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Det mest diskuterade ämnet på kontorsarbetsmarknaden idag är det aktivitetsbaserade kontoret 

som ska vara mer flexibelt, mer lönsamt och bidra till högre kreativitet än de klassiska 

cellkontoren eller kontoren med öppna landskap. Frågan om byte av kontorstyp diskuteras i 

stort sett vid varje uthyrning men en stor andel ställer sig kritiska till frågan trots de positiva 

nyttorna.  
 

Rädslan att mista sin fasta kontorsarbetsplats, att slutprodukten inte ska passa verksamheten och 

att det kan spås vara en tillfällig trend som kommer att visa sig vara något som inte fungerar, 

gör att många tvekar. I denna uppsats utreds frågan varför det inte hyrs ut fler aktivitetsbaserade 

kontor. Frågan utreds inte genom kvantitativa undersökningar om hur marknaden ser på 

aktivitetsbaserade kontor utan genom en utförlig undersökning av uthyrningsprocessen och 

projektledningen för framtagningen av denna kontorstyp. Materialet har tagits fram genom 

intervjuer med arbetande i branschen, vars svar är anonyma i uppsatsen. Undersökningen har 

strukturerats genom en modell som grundar sig på en befintlig modell för god servicekvalitet 

som sedan har anpassats till uthyrningsprocessen och projektledningen av aktivitetsbaserade 

kontor. Genom den anpassade modellen kan förekomsten av informationsgap definieras och 

undersökas.  
 

De flesta av de inblandade parterna i framtagningsprocessen av aktivitetsbaserade kontor är 

eniga om att efterfrågan växer på den svenska marknaden och spås vara ett viktigt steg mot det 

moderna kontoret. Detta leder till att morgondagens fastighetsbolag bör ha god kompetens och 

kompatibla processer vid uthyrning, projektledning och förvaltning av aktivitetsbaserade kontor 

för att kunna tillgodose marknadens behov. De inblandade parterna är hyresvärdar, hyresgäster 

och konsulter, som i denna uppsats är arkitekter och experter på aktivitetsbaserade kontor. Det 

är i dagsläget vanligt förekommande att en hyresgäst anlitar en hyresgästrådgivare varför 

uppsatsen även prövar deras inverkan på uthyrningsprocessen och projektledningen av ett 

aktivitetsbaserat kontor. Detta undersöks separat i en analys genom en hypotesprövning.   
 

Vi rekommenderar att läsa genom ordlistan med nyckelord för uppsatsen som finns som bilaga.
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The most discussed topic in the office market is about the activity-based office that is said to be 

more flexible, economical and contributing to increased creativity compared to the classical 

cellular offices or the open plan offices. Throughout every new transition or relocation project 

the topic of discussion is whether the tenant should change their office according to the new 

trend, but many companies are critical despite the many advantages that have been uplifted.  

 

The fear of letting go of the fixed work desk, that the new way of working would not fit in the 

company’s daily activities and that the concept is a passing trend that would end up being an 

expensive and inefficient solution, creates a lot of doubt. In this thesis we have conducted 

studies of the causes why there aren’t more activity-based offices in Stockholm. We have not 

conducted quantitative studies of the market views on activity-based offices but instead kept 

focus on the leasing process and the project management through interviews with the market. 

The study has been structured with the help of a known service-quality model that has been 

modified to fit the leasing process, project management and development of activity-based 

offices. The modified model has enabled the defining and identification of information gaps. 
 

The majority of the active participants in the leasing process and project management of 

activity-based offices are unanimous that the concept is new on the market and has a growing 

demand in the Swedish office market but is predicted to be an essential step towards the future 

office. This means that the future real estate companies need to improve their competence and 

the use of compatible processes during the leasing process and project management of activity-

based offices to satisfy the future market demand. The active participants are property owners, 

tenants, consultants that normally consist of experts and architects. Tenant representatives have 

come to be a popular choice for tenants, which is why this thesis also conducts a study on how 

their services affects the leasing process and project management of activity-based offices. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 

Flexibilitet, lönsamhet och kreativitet är slagord för det aktivitetsbaserade kontoret.  
 

Det är flexibelt eftersom kontoret är lätt att uppdatera. Vill ett företag öka eller minska antalet 

arbetsplatser eller strukturera om kontorsplatserna för att kraven hos de befintligt anställda 

förändras, är det lätt att strukturera om utformningen. Hyresgästen måste inte nödvändigtvis 

flytta till en annan lokal för att behoven ändras. Oftast används flyttbar inredning, exempelvis 

skärmväggar för att avskilja zonerna från varandra.(A1) 
 

Det är lönsamt eftersom ett aktivitetsbaserat kontor kan rymma fler arbetsplatser på samma 

yta. Företag som tidigare inte kunnat placera sig centralt på grund av höga kostnader kan 

numera göra det.(A1) Lönsamheten kan även ligga i en förhöjd image jämfört med andra 

företag på marknaden. Ett aktivitetsbaserat kontor lyfter företagets status vilket lockar ny 

arbetskraft till företaget som ger fördelar mot konkurrerande aktörer.(A6)  
 

Det är kreativt då kontoret skapar ytor för spontana möten och samtal, något som både 

cellkontor och öppna kontorslandskap inte bidrar till i lika hög grad.(A1) 
 

Med dessa fördelar följer även nackdelar. När fler anställda ska rymmas på samma yta ställs 

högre krav på tekniska lösningar för bland annat ventilation och brandutrymning. Detta gör 

att hyresgästanpassningen blir mer kostsam när ett aktivitetsbaserat kontor ska lanseras.(A3) 

För flertalet hyresgäster finns också oron över att inte ha en egen arbetsplats samt rädslan att 

inte kunna arbeta ostört. Vid en övergripande samanställning av fördelarna och nackdelarna 

tycks dock det positiva överväga det negativa. Utgifterna för hyresgästanpassningarna fås 

igen då hyresgästerna ofta stannar längre i lokalen. Rädslan över att inte kunna arbeta ostört 

kan lösas genom att bygga upp tysta avdelningar i kontorslandskapet.(A1) Idag är det även 

vanligast att företag arbetar i öppna landskap, vilket är den kontorstypen som medför sämst 

trivsel.(A5) På den Svenska kontorsmarknaden finns dock ändå endast ett fåtal bolag som i 

dagsläget valt att använda denna typ av kontor helt ut. Samtidigt har konceptets framgång 

varit större när det implementerats i andra länder, exempelvis i Holland där andelen kontor 

som arbetar aktivitetsbaserat är cirka 25-30 %.(A4) Vi ställer oss därför frågan om det 

föreligger någon annan svårighet i processen som behandlar valet av kontorslokal och dess 

utformning, närmare bestämt i uthyrningsprocessen eller projektledningen av 

aktivitetsbaserade kontor.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Examensarbetet syftar till att undersöka om det föreligger informationsgap mellan inblandade 

parter vid uthyrningsprocessen och projektledningen av aktivitetsbaserade kontor. Det är en 

studie som behandlar de anledningar som ligger till grund för att det moderna 

aktivitetsbaserade kontoret inte får större genomslagskraft.  

- Föreligger informationsgap mellan inblandade parter vid uthyrning och projektledning 

av aktivitetsbaserade kontor?  

1.3 Avgränsning 
 

Denna rapport är begränsad till förekomsten av informationsgap mellan inblandade parter vid 

framtagningen av aktivitetsbaserade kontor i Stockholm, detta eftersom Stockholm har den 

största marknaden för kontor i Sverige. Eftersom de största hindren ligger i 

framtagningsprocessen är arbetet avgränsat till uthyrningsprocessen och projektledningen 

som därefter är begränsad till relationerna mellan hyresvärd, hyresgäst och 

hyresgästrådgivare samt eventuellt inblandade konsulter, i denna uppsats i form av experter 

och arkitekter. Att hyresvärden tar hjälp av en mäklare är idag inte vanligt vid 

aktivitetsbaserade kontor varför den parten inte har analyserats. Analysen av 

hyresgästrådgivarens roll behandlas separat genom en hypotesprövning.  

1.4 Disposition 
 

Denna uppsats börjar med en teoretisk referensram som beskriver uthyrningen och 

projektledningen av aktivitetsbaserade kontor, framtagningen av den modell som ligger till 

grund för vår utredning samt nödvändiga begreppsförklaringar. Här beskrivs också de 

kriterier som är uppsatta för att kunna avgöra om den framtagna modellens informationsgap 

förekommer samt hypotesens innebörd. Därefter följer metoden som beskriver hur vi gått 

tillväga, hur vi behandlar källkritik samt hur vi valt intervjupersoner till uppsatsen. Resultatet 

är uppdelat efter de informationsgap som definierats i modellen tillsammans med våra 

kommentarer. I resultatet följer även konklusionen av testet av hypotesen. Strukturen för 

dessa informationsgap, tillsammans med hypotesen är samma genom hela uppsatsen varför 

denna återfinns även i analysen där vi sammanfattar våra åsikter kring varje informationsgap 

och utvärderar hypotesen samt ger våra rekommendationer till inblandade parter i 

framtagningsprocessen.  Analysen av informationsgapen genomförs med hjälp av en 

graderingsskala som beskriver vilka informationsgap som påverkar mest respektive minst. 

