

och MTO. Handledare är Linda Rolfö, doktorand från KTH och Jörgen Eklund, 

Professor vid KTH. 

 

Välkommen att ta kontakt om du vill veta mer om studien: 

Stella Ziemelis, e-post: ziemelis@kth.se 

Anna Bladini, e-post: abladini@kth.se 
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Bilaga 4. Informationsbrev telefonintervju 

 

Hej, 

Du som får detta mail kommer att bli tillfrågad om deltagande i en telefonintervju 

som avser att samla material till en studie om arbetsmiljö i det aktivitetsbaserade 

kontoret. Nedan följer information om projektet, studiens syfte, genomförande 

och vart du vänder dig vid frågor. 

 

Projektet och studiens syfte 

Studien ingår i Forskningsprojektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer” som syftar till att förbättra arbetsmiljö och välbefinnande samt 

förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Företag kan ha begränsad erfarenhet av att 

planera för en god arbetsmiljö när de bygger nya eller bygger om sina lokaler. 

Därför behövs metoder och verktyg som underlättar detta planeringsarbete. 

Syftet med denna studie är att utvärdera arbetsmiljön i det aktivitetsbaserade 

kontoret och därigenom överföra kunskap till planeringsprocessen hos företag 

som står inför implementering av aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Denna studie 

syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som sedan kan användas av företag 

men även av konsulter och företagshälsovård. 

 

Vem blir tillfrågad att delta? 

Deltagare i arbetsgruppen som varit verksam inför implementeringen av det 

aktivitetsbaserade kontoret på (organisationens namn). 

 

Vad innebär det att delta? 

Datainsamling i studien sker genom enkät och intervjuer. Enkäten kommer 

skickas ut till samtliga medarbetare på (organisationens namn). Ifyllda enkäter 

skickas direkt forskarna. Ett antal personer i arbetsgruppen kommer bli 

kontaktade via mail och tillfrågas om att delta i en telefonintervju. Intervjusvaren 

kommer att bearbetas. I forskningsprojektet “Projektering och planering av nya 

arbetsmiljöer” används en intervjuguide med frågor. Samma guide kommer att 

användas vid kommande telefonintervjuer. Endast forskarna har tillgång till 

enkät- och intervjusvaren och Kungliga Tekniska Högskolan är en institution som 

garanterar att enskilda individernas svar förblir anonyma och konfidentiella. 

Resultaten från intervjuerna kommer att presenteras i en magisteruppsats 

tillgänglig för alla som vill ta del av den. Citat från intervjuerna komma att 

presenteras i rapporten.  
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Vad händer nu? 

Du kommer inom kort att få ett mail med förslag på tider för en telefonintervju. 

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst under studien avbryta 

till deltagande. På den överenskomna tiden kommer en av projektgruppens 

medlemmar att ringa upp. Intervjun är beräknad till max 30 min.  

 

Hur får jag veta mer om studien? 

Studien bedrivs vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Projektgruppen på 

KTH består av Stella Ziemelis och Anna Bladini båda kliniskt verksamma som 

ergonomer/leg. fysioterapeuter och studenter på magisterprogrammet i Ergonomi 

och MTO. Handledare är Linda Rolfö, doktorand från KTH och Jörgen Eklund, 

Professor vid KTH. 

 

Välkommen att ta kontakt om du vill veta mer om studien: 

Stella Ziemelis, e-post: ziemelis@kth.se 

Anna Bladini, e-post: abladini@kth.se 

 

  

mailto:abladini@kth.se
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Bilaga 5. Mail tidsbokning av telefonintervju 

 

Ämne: Bokning av tid för telefonintervju 

 

Hej, 

Du har blivit utvald att delta i en telefonintervju enligt informationen som 

skickades ut 20180424. Nedan följer ett antal tider för intervjuer. Beräknad tid 

för intervju är 30 min, i den föreslagna tiden nedan har vi lagt till 15 min för 

administrativa uppgifter på vår sida i slutet av angiven tid. Deltagandet är helt 

frivilligt. Du kan närsomhelst välja att avstå eller meddela oss att du önskar 

avbryta ditt deltagande. 