Som bilaga finns en ordlista som beskriver nyckelord för uppsatsen. 
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2. Teoretisk referensram 
 

För att kunna bifalla tänkbara informationsgap följer nedan en beskrivning av 

uthyrningsprocessens faser, projektledningens innehåll och var informationsgap kan uppstå i 

den processen. En befintlig vetenskaplig modell används för att kartlägga var 

informationsgapen uppstår, det vill säga hur de definieras. Denna modell kommer sedan att 

modifieras för att passa framtagningen av aktivitetsbaserade kontor. 

2.1 Uthyrningsprocess och projektledning 
 

Framtagningsprocessen av ett aktivitetsbaserat kontor består av två steg, uthyrningsprocessen 

som sträcker sig till att hyreskontraktet är undertecknat och projektledningen behandlar 

utformningen av kontoret.  
 

Av intervjuerna att döma finns det tre förhållanden vid själva uthyrningen av kontor som 

uppstår genom tre möjliga vägar. En hyresgäst kan välja att gå till en hyresgästrådgivare som 

sköter kommunikationen och förhandlingarna mellan hyresgästen och hyresvärden. En 

hyresgäst kan också välja att direkt gå till en hyresvärd för att söka efter en lokal. 

Kommunikationen och förhandlingarna sker då i direkt kontakt mellan hyresgästen och 

hyresvärden. En hyresvärd kan också välja att gå till en mäklare som normalt har i uppgift att 

hitta en hyresgäst till en vakant lokal. Fortsättningsvis utreds dock endast förhållande 1 och 2 

då förhållande 3 är ovanligt vid uthyrningen av aktivitetsbaserade kontor. 

 
   Vanligaste förkommande uthyrningsförhållanden 
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När hyreskontraktet är undertecknat är det vanligt att fler aktörer så som konsulter, i denna 

uppsats i form av arkitekter och experter inkluderas för att lokalanpassningen och 

inredningen ska bli så optimalt anpassad till verksamheten som möjligt. Experten är 

specialiserad på aktivitetsbaserade kontor och vilka förändringar som behöver göras inom 

organisationen vid framtagningen och användandet av kontoret, denna kan anlitas under hela 

processen. Det är efter kontraktsskrivningen som projektledningen tar vid uthyrningen. När 

en hyresgäst har bestämt sig för att hyra en lokal måste lokalen ofta anpassas till hyresgästens 

verksamhet, det kan gälla förändringar i lokalens fysiska utformning av väggar och öppna 

ytor, utrymningsvägar och installationer, exempelvis ventilation. Detta ansvarar vanligtvis 

hyresvärden för genom att denna anlitar en arkitekt som genom tidigare uppdrag i byggnaden 

är mer kunnig om vilka anpassningar som är möjliga. Efter lokalanpassningen tar hyresgästen 

normalt över arbetet och får själv ansvara för att inreda kontoret och anlitar ofta en arkitekt 

för genomförandet.  Om en hyresgäst väljer att anlita en hyresgästrådgivare, representerar 

hyresgästrådgivaren hyresgästen vid de olika stegen i processen. 

2.2 Begreppsbeskrivning  
 

För att kunna följa med i examensarbetets kontext har vi följande begreppsbeskrivning. En 

ordlista med nyckelord för uppsatsen finns som bilaga. 
 

Informationsgap  

Informationsgap kan definieras som en brist eller skillnader i information.(Oxford English 

Dictionary, 2014) I exempelvis fastighetsbranschen skapar detta svårigheter för inblandade 

parter att kommunicera med varandra vilket förhindrar en annars effektiv förhandling.  

Genom att vara påläst och öppen för ny kunskap minskar risken för informationsgap vid 

uthyrning, projektledning och förvaltning av kontor.  
 

Kommunikation och information  

Kommunikation är processen att skapa och dela mening genom överföring och utbyte av 

tecken. Processen kräver interaktion mellan människor.(Dimbleby och Burton, 1999) 
 

Information syftar i första hand på kommunikation av fakta, däribland verifierbara och 

objektiva fakta om världen. Mer allmänt kan termen omfatta allt som bidrar till vår 

kunskapsmassa och i det fallet kan avsändning och mottagning av idéer och åsikter beskrivas 

som information. Information tjänar till att minska osäkerheten och en mottagare vet mer 

efter informationen erhållits än innan.(Dimbleby och Burton, 1999) 
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Barriärer  

Vid kommunikations- och informationsproblem talas det om barriärer som hindrar utbytet av 

informationen. Två typer av barriärer som är applicerbara i denna uppsats är semantiska och 

psykologiska.  
 

Begreppet semantik rör ordens betydelse. En semantisk barriär kan uppstå när termer inte 

används eller kan förstås med dess begreppsmässiga innebörd och därmed gör det svårt för 

mottagaren att tyda informationen rätt.(Dimbleby och Burton, 1999) 
 

Psykologiska barriärer stör kommunikationen då en av parterna har en viss attityd, 

övertygelse eller värdering.  Alla människor har övertygelser och åsikter vilket gör att något 

slags urval eller tolkning inom kommunikationsprocessen är oundviklig. När inställningen till 

ny kunskap är svag och informationen kring kunskapen bristfälligt uppstår det därför en lucka 

mellan parterna.(Dimbleby och Burton, 1999) 
 

Kommunikationsmedium 

Ett medium innebär i kommunikationssammanhanget en kanal för kommunikationen, ett sätt 

att kommunicera. Det finns tre huvudklasser av kommunikationsmedium; fastställande 

medier, återgivande medier och mekaniska medier.(Fiske, 2004)   
 

- Fastställande medier innebär den muntliga kommunikationen face-to-face mellan 

parterna. Ord är inte det enda som spelar en betydande roll utan även gester, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk är kan användas att kommunicera med.  

- Återgivande medier är estetiska och kreativa sätt att kommunicera och involverar 

böcker, fotografier och inredning.  

- Mekaniska medier sker när radio, TV och internet används som kommunikationssätt. 

2.3 Vetenskaplig modell - Service-Quality Model 
 

Idag finns det ingen existerande modell som beskriver informationsgap i uthyrningsprocessen 

och projektledningen av aktivitetsbaserade kontor. Vi har därför utifrån den befintliga 

gapmodellen, ”Service-Quality Model” som beskriver de gap som är möjliga vid utförandet 

av en tjänst, tagit fram en egen modell som är anpassad till uthyrningsprocessen och 

projektledningen. Nedan följer en beskrivning av den vetenskapliga modellen.  
 

Kunder formar sina förväntningar om en tjänst utifrån flera källor så som tidigare 

erfarenheter, genom mun-till-mun metoden och genom marknadsföring. Generellt sätt brukar 

kunderna även jämföra den uppfattade servicen med den förväntade servicen. När den 



 
 

6

uppfattade servicen inte uppnår den förväntade servicen, blir kunden missnöjd. Service-

kvalité modellen (Service-Quality Model) visar fem gap som kan ligga till grund för ett 

misslyckat utförande av en tjänst.  

 

 

Bild avritad från Service-Quality Model av A. Parasuraman, Valarie A. Zeithhaml and Leonard L. Berry I (Kotler and 
Keller, 2012) 

 

GAP 1. Konsumentens förväntningar och ledningens uppfattning 

Ledningen uppfattar inte vad kunden vill ha. Exempelvis kan ledningen på ett sjukhus tro att 

patienterna vill ha bättre mat men patienterna är i själva verket bekymrade över 

tillgängligheten av sjukskötare.(Kotler and Keller, 2012) 
 

GAP 2. Ledningens uppfattning och specifikation av kvalitén i servicen  

Ledningen uppfattar kundens behov korrekt men misslyckas med att sätta en 

prestationsstandard. Exempelvis kan ledningen på ett sjukhus instruera vårdpersonalen att ge 

”snabb” service utan att specificera vad det innebär.(Kotler and Keller, 2012) 
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GAP 3. Specifikationer av kvalitén i servicen och utförandet av en tjänst 

De anställda är dåligt tränade, oförmögna eller ovilliga att uppnå den önskade standarden. De 

anställda kan ha kravet att utföra en tjänst där de både ska lyssna på kundens önskemål och 

behov samtidigt som det ska utföras snabbt vilket kan vara svårt att kombinera.(Kotler and 

Keller, 2012) 
 

GAP 4. Utförandet av en service och externa kommunikationer 

Konsumentens förväntningar blir påverkade av vad företaget kommunicerar. Om en broschyr 

på ett sjukhus visar ett vackert rum men patienterna inte finner bilderna tilltalande har 

kommunikationen skapat distorsion i konsumentens förväntningar.(Kotler and Keller, 2012) 
 

GAP 5. Uppfattad service och förväntad service 

Konsumenten missförstår kvalitén i servicen. Läkaren vill fortsätta att träffa en patient för att 

visa omvårdnad men patienten kan uppfatta detta som en indikation på att någonting är 

fel.(Kotler and Keller, 2012) 

2.4 Modifierad modell  
 

I den vetenskapliga modellen påträffas fem gap vilka har anpassats till en modifierad modell 

med fyra informationsgap. De fyra informationsgapen i den modifierade modellen har tagits 

fram genom att den vetenskapliga modellen har applicerats på uthyrningsprocessen och 

projektledningen av aktivitetsbaserade kontor. En jämförelse mellan de parter som verkar i 

den vetenskapliga modellen har genomförts med de parter som verkar i framtagningen av 

aktivitetsbaserade kontor. På så sätt har gapen i den vetenskapliga modellen genererat 

möjliga informationsgap i det förloppet som denna uppsats utreder.  
 

• GAP 1 i vår modell motsvarar GAP 1 i Service-Quality Model  
Ledningen motsvarar hyresvärden och patienten hyresgästen. Hyresvärden 
missuppfattar vad hyresgästen vill ha och det uppstår ett informationsgap. 

 

• GAP 2 i vår modell motsvarar GAP 2 och 3 i Service-Quality Model, från 
hyresvärdens perspektiv  
Ledningen motsvarar hyresvärden och sjukhuspersonalen motsvarar de konsulter, 
experter eller arkitekter som hyresvärden anlitar för att utforma lokalen som ska hyras 
ut som ett aktivitetsbaserat kontor.  Dels kan hyresvärden misslyckas att sätta en 
prestationsstandard och ge dåliga instruktioner till konsulterna (GAP 2 i Service-
Quality Model). Dels kan konsulterna vara dåligt tränade, oförmögna och ovilliga att 
genomföra sin uppgift eller att konsulterna får många krav som är svåra att uppfylla 
samtidigt (GAP 3 i Service-Quality Model). 
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• GAP 3 i vår modell motsvarar GAP 2 och 3 i Service-Quality Model, från 
hyresgästens perspektiv 
Ledningen motsvarar hyresgästen och sjukhuspersonalen motsvarar de konsulter som 
hyresgästen anlitar för att inreda lokalen som de börjat hyra som ett aktivitetsbaserat 
kontor.  Dels kan hyresgästen misslyckas att sätta en prestationsstandard och ge dåliga 
instruktioner till konsulterna (GAP 2 i Service-Quality Model). Dels kan konsulterna 
vara dåligt tränade, oförmögna och ovilliga att genomföra sin uppgift eller att 
konsulterna får många krav som är svåra att uppfylla samtidigt (GAP 3 i Service-
Quality Model). 

 

• GAP 4 i vår modell motsvarar GAP 5 i Service-Quality Model  
Patienten motsvarar hyresgästen och läkaren motsvarar hyresvärden. Hyresgästen 
missförstår resultatet som hyresvärden tagit fram och blir missnöjd. 

 

GAP 4 i Service-Quality Model tillämpas inte i vår modell eftersom vi inte ser ett lika 

konkret samband mellan den och framtagningsprocessen av aktivitetsbaserade kontor så som 

vi kan göra med de andra gapen. 
 

De fyra möjliga informationsgapen som vi tagit fram utifrån gapen som beskrivs i den 

befintliga modellen genererar följande modell för framtagningen av aktivitetsbaserade 

kontor. För varje informationsgap följer nedan en mer detaljerad beskrivning med kriterier 

för informationsgap som är anpassade till framtagningen av ett aktivitetsbaserat kontor. 
 

 
Modifierad modell baserad på Service-Quality Model, A. Parasuraman, Valarie A. Zeithhaml and Leonard L. Berry 
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2.4.1 Informationsgap 1 – Hyresvärdens uppfattning av hyresgästens 

förväntningar  
 

Hyresvärden uppfattar hyresgästen förväntningar felaktigt och det uppstår ett 

informationsgap. En missuppfattning av hyresgästens behov och önskemål kan uppstå i tre 

typer av fall. 
 

- Hyresgästen saknar kunskap  

Hyresgästens ledning och anställda saknar kunskap om det aktivitetsbaserade 

arbetssättet och är inte medvetna om att de har en låg beläggning, har behovet eller att 

verksamheten passar bra för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Hyresgästen är inställd på 

att ett aktivitetsbaserat arbetssätt inte är något för dem och informationsgapet gör att 

ett sådant kontor inte väljs. 
 

- Hyresvärden förstår inte hyresgästens önskemål 

När en hyresgäst bestämmer sig för att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt har 

de specifika förväntningar på slutprodukten. Det kan vara konkreta förväntningar på 

design, antal och typer av zoner i kontoret med mera. Hyresgästen kommunicerar inte 

vidare dessa på ett tydligt sätt och hyrevärden har ingen bra metod för att ta emot 

informationen vilket genererar ett informationsgap som resulterar i att slutprodukten 

blir annorlunda mot hyresgästens förväntningar.  
 

- Hyresgästen har inga konkreta önskemål 

Hyresgästen har inte några konkreta förväntningar på kontorets utseende vilket ger 

utrymme för felbedömningar när hyresvärden ska gissa sig till hyresgästens behov 

och tolka de abstrakta förväntningarna. Det skapas ett informationsgap även om en 

hyresvärd är beläst i hur ett aktivitetsbaserat arbetssätt fungerar och har en metod för 

att ta emot hyresgästens behov och önskemål.  

2.4.2 Informationsgap 2 – Lokalanpassning 
 

Hyresvärden misslyckas med att instruera och sätta en prestationsstandard till konsulterna 

som ska genomföra lokalanpassningen. Konsulterna saknar i sin tur incitament eller kunskap 

för att utföra arbetet. Informationsgap 2 behandlar oriktigheter i kommunikationen mellan 

hyresvärd och konsult vid lokalanpassningen av kontorslokalen.  
 

- Kommunikationen fungerar inte mellan hyresvärd och konsult 

Hyresvärden kan inte återberätta informationen från hyresgästen till konsulten som 

ska genomföra lokalanpassningen på ett korrekt sätt. Konsulten uppfattar inte 
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informationen enligt hyresgästens riktiga förväntningar och kan inte utföra arbetet 

fackmannamässigt, exempelvis vid installationen av en ny ventilation eller annan 

anpassning av lokalen.   
 

2.4.3 Informationsgap 3 – Framtagning av kontorets zoner och 

inredning  
 

Hyresgästen misslyckas med att instruera och sätta en prestationsstandard till konsulterna 

som ska ta fram kontorets zoner och inredning. Konsulterna saknar i sin tur incitament eller 

kunskap för att utföra arbetet. Informationsgap 3 behandlar oriktigheter i kommunikationen 

mellan hyresgäst och konsult vid framtagningen av kontorets zoner och inredning.  
 

- Kommunikationen fungerar inte mellan hyresgäst och konsult 

Vanligtvis tar hyresgästen hjälp av en konsult som genomför utformningen och 

inredningen. Konsulten missbedömer informationen och utformar exempelvis zonerna 

felaktigt eller beställer onödiga eller icke ergonomiska möbler som täcker värdefull 

yta vilket gör att ett informationsgap uppstår.  

2.4.4 Informationsgap 4 – Kundens uppfattning av förväntad 

slutprodukt  
 

Informationsgap 4 innebär att hyresgästen felbedömer resultatet som hyresvärden tagit fram 

och blir missnöjd. 
 

- Hyresgästen är inte nöjd med slutprodukten 

En beställare vill att produkten ska stämma överens med önskemålen. 

Förväntningarna stämmer inte överens med hur hyresgästen uppfattar det nya kontoret 

och det uppstår ett informationsgap. Ett flertal parter har försökt skapa ett kontor 

utifrån de behov och förväntningar som hyresgästen haft från start och hyresgästen 

misstolkar den slutliga produkten när de flyttar in. Hyresgästen har blivit levererad en 

produkt som passar deras verksamhet men på grund av okunskap finns ett missnöje 

hos de anställda. 
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2.4.5 Hypotes – Inverkan av en hyresgästrådgivare 
 

När en hyresgästrådgivare är inblandad kan fortfarande alla de tidigare benämnda gapen 

uppstå eftersom hyresgästrådgivaren representerar hyresgästen. Detta innebär också att 

ytterligare en part blir inblandad vilket ökar risken för informationsgap. Utöver de 

definierade informationsgapen tror vi att problematiken ökar av följande två anledningar.  
 

Hyresgästrådgivaren har inte mer kunskap än någon annan inblandad part 

En hyresgäst anlitar en hyresgästrådgivare för att hyresgästrådgivaren besitter mer nödvändig 

kunskap om uthyrning och projektledning av klassiska kontor. Eftersom det 

aktivitetsbaserade kontoret är nytt tror vi inte att hyresgästrådgivaren har tillräckligt med 

kunskap vad gäller de krav som ställs vid uthyrning och projektledning av aktivitetsbaserade 

kontor för att resultatet ska bli bättre med en hyresgästrådgivare inblandad. 
 

Hyresgästrådgivaren saknar incitament  

Vi tror inte att hyresgästrådgivaren har några större motiv att förmedla aktivitetsbaserade 

kontor jämfört med de klassiska kontorstyperna. Vi tror att de saknar incitament till att 

förmedla ett aktivitetsbaserat kontor före en klassisk kontorstyp vad gäller arbetsbörda i 

förhållande till den ersättning som ges för det utförda uppdraget. 
 