 

(5–6 förslag på datum och tider) 

 

Återkom till oss med, om möjligt flera, förslag på tider då du kan medverka i 

telefonintervjun. Vi behöver också få ett telefonnummer där vi kan nå dig. 

Slutligen vill vi uttrycka vår tacksamhet om du väljer att delta i studien - Du bidrar 

till utveckling av framtidens arbetsplatser! 

 

 

Vänligen 

Anna Bladini & Stella Ziemelis 

Ergonomer/Leg Fysioterapeuter 

Studenter på Magisterporgrammet i Ergonomi och MTO 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Stockholm 
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Bilaga 6. Mail samtycke till användande av citat 

 

Hej XX, 

 

Under maj månad genomfördes telefonintervjuer av Stella Ziemelis och mig, 

Anna Bladini på din arbetsplats. Vi är studenter på Kungliga Tekniska högskolan 

och skriver en magisteruppsats om aktivitetsbaserade kontorsmiljöer som ingår i 

ett större forskningsprojekt “Projektering och planering av nya arbetsmiljöer” 

som syftar till att förbättra arbetsmiljö och välbefinnande samt förebygga 

arbetsrelaterad ohälsa.  

 

Du blev intervjuad av mig och jag återkommer nu till dig angående dina citat 

som vi önskar använda i vår studie. Dina citat återfinns längre ned i detta mail. Vi 

har i vår pågående uppsats (som fortfarande är ett arbetsmaterial) inkluderat 

nedanstående citat från Dig och jag önskar stämma av med Dig om det är i sin 

ordning från din sida att vi får använda dem? 

 

I texten där dina citat används benämns Du som intervjuperson (I) eller 

respondent (R) med ett nummer, exempelvis “I år har det varit en mycket varm 

sommar” (R2.) I uppsatsen benämns Din arbetsplats som organisationen eller 

arbetsplatsen. Jag vore mycket tacksam om Du med vändande mejl till mig kunde 

bekräfta att vi har Ditt samtycke att använda dina citat. Om Du önskar att inte 

medverka och inte vill att vi inte använder något/några citat är det bara att Du 

meddelar mig detta och Du behöver inte ange något skäl.  

 

Stort tack än en gång för att vi fick intervjua Dig! Det har varit ett stort bidrag till 

vår studie och kommer förhoppningsvis bli till nytta för andra organisationer som 

står inför en implementering av aktivitetsbaserade kontor. 

 

 

 

Vänligen, 

Anna Bladini och Stella Ziemelis 

Ergonomer/Leg Fysioterapeuter 

Studenter på Magisterprogrammet i Ergonomi och MTO 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Stockholm 
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Citat som vi önskar använda: 

Dessa citat från Dig presenteras i en tabell tillsammans med andra respondenters 

svar på nedanstående frågor. På frågor där du svarat ja eller nej har inte 

inkluderats i detta mail. 

 

 

Nedan presenteras de intervjufrågor med efterföljande svar från respondenten 

som valts ut att använda som citat i rapporten, se exempel nedan. Samtliga citat 

från respektive respondent presenteras nedan i respektive mail. 

 

 

Intervjufråga: Finns det arbetsuppgifter du väljer att inte göra på kontoret? 

Varför? 

"Ja, vissa eftersom jag är xxx ut mot verksamheter så måste jag ju (.) vissa saker 

måste man ju ta på plats i xxx och xxx värld istället för att ta in dem i ett flashigt 

kontorslandskap. /.../ [Nej okej, och då beror det snarare på uppdraget än på att 

den arbetsuppgiften inte passar i det aktivitetsbaserade kontoret.] Precis. Exakt 

så." 

 

 

 

Kod/ Innebörd 

(beskrivningar inom parenteser) Ljudbeskrivning 

... Det som uttalas innan eller efter citatet som har bedömts som icke relevant 

/.../ Borttaget då det bedömts som icke relevant 

(.) Tystnad, paus 

xxx Borttaget för avidentifiering 

[ ] Intervjuares kommentar 

 

 

 