Mot bakgrund av ovanstående följer hypotesen: 

- Hyresgästrådgivare bidrar till ökade informationsgap.  
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt  
 

Inledningsvis bestämdes att intervjuer skulle utgöra det huvudsakliga underlaget i uppsatsens 

eftersom aktivitetsbaserade kontor är relativt nytt på marknaden och det finns ont om 

undersökningar och material inom området. För att kunna avgöra om det existerar 

informationsgap mellan inblandade parter vid framtagningen av aktivitetsbaserade kontor har 

vi använt oss av en modifierad modell som har sitt ursprung i en befintlig modell för service-

kvalité. Till grund för den teoretiska referensramen ligger därför även viss litteratur för 

gapmodeller och begrepp som rör informationsgap, information och kommunikation. 
 

Intervjuerna har bestått av frågor baserade på de informationsgap som återfinns i den 

modifierade modellen och i de intervjuer där vår hypotes har beprövats har även specifika 

frågor kring denna ställts. För att uppsatsen ska avspegla verkligheten så korrekt som möjligt 

har vi försökt undvika att ställa invecklade frågor med komplicerade ord och istället ställt 

konkreta frågor som är kopplade till intervjupersonens verksamhet. Vi har även undvikit 

feltolkning av intervjuerna genom att alla intervjuade personer har fått en sammanställning av 

intervjun skickad till sig för korrigering, vi har sedan använt oss av sammanställningen som 

de intervjuande fått kommentera. Denna information delgav vi personerna vi intervjuade för 

att minska oron för feltolkning av svaren. Detta hoppas vi också har gett oss mer och 

tydligare information. Vi har även spelat in intervjuerna. Eftersom uppsatsen handlar om att 

testa vår modell för informationsgap är det viktigt att förstå och tolka de inblandande 

aktörerna korrekt, vi har därför valt kvalitativa intervjuer där vi träffat personen vi intervjuat 

före kvantitativa enkäter eller andra undersökningar. En intervju genomfördes över internet 

via Skype då ett personligt möte inte var möjligt. 
 

Alla personer som har intervjuats är anonyma i uppsatsen och har kodnamn. Kodnamnen är 

till för att läsaren ska kunna se vad en och samma person har gett för information i olika 

sammanhang. En lista på samtliga personer som intervjuats återfinns bland referenser, vilka 

är angivna i bokstavsordning. Kodnamnen A1-A11 har angivits i slumpad ordning inom varje 

typ av aktör. För att veta vilken roll den anonyma källan har i uthyrningsprocessen och 

projektledningen av aktivitetsbaserade kontor gäller följande: 

� Hyresvärdar: (A1), (A2) och (A3) 

� Konsulter: (A4) och (A5)  

� Hyresgäster: (A6) och (A7) 

� Hyresgästrådgivare: (A8), (A9), (A10) och (A11) 
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3.2 Val av intervjupersoner och källkritik 
 

För att finna var i framtagningsprocessen av aktivitetsbaserade kontor det uppkommer 

informationsgap beslutades det inledningsvis att intervjuerna ska genomföras med inblandade 

parter i processen. Vi har därmed intervjuat hyresvärdar som erbjuder aktivitetsbaserade 

kontor, hyresgäster som idag sitter i aktivitetsbaserade kontor, hyresgästrådgivare samt 

konsulter.  
 

Eftersom uppsatsen har genomförts med tidsbegränsning har vi endast haft möjlighet att 

kontakta ett tiotal aktörer på kontorsmarknaden för aktivitetsbaserade kontor varför resultatet 

teoretiskt sett skulle kunna skilja sig från den uppfattning som majoriteten av marknaden har. 

Vårt inledande arbete visade bland annat att det råder brist på kunskap om aktivitetsbaserade 

arbetssätt och därför finns det många spridda åsikter. För att få en mer övergripande och 

rättvis syn på vad hyresgästmarknaden tycker valde att intervjua ett flertal hyresgästrådgivare 

eftersom de representerar flera hyresgäster. Skulle vi endast intervjua ett fåtal hyresgäster 

skulle vi kunna få en felaktig uppfattning eftersom mängden intervjuer inte är så stor. 

Eftersom hyresgästrådgivaren får betalt av hyresgästen efter en utförd tjänst måste vi dock 

komma ihåg att alla hyresgästrådgivare inte alltid har samma motiv som hyresgästen varför 

de ändå skiljer sig åt och vi måste vara källkritiska, detta prövas i vår hypotes. Källkritiska 

har vi behövt vara vid alla intervjuer eftersom alla inblandade parter har egna synvinklar och 

egna drivkrafter för sitt arbete och vill lägga fram sina bästa sidor och motiv.   
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4. Resultat 
 

Nedan följer det resultat vi fått från intervjuerna. Efter varje definierat informationsgap 

följer de intervjuades uppfattning av de olika stegen och därefter våra kommentarer. Sist 

behandlas testet av hypotesen med våra kommentarer. 

4.1 Informationsgap 1 – Hyresvärdens uppfattning av hyresgästens 

förväntningar 
 

 

Det startar med att en inblandad part, i det tidiga 

skedet lyfter frågan om aktivitetsbaserade kontor. 

Frågan utreds och det är nödvändigt att 

hyresgästen har kunskap för att kunna uttrycka sina 

behov och önskemål samtidigt som hyresvärden 

måste ha metoder för att kunna ta reda på dessa på 

ett bra sätt där det även ska gå att tolka dem rätt.  
 

4.1.1 Resultat av intervjuer 
 

Hyresgästen saknar kunskap  

Aktivitetsbaserade kontorslösningar diskuteras vid nästan alla inflyttningar av nya 

hyresgäster.(A2) Det är vanligt att många kunder inte vet att de har låg beläggningsgrad, i 

själva verket är den sällan mer än 50 % på dagens arbetsplatser, det vill säga vartannat 

skrivbord står tomt. En del av kunder kan också ha fel attityd och är på så sätt svåra att 

kommunicera med. Att gå från att ha en egen bestämd arbetsplats till att inte ha det är ett steg 

som skapar oro och rädsla. Psykologin spelar en stor roll när det handlar om att bryta gamla 

vanor. Problematiken i detta uppkommer när det råder delade åsikter om en konvertering ska 

genomföras eller inte. En ledning måste vara överens för att det ska vara möjligt att 

genomföra en omvandling.(A1) Ett gediget förarbete är också mycket viktigt vid 

ombildningen och det är något som kräver tid och planering, för att detta ska kunna ske måste 

viljan att införa ett aktivitetsbaserat kontor vara stor och därmed också kunskapen.(A3)  
 

Hyresvärden förstår inte hyresgästens önskemål 

För att kunna leverera ett gott slutresultat måste hyresvärden ta reda på hyresgästens 

önskemål och behov. Här finns det flera tillvägagångssätt. För att fånga upp de kunder som 

har bristande kunskap och fel attityd till aktivitetsbaserade kontor använder flera av företagen 

vi intervjuat ett brädspel som de spelar med ledningen hos nya hyresgäster. Spelet, som 
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används i det inledande skedet fungerar som så att det finns en spelplan med de olika zonerna 

som vanligtvis förekommer i aktivitetsbaserade kontor. På dessa zoner ska spelaren lägga ut 

kort som beskriver olika arbetssysslor i den zon där personen tycker att sysslan passar bäst, 

exempelvis bokföring i en tyst zon, lättare kontorsarbete i en öppen zon, sammanträde i ett 

mötesrum eller telefonsamtal i en telefonfåtölj. Spelet ska få hyresgästen att förstå vikten av 

de olika zonerna och ska resultera i hur stor beläggningen är och uppskattningsvis ta fram 

vilka typer av zoner som passar för verksamheten.(A1) En del större fastighetsbolag, där 

uthyrning av aktivitetsbaserade kontor ingår i verksamheten har ett antal medarbetare som 

dagligen arbetar med aktivitetsbaserade arbetssätt. Dessa kopplas in i framtagningsprocessen 

som informatörer vid varje projekt där ett aktivitetsbaserat kontor ska tas fram. Vissa 

använder sig av workshops för att kommunicera med hyresgästen där informationen är 

central i det tidiga skedet och kontorets utformning i den senare delen av arbetet.(A3) En del 

hyresvärdar använder sig av mer noggranna individundersökningar för att klarlägga 

verksamheten och för att kunna sätta ihop zonerna till det aktivitetsbaserade kontoret. I dessa 

individundersökningar, som vanligtvis genomförs en bit in i projektet tillfrågas hyresgästens 

medarbetare om vilka typer av arbetsplatser de efterfrågar.(A5) 
 

Hyresgästen har inga konkreta önskemål 

Då det aktivitetsbaserade kontoret ännu inte fått full genomslagskraft på marknaden, även om 

det pratas mycket om det saknas ofta kunskap hos hyresgästen vilket leder till att de sällan 

har konkreta önskemål. Det är då viktigt för hyresvärden att informera hyresgästen om de 

alternativ som finns och inte bara göra gissningar om vad hyresgästen behöver.(A5)  

4.1.2 Kommentarer 
 

Hyresgästen saknar kunskap  

Att gå från en egen arbetsplats till en aktivitetsbaserad arbetsplats innebär nya mönster för de 

anställda. Det är också vanligt förekommande att anställda inte är medvetna om den faktiska 

beläggningen utan tror att den är mycket högre. Oro och övertygelser leder till psykologiska 

barriärer som gör att hyresgästens urval och tolkningar av informationen påverkar 

kommunikationen. Hyresgästens uppfattningar om att aktivitetsbaserade kontor inte är något 

för dem skulle kunna generera en så pass stor barriär att ett aktivitetsbaserat kontor inte kan 

lanseras fastän företagets verksamhet egentligen passar för det.  
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Hyresvärden förstår inte hyresgästens önskemål 

Ett sätt att undvika informationsgap är att göra rätt val av kommunikationsmedium. Vid 

aktivitetsbaserade kontor där kunskap och feltolkning ofta ligger till grund för 

informationsgap passar det bäst att använda sig av framställande och återgivande medier före 

mekaniska medier. Det mekaniska mediet tror vi kan användas till reklam men vid 

uthyrningsprocessen och projektledningen är det viktigt med direktkontakt. Brädspelet är en 

typ av återgivande medium som har en positiv inverkan på negativt inställda och okunniga 

hyresgäster eller hyresgäster som inte är insatta men intresserade inom ämnet. De 

fastighetsbolag som använder sig av workshops för att kommunicera med hyresgästerna 

använder sig av ett fastställande medium, face-to-face. Vi tror att brädspelet och de 

workshops som används minimerar risken för informationsgap eftersom de medför 

direktkontakt där fel- och missuppfattning kan noteras genom ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. På så sätt upptäcks missförstånd tidigt och det ges möjlighet för parterna att 

reda ut dessa så att de inte påverkar slutprodukten.  
 

De barriärer som kan uppstå i detta steg är det semantiska. Semantiskt hinder kan uppstå i 

kommunikationen mellan hyresgäst och uthyrare eftersom de har olika kunskap om ämnet. 

En hyresgäst som inte är insatt inom aktivitetsbaserade kontor kan använda termer i fel 

sammanhang vilket gör svårt för hyresvärden att tyda informationen rätt. Det finns idag inte 

heller någon generell definition av aktivitetsbaserade kontor. Det handlar helt om en persons 

egen uppfattning och bakgrund av kontorstypen. Detta ökar risken för feltolkning mellan 

parterna.  
 

Då hyresvärden är mycket kunnig och insatt på området aktivitetsbaserade kontor eller då det 

anlitas en extern expert för att ta fram hyresgästens önskemål och behov måste informationen 

och språket som används anpassas till mottagaren. I de fall där hyresgästen är mottagaren är 

det extra viktigt att språket anpassas eftersom få hyresgäster har all nödvändig kunskap. Ett 

sätt att ta ner informationen och språket till en bra nivå är att använda sig av brädspelet. Att 

anpassa språket är extra viktigt vid fastställande medier så som workshops. 
 

Hyresgästen har inga konkreta önskemål 

När kunskapen om aktivitetsbaserade kontor är låg har hyresgästen sällan några konkreta 

önskemål. Här måste hyresvärden informera hyresgästen så att de tillsammans kan komma 

fram till behoven, vilket kan vara mycket svårt. I dessa fall tror vi att det är viktigt att 

hyresvärden även försöker tolka och förstå hyresgästens mål och incitament till varför de 

väljer att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor. Eftersom aktivitetsbaserade kontor inte fått 
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full genomslagskraft än är det främst nyfikna och modiga företag som vill sticka ut som 

väljer att gå över till detta arbetssätt. Dessa företag vill nå en speciell status och image vilket 

kan vara en utgångspunkt för hyresvärden att förhålla sig till vid lokalvalet i de fall där 

hyresvärden kan erbjuda fler lokaler och senare även vid lokalens utformning. Byggnaden 

kan tänkas ligga i ett modernt område och lokalen andas nytänkande.   

4.2 Informationsgap 2 – Lokalanpassning 
 

 

När behoven utretts och en lokal har tagits fram är det sällan 

som denna passar den tänkta utformningen exakt varför den 

ofta måste anpassas. Det gäller ny belastning av installationer 

så som ventilation, brandutrymning och fysisk utformning av 

lokalen vad gäller väggar, dörrar och öppna ytor.  

 
 

 

4.2.1 Resultat av intervjuer 
 

Kommunikationen fungerar inte mellan hyresvärd och konsult 

Lokalanpassningen som kan innebära konstruktionsförändrande åtgärder och nästan alltid 

omreglering av ventilation och förändring av brandutrymning kräver specialistkunskaper 

varför externa arkitekter ofta anlitas.(A5) Det är fastighetsägarna som ansvarar för huset och 

därmed för lokalanpassningen varför arkitekterna ofta anlitas av dem. Hyresvärden vill gärna 

anlita en arkitekt som kan deras byggnad när de ska leverera en för kontorstypen fungerande 

lokal.(A2)  

4.2.2 Kommentarer 
 

Kommunikationen fungerar inte mellan hyresvärd och konsult 

Detta informationsgap minimeras om kunniga konsulter anlitas eftersom det är viktigt att de 

externt anlitade förstår vilka visioner och värdegrunder som beställaren har för ett bra 

resultat. Det underlättar om båda parter har ledord som nytänkande vid framtagningen av ett 

aktivitetsbaserat kontor just eftersom detta område är nytt och ännu inte fullt etablerat på 

kontorsmarknaden. Kraven för konstruktion, VVS och brandutrymning är dock reglerade. 

Riktlinjer utgör grunden för lokalanpassningen och ger inte plats för fria tolkningar som kan 

resultera i ett felaktigt utförande.  
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4.3 Informationsgap 3 – Framtagning av kontorets zoner och 

inredning 
 

 

När lokalen är anpassad för verksamheten 

ska den inredas. Hur inredningen ska 

placeras och utformas är viktigt vid 

aktivitetsbaserat kontor eftersom de olika 

zonerna är betydelsefulla delar i 

kontorstypen. 
 

 

 

 

4.3.1 Resultat av intervjuer 
 

Kommunikationen fungerar inte mellan hyresgäst och konsult 

Kontorets zoner är olika stora och många beroende på verksamheten. Arkitekten som anlitas 

för framtagningen av zonerna och inredningen måste förstå hur hyresgästens verksamhet 

fungerar för att kunna översätta behoven och önskemålen till zoner och inredning. Detta kan 

medföra missnöje då ett informationsgap kan uppstå eftersom det är svårt att uppskatta 

zonernas storlek i förväg. Det är vanligt att vissa mindre justeringar behöver genomföras, 

exempelvis mer ljudabsorbering i väggarna kring vissa platser.(A5) Risken att detta missnöje 

uppstår minimeras om behovet hos hyresgästens anställda undersöks innan genom en 

individundersökning eller tas fram av kunniga arkitekter.(A4) Individundersökningarna som 

är vanligt förekommande vid framtagningen av kontorets utformning genererar siffror som 

beskriver verksamhetens behov. Dessa måste sedan översättas till fysiska zoner vilket 

konsulter i form av arkitekter normalt gör. Detta är ett svårt och tidsomfattande arbete som 

kräver insatt och skicklig personal.(A5)  
 

Att det är samma arkitekt som används av både hyresgäst och hyresvärd är inte helt ovanligt. 

Arkitekter är dock vana vid att de har olika roller beroende på om de jobbar för hyresvärden 

eller hyresgästen vilket resulterar i att det sällan blir problem med missförstånd i det fallet. 

Problem blir det dock om en arkitekt påstår sig kunna hantera utformningen av lokalen som 

ska bli ett aktivitetsbaserade kontor men inte kan det. Vid aktivitetsbaserade kontor påverkas 

hela företagets produktivitet och gissningar är inte ett bra underlag då fel ofta uppstår i 

sådana fall. Okunskap är en bov och kan leda till informationsgap i processen som påverkar 

resultatet negativt.(A4)  
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Det förekommer att hyresgästen inte anlitar en arkitekt för framtagningen av kontorets zoner 

utan utvecklar dem på egen hand. En av hyresgästerna som intervjuades gjorde zonernas 

utformning själv vilket resulterade i ett antal omställningar när det aktivitetsbaserade kontoret 

började användas. Bland annat behövdes den tysta avdelningen omlokaliseras eftersom den 

placerats intill ett stort konferensrum där mötets deltagare störde när de kom ut från rummet 

efter ett avslutat sammanträde. Även fler arbetsplatser behövdes i den öppna zonen varför en 

del av inredningen behövde tas bort. För denna hyresgäst valdes dock inredningen med hjälp 

av en arkitekt, samma arkitekt som användes vid lokalanpassningen av deras hyresvärd som 

var totalentreprenör för projektet. De möbler som togs bort var så kallade telefonfåtöljer som 

kan användas i en zon för att rama in ljudet för personen som sitter i den så att de anställda 

kan uträtta telefonsamtal utan att bli störd eller störa andra. Denna möbel fungerade inte på 

önskvärt sätt i förhållande till omgivningen eftersom ljudnivån i den närliggande zonen 

uppskattades till en högre nivå än vad fåtöljerna i själva verket kunde dämpa. I samband med 

att dessa tog upp värdefull yta som behövde användas för arbetsplatser ersattes de.(A7)  

4.3.2 Kommentarer 
 

Kommunikationen fungerar inte mellan hyresgäst och konsult 

Detta informationsgap ger stort utrymme för fri tolkning och därmed en ökad risk för 

felbedömningar och ökad risk för informationsgap. En grundlig individundersökning är ett 

bra sätt att återgiva en verksamhets behov på eftersom det är medarbetarna som ska använda 

det nya kontoret. Finns det ingen grundlig individundersökning måste arkitekten tolka 

hyresgästens verksamhet vilket är svårt och kan leda till ett felaktigt slutresultat. Speciellt 

svårt är det om arkitekten inte är kunnig och gissar sig fram istället för att göra en detaljerad 

undersökning. Även om en individundersökning har genomförts är hanteringen av en sådan 

undersökning svår och det krävs skickliga konsulter när de genererade svaren ska översättas 

till fysiska zoner. Utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret påverkar hela företagets 

produktivitet och ett felaktig utförande kan få omfattande konsekvenser, exempelvis 

ekonomiska förluster om de anställda inte kan utföra sitt arbete effektivt på grund av dålig 

trivsel. För att minimera risken för informationsgap bör därför experter eller arkitekter med 

god kunskap inom aktivitetsbaserade kontor användas i processen. 
 

Ju fler inblandade det är i processen desto fler arbetsrelationer uppstår och därmed ökar 

risken för informationsgap men just detta fall finner vi det positivt att blanda in många 

människor, i form av anställda från hyresgästens företag. Vi tror att det bästa sättet att ta reda 

på hyresgästens behov är att undersöka verksamheten genom att ställa frågor till de anställda 
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eftersom de utgör den. En av de hyresgäster vi intervjuade som sitter i ett aktivitetsbaserat 

kontor använde exempelvis ingen individundersökning och lät göra framtagningen av dessa 

zoner själv utan en arkitekt. Vi tror att det kan vara en anledning till att kompletteringar vad 

gäller omlokalisering av den tysta zonen och införandet av fler arbetsplatser behövde 

genomföras. Den inredning som inte uppfyllde sin tänkta funktion beställdes dock via en 

arkitekt men vi tror att den miss som inträffade här beror på att arkitekten inte var inblandad i 

utformningen av zonerna och telefonfåtöljerna beställdes endast för att de förekommer på 

många andra aktivitetsbaserade kontor där de brukar fungera bra. Det är viktigt att ta hänsyn 

till möblernas funktion kopplat till det egna kontoret och inte välja exempelvis en 

telefonfåtölj bara för att det fungerar och används på andra aktivitetsbaserade kontor. 
 

Att komma ihåg är dock att syftet med ett aktivitetsbaserat kontor inte behöver vara ett 

perfekt kontor som kan användas felfritt direkt utan ett företag kan också vilja använda 

konceptet för att experimentera själva. Vår uppfattning är att det är vanligt hos mindre företag 

som inte alltid har motiven att anlita arkitekt, exempelvis på grund av kostnaden eller att de 

kan genomföra utformningen själva eftersom det arbetet inte blir för omfattande.  
 

4.4 Informationsgap 4 – Kundens uppfattning av förväntad 

slutprodukt 
 

 

Hyresgästen har fått förfogandet av sitt nya färdiga 

aktivitetsbaserade kontor och det är dags att flytta in. Hyresgästen 

hade en uppfattning av sin vision och nu har hyresgästen 

förväntningar på sin slutprodukt.   

 

 

4.4.1 Resultat av intervjuer 
 

Hyresgästen är inte nöjd med slutprodukten 

När ett aktivitetsbaserat kontor börjat användas tar det en tid innan det normaliseras. 

Hyresgästen har blivit levererad ett nytt kontor som skiljer sig mycket från det förra. Vid en 

undersökning av trivseln efter införandet av ett aktivitetsbaserat kontor som genomfördes av 

en intervjuad hyresvärd var det 79 % nöjda medarbetare två månader efter flytten men den 

siffran kom att öka till 93 % efter ett år. Det handlar om en inkörningsperiod innan 

hyresgästen blir medveten om att det nya kontoret passar dem.(A3) En undersökning hos 
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medarbetarna på kontoret rekommenderas efter 1 år eftersom många brukar bli nöjda först 

efter ett tag när det hela satt sig.(A4) Det förekommer också projekt där den grupp som 

uttryckte mest motstånd till aktivitetsbaserade arbetssätt till en början, blev den mest positiva 

samtidigt som ingen av de som var positiva till en början ändrade uppfattning till det 

negativa. De flesta brukar bli nöjda med konceptet att ha fler platser att välja mellan istället 

för en enda. Människan är dock rädd för förändringar vilket ofta är orsaken till att det alltid 

finns några som är emot omvandlingen i början.(A5)  
 

En av de intervjuade konsulterna som är inblandade i framtagningsprocessen har utöver sitt 

egna kontor som är aktivitetsbaserat ett showroom i samband med sina lokaler. Detta 

showroom visas för kunderna för att ge dem en bättre bild av vilka förväntningar de kan ha 

om de beslutar sig för att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor.(A5) 

4.4.2 Kommentarer 
 

Hyresgästen är inte nöjd med slutprodukten 

Av intervjuerna att döma brukar de flesta nöja sig efter ett tag varför vi tror att detta handlar 

om hur människan smälter ett nytt koncept. Vi kunde även uppfatta en trend hos de 

intervjuade, att de flesta som i början var motståndare till aktivitetsbaserade kontor ändrar sin 

negativa uppfattning några månader efter flytten till positiva. Ett sätt att minska risken för 

dissonans mellan hyresgästens uppfattningar och förväntningar är att använda sig av ett 

showroom som visas för de som ska genomgå flytten. När hyresgästen får besöka ett kontor 

som är aktivitetsbaserat ges de en möjlighet att se och ta på produkten vilket vi tror är ett bra 

sätt att göra förändringsprocessen mer lättsmält. Vi tror även att det är bra om hyresgästens 

anställda besöker ett showroom och inte bara ledningen eftersom en mognadsprocess är bra 

att påbörja innan de anställda börjar arbeta i det nya kontoret. 
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4.5 Hypotes – Inverkan av en hyresgästrådgivare  
 

När hyresgästen tar hjälp av en hyresgästrådgivare representerar hyresgästrådgivaren 

hyresgästen vilket gör att alla tidigare behandlade informationsgap påverkas. Utöver detta 

skapas en ny relation i processen och det bildas ytterligare ett led, nämligen mellan 

hyresgästen och hyresgästrådgivaren.  

 

4.5.1 Resultat av test av hypotes 
 

Nedan följer resultaten av informationsgapen avseende hyresgästrådgivarens inblandning i 

uthyrningsprocessen och projektledningen samt de andra två anledningarna som definierats i 

hypotesen. Av intervjuerna att döma är det vanligt att en del av det arbete som hyresvärden 

tidigare utförde, exempelvis informationsspridning av kontorstypens innebörd eller 

undersökning av hyresgästens behov flyttas över till hyresgästrådgivaren. 
  

Informationsgap 1 – Hyresvärdens uppfattning av hyresgästens förväntningar 

I stort sett alla projekt lyfts frågan om aktivitetsbaserade kontor, det är samtliga intervjuade 

hyresgästrådgivare eniga om. Hur ofta frågan undersöks ordentligt varierar något mellan 

hyresgästrådgivarna. Hos en hyresgästrepresentant genomförs en lite mer omfattande 

utredning i cirka 50 % av fallen och 30-40 % av de totala projekten går mot en 

aktivitetsbaserad kontorslösning.(A8) En annan menar att det är svårt att ange en andel 

eftersom definitionen av aktivitetsbaserade kontor varierar. Hos denna hyresgästrådgivare är 

det få kunder som väljer ett kontor där samtliga medarbetare släpper sin fasta arbetsplats men 
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desto vanligare att några medarbetare behåller sin arbetsplats men att majoriteten släpper den. 

Ännu mer vanligt är att det att kunderna väljer att ha kvar sina fasta arbetsplatser, men tar in 

ett större spektra av miljöer, likt dem som ofta används i aktivitetsbaserade lösningar såsom 

koncentrationsarbetsplatser, projektrum och lounger.(A9)  
 

När frågan om aktivitetsbaserade kontor lyfts, diskuteras de positiva och negativa 

konsekvenserna och hyresgästrådgivaren får en informerande roll eftersom hyresgästen ofta 

saknar kunskap.  Många kunder tänker på den ekonomiska vinsten när de ska övergå till 

aktivitetsbaserade kontor. Det är då viktigt att hyresgästrådgivaren förklarar vikten av att inte 

enbart se det som ett inredningsprojekt på en mindre yta som sparar mer pengar än om alla 

skulle ha fasta arbetsplatser, utan att även ledarskapet, medarbetarna och tekniken är viktiga 

delar.(A9) Det förekommer också relativt ofta hyresgäster som tror att det aktivitetsbaserade 

kontoret är en standardiserad produkt vilket är en felaktig uppfattning eftersom det måste 

skräddarsys efter hyresgästens verksamhet för att bli bra och fungerande.(A10) 
 

Av intervjuer att döma använder sig samtliga hyresgästrådgivare sig av gedigna förarbeten 

med hjälp av enkätundersökningar och workshops eller intervjuer där frågan utreds 

ordentligt. För att beräkna beläggningen på de befintliga kontoren används i stort sett alltid 

nyttjandegradsmätningar som beskriver när de anställda är på kontoret och när de sitter vid 

sitt skrivbord. För att ta fram mönster över hur de anställda jobbar, vad de behöver för att 

kunna utföra sitt arbete och hur de kan tänka sig att arbeta framöver används 

aktivitetsanalyser. Denna typ av undersökning använder alla hyresgästrådgivare enligt 

intervjuerna men benämns inte alltid med samma begrepp. Hos en hyresgästrådgivare 

identifieras, genom aktivitetsanalysen organisationens aktivitetsmönster genom ett 

webbaserat frågeverktyg.(A8)  
 

En av de intervjuade hyresgästrådgivarna börjar det gedigna förarbetet med en övergripande 

behovsanalys som sedan detaljeras under processens gång. Det tas fram ett lokalprogram med 

kravställande funktioner för lokalen, exempelvis hur stora konferensrum som behövs eller 

hur många arbetsplatser det finns behov av. Ett konkret frågeformulär och intervjuer med 

nyckelpersoner inom organisationen ligger till grund för lokalprogrammet. Denna typ av 

utredning görs vid varje flytt oavsett kund för att se vilken typ av kontor hyresgästen kommer 

att jobba bäst i. Variationen kan vara stor inom en organisation, men när mätningar hos olika 

kontorshyresgäster jämförs brukar resultatet bara skilja sig några procent från varandra. (A8) 

Två av hyresgästrådgivarna ser gärna att hyresgästen har en så kallad referensgrupp som är 

delaktiga under hela projektet. Referensgruppen består av medarbetare från olika avdelningar 
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i företaget. Processen startar med att ta reda på så mycket som möjligt om företaget, deras 

värderingar, affärsidé, strategier samt framtidsvisioner. Det är referensgruppen som under ett 

antal workshops ska ta beslut och skapa den nya arbetsmiljön där hyresgästrådgivaren ska 

hjälpa dem och leda processen. Det är inte hyresgästrådgivaren som ska bestämma riktningen 

utan ansvaret ska hela tiden skjutas till referensgruppen. Detta är viktigt eftersom det är 

referensgruppen tillsammans med resten av de anställda hos hyresgästen som ska arbeta i den 

nya arbetsmiljön och se till att det fungerar som det var tänkt när det är dags att flytta in. För 

att en hyresgästrådgivare ska kunna hjälpa och leda hyresgästen i rätt riktning undersöks både 

mjuka och hårda värden genom att ta reda på varför hyresgästen vill flytta och undersöka 

hyresgästens kärnvärden och uppfattningen av dessa. Allt handlar om människor, beteenden 

och attityder och inte om kontoret i sig.(A11) Den andra hyresgästrådgivaren som använder 

sig av referensgrupper beskriver deras huvudsakliga uppgift att ge input till 

hyresgästrådgivarens egen projektgrupp avseende lokalutformningen.(A8) 
 

Alla hyresgästrådgivare är eniga om att de anställdas behov är viktiga och alla använder sig 

av någon form av individundersökning, även benämnd medarbetarundersökningar. Det 

föreligger dock en varierad syn på vikten av denna och när i processen den ska genomföras. 

Enligt en av hyresgästrådgivarna behöver en sådan undersökning inte komma innan val av 

inriktning, men den genomförs alltid innan utformningen av lokalen.(A8) En annan menar att 

valet av lokal och kontorstyp är en ledningsfråga och därför kopplas medarbetarna inte in 

förrän efter kontorstypen beslutats och kunden har bestämt sig för en lokal. Vid projekt som 

omfattar stora företag, tillfrågas oftast ambassadörer, vilka får ansvara och representera olika 

områden inom företaget. Undersökningarna kan även behandla frågor som beskriver de 

farhågor som hyresgästens anställda kan ha inför en flytt så att hyresgästrådgivaren kan 

hjälpa hyresgästen att besvara oron eller ta med det i framtagningen av kontorets utformning 

för att undvika att de inträffar.(A10) En av de intervjuade anser att om endast denna typ av 

undersökning används genereras ett för smalt underlag för att bedöma hyresgästens 

medarbetares behov. Detta beror på att personen som svarar ger information om vad den gör 

och saknar idag men inte vad som kommer att efterfrågas och behövas i det nya kontoret och 

kanske inte ser vilka möjligheter som finns. Behoven och situationen kommer att förändras 

varför allt fokus inte kan ligga på denna typ av medarbetarundersökning.(A11) En annan 

hyresgästrådgivare förklarar också att det förekommer projekt där den som är ansvarig för 

verksamheten, i förväg bestämt att kontoret ska ändras på ett visst sätt och där även den 

ansvarige beslutar att denna analys inte ska genomföras hos medarbetarna. I de fall då 

medarbetarna inte tillfrågas i grundläggande undersökningar och engageras i processen ökar 
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risken för att projektet blir misslyckat även om slutprodukten resulterar i ett snyggt 

aktivitetsbaserat kontor. Ett kontorsprojekt är inte lyckat om inte medarbetarna trivs.(A9)  
 

Informationsgap 2 – Lokalanpassning 

Lokalanpassningar är mycket vanliga och ansvaras av hyresvärden. Hyresvärden tar då fram 

ett pris för vad lokalen skulle kosta efter lokalanpassningarna. Hyresvärden har ofta egna 

arkitekter vilka är insatta i husets tekniska delar som genomför lokalanpassningarna.(A8) Det 

varierar stort i hur mycket hyresvärdarna är beredda att förändra i lokalerna och en av 

hyresgästrådgivarna ser ibland att förändringsviljan är större i exempelvis Stockholm jämfört 

med mindre orter. I dessa fall ser hyresgästrådgivaren gärna att även hyresgästen har en egen 

arkitekt anlitad för ett optimalt arbetssätt och resultat.(A9) Att hyresgästen bör ha en egen 

arkitekt tycker även en annan hyresgästrådgivare kan vara viktigt. Detta eftersom arkitekten 

annars kan sitta på två stolar och hamna mellan två parters viljor vilket inte främjar resultatet. 

Detta behöver dock inte vara något problem, en arkitekt som jobbar för både hyresvärden och 

hyresgästen kan vara mycket skicklig och då spelar det inte roll.(A11) Ifall hyresgästen har 

några speciella önskemål på lokalen, exempelvis en datahall är det vanligast att hyresgästen 

själv får bygga upp den eftersom hyresvärden inte vill äga och ansvara för en sådan typ av 

ovanlig utrustning, varken under hyresperioden eller om hyresgästen flyttar.(A8) För att 

undvika konflikter och kommunikationsproblem är det viktigt att det finns ett tydligt 

hyresavtal mellan hyresgäst och hyresvärd inför själva lokalanpassningen som beskriver vem 

som ansvarar för vad.(A9) 
 

Alla lokaler kan inte användas för alla typer av kontor, exempelvis kan bärande väggar vara 

placerade på ställen som hindrar kontorets önskade utformning. Däremot finns det fler lokaler 

att välja mellan för aktivitetsbaserade kontor jämfört med kontor som enbart kräver stora 

öppna landskap.(A8) Ett aktivitetsbaserat kontor fungerar i större grad som ett gummiband 

och kan stretchas och anpassas mycket till förutsättningarna i en lokal vilket gör det lättare att 

finna lämpliga lokaler för denna typ av kontor. Skulle det exempelvis fattas yta för tio 

arbetsplatser i en lokal för ett cellkontor eller för ett kontor med öppet landskap skulle det 

vara svårt att använda lokalen, men om tio platser för skrivbord saknas i ett aktivitetsbaserat 

kontor går det att anpassa utformningen av zonerna så att lokalen kan fungera ändå.(A10) 

Även gamla lokaler som ofta är mer rumsindelade kan fungera bra för aktivitetsbaserade 

kontor eftersom en sådan planlösning består av flera miljöer.(A8). En annars svårmöblerad 

lokal med mörk mittenkärna som är mindre välfungerande till öppna kontorslandskap där 

många ofta vill ha närhet till dagsljus kan också lättare användas till aktivitetsbaserade 
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kontor. Den mörka mittenkärnan kan passa för en del av de zoner som används vid 

aktivitetsbaserade kontor, exempelvis för spontana mötesplatser eller miljöer där dagsljus inte 

är lika nödvändigt.(A9)  
 

Informationsgap 3 – Framtagning av kontorets zoner och inredning 

Framtagning av miljöer, zoner och inredning är en viktig fråga som lyfts upp i 

framtagningsprocessen av aktivitetsbaserade kontor. För inredningen av ett aktivitetsbaserat 

kontor brukar en arkitekt anlitas. Om det är hyresgästrådgivaren eller hyresgästen som anlitar 

denna varierar, men ofta rekommenderas det att hyresgästen har en egen arkitekt som är med 

i processen. Arkitekten kan också ligga som en underkonsult till hyresgästrådgivaren vilket 

kan vara en fördel då det ofta leder till ett mer effektivt samarbete med kortare 

kommunikationsvägar. Det är dock inte alltid möjligt, exempelvis en myndighet som måste 

upphandla enligt lagen om offentlig upphandling är tvungen att upphandla en arkitekt 

själv.(A9) Även en hyresvärd kan ha en arkitekt inbladad i framtagningen av zonerna och i de 

fallen är det också bra om hyresgästen har en egen arkitekt. Detta eftersom hyresvärdens 

arkitekt inte alltid vill bygga de miljöer som kanske är bäst för hyresgästen eftersom de har 

olika syn på utformningen. Vissa mindre företag har dock, av kanske rent ekonomiska skäl 

inte en anledning att anlita en arkitekt varför hyresgästrådgivaren till viss del kan hjälpa till 

med utformningen genom egen erfarenhet.(A10)  
 

Utifrån de underökningar som hyresgästrådgivaren genomfört hos kundens ledning och 

normalt även hos deras anställda tas det fram en ungefärlig yta som kan behövas för det 

aktivitetsbaserade kontoret. Denna yta får arkitekten sedan disponera över för att ta fram 

lämpliga zoner och lämplig inredning för hyresgästens behov. När det finns lokalalternativ är 

det att föredra om hyresgästrådgivaren kan ha ett samarbete med den anlitade arkitekten för 

att komma fram till ett bra lokalval med en bra planlösning för hyresgästen.(A9) Eftersom 

utformningen till stor del grundar sig i mjuka värden och känslor menar en av 

hyresgästrådgivarna att det inte går att lämna över informationen i textformat, den måste 

istället föras vidare till arkitekten genom samtal och möten.(A11) 
 

Informationsgap 4 – Kundens uppfattning av förväntad slutprodukt 

Slutresultatet blir inte alltid precis så som hyresgästen föreställt sig innan behovsanalysen 

inleddes, vilket kan bero på flera faktorer. Dels har den ansvarige hos hyresgästen inte alltid 

all nödvändig information initialt vilket gör att omständigheterna förändras under processens 

gång.(A9) Det kan också vara så att hyresgästens anställda inte svarar helt ärligt i 

medarbetarundersökningarna. Det kan jämföras med undersökningar inom butiker där de 
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tillfrågade svarar att de handlar på lyxiga butiker men att de egentligen i de allra flesta fall 

går till budgetkedjor. En annan orsak till att undersökningarna kan slå fel fastän de är 

noggrant utförda är att hyresgästen ändrar sin uppfattning under flytten. Exempelvis kan 

hyresgästens anställda till en början kräva många tysta arbetsplatser vilket kontoret anpassas 

efter, men efter ett tag när de förstått hur arbetet fungerar minskar efterfrågan på de tysta 

platserna och antalet måste justeras.(A8) Det kan också vara så att de anställda är mycket 

positiva och nöjda till en början eftersom det är nytt och spännande att arbeta 

aktivitetsbaserat. Efter ett tag kan det dock hända att de anställda slutar att flytta på sig för att 

konceptet inte känns lika kul och givande längre och därmed faller det aktivitetsbaserade 

kontorets mening.(A9) Det är vanligt att kontorslokaler som är aktivitetsbaserade behöver 

justeras i efterhand och tack vare flexibiliteten som denna typ av kontor innefattar medför det 

sällan några större svårigheter.(A8) 
 

Hur pass nöjd kunden blir är också en fråga om mognad. Det är viktigt att koppla in 

hyresgästens medarbetare innan själva flytten eftersom det är vanligt att det endast är 

ledningen som är med i processen för val av riktning och kontorstyp och inte medarbetarna. 

En ledning som är med och tar fram beslutet mognar med tidens gång men det är inte säkert 

att de anställda hinner göra det om de inte får ta del av utvecklingen.(A10) 
 

Hypotesens ytterligare två anledningar till ökade informationsgap 

Enligt hypotesen tror vi att informationsgapen ökar av ytterligare två anledningar utöver de 

fyra informationsgap som definierats, resultatet följer nedan. 
 

Hyresgästrådgivaren har inte mer kunskap än någon annan inblandad part 

Enligt en av de intervjuade hyresgästrådgivarna innebär ett projekt som innefattar 

framtagningen av ett aktivitetsbaserat kontor en mer komplex process för dem. Det är inte 

svårare att applicera aktivitetsbaserat arbetssätt på en lokal än en traditionell men det innebär 

en mer komplicerad process för att finna de funktioner som en hyresgäst vill ha, framförallt 

ett mer omfattande förarbete. Komplexiteten är utmanande i och med att den ökar när många 

parametrar, så som verksamhetens behov och efterfrågan ska analyseras vilket behövs för 

framtagningen av aktivitetsbaserade kontor. Hyresgästrådgivaren förstår dock vikten av 

komplexiteten och menar att det är nödvändigt att ta hänsyn till den för att resultatet ska bli 

bra. Det är dock inte bara projekt som innefattar aktivitetsbaserade kontor som är komplexa, 

det har alltid funnits svårare projekt att genomföra och det är i sig inget nytt. Efter varje utfört 

uppdrag som innefattar ett aktivitetsbaserat kontor ökar också erfarenheten och därmed 

kunskapen.(A8) Idag har dock ingen av de intervjuade hyresgästrådgivarna någon intern 
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utbildning inom området, även om alla är eniga att det är en bestående trend. Däremot är de 

villiga att anpassa sig till det aktivitetsbaserade kontorets framtida utveckling genom att 

utveckla modeller allt eftersom de lär sig.  
 

Även marknaden har uppfattningar av hyresgästrådgivarens nivå på kunskap om 

aktivitetsbaserade kontor. Mer än 50 % av hyresgästerna har någon form av 

hyresgästrådgivning i något steg i uthyrningsprocessen. I nio av tio fall tillför 

hyresgästrådgivaren något positivt för en hyresvärd eftersom kunden blir en mer professionell 

beställande. Är hyresgästrådgivare utbildade inom aktivitetsbaserade kontor är det en fördel i 

ett projekt som innehåller ett sådant kontor.(A2) Vad som gör att en hyresgästrådgivare är 

kunnig eller utbildad och vad som anses vara specialistkunskap råder det delade meningar 

om. En av de intervjuade personerna menar att hyresgästrådgivarna ska kunna många 

områden och det är svårt för dem att vara specialister på alla. Att hyresgästrådgivare säger sig 

vara experter på aktivitetsbaserade kontor är högst otroligt och eftersom okunskap bidrar till 

ett försvårat arbete i processen att ta fram ett aktivitetsbaserat kontor blir därför 

hyresgästrådgivare en bromskloss i framtagningsprocessen.(A4)  
 

Hyresgästrådgivaren saknar incitament  

En nöjd kund är en bra referens men en kund kan vara nöjd med flera typer av utformningar 

på kontoret. Just aktivitetsbaserade kontor i sig ger ingen bestämd nytta för 

hyresgästrådgivaren utöver att det just nu är något som uppmärksammas på marknaden vilket 

kan ge ökade möjligheter att synas.(A9) 
 

Vad gäller den ekonomiska lönsamheten för hyresgästrådgivare påverkas denna av vilket 

betalningssätt som väljs. Kostnaden för en hyresgästrådgivare varierar i många fall och kan 

huvudsakligen bestämmas med tre olika typer av betalningssätt; 
 

• Fast arvode – Betalningen är passar mindre bra i projekt som är svåra att överblicka 

men det ger kunden en säkerhet i vad kostnaden för projektet blir.(A8) Det är vanligt 

vid exempelvis nyttjandegradsmätningar eller analyser vid aktivitetsbaserade 

kontor.(A9) 
 

• Fast startbetalning plus löpande betalning (timarvode) – Betalningen passar de flesta 

uppdrag. Det är exempelvis vanligt när en hyresgäst ofta vänder sig till 

hyresgästrådgivaren och har många mindre frågor kontinuerligt och där ett eventuellt 

ramavtal finns.(A8)  
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• Resultatbaserad betalning - En provision utgör betalningen och baseras på den 

besparing som hyresgästrådgivaren tagit fram. Den kan mätas genom kostnad före 

respektive efter målbild eller en besparing utifrån en offert.(A8) Denna typ av 

betalning är inte mer eller mindre vanlig vid just aktivitetsbaserade kontor.(A9) 
 

Vilken typ av arvodesmodell som används beror av uppdragets art och kundens preferenser. 

Internationellt är det vanligt att hyresgästrådgivaren får betalt i en procentandel av förhandlad 

årshyra. Denna typ av betalning användes nästan bara vid internationella kunder eftersom de 

är vana vid det.(A8) 

4.5.2 Kommentarer 
 

Efter de intervjuer där hyresgästrådgivarens roll diskuterats finner vi att det råder delad 

uppfattning av hur deras roll påverkar uthyrningsprocessen och projektledningen. Överlag 

finner vi dock att en hyresgästrådgivare spelar en vital roll i hur framgångsrikt och smidigt en 

omlokalisering till aktivitetsbaserat kontor blir för en hyresgäst, eftersom de har mer kunskap 

än hyresgästen. Vi förkastar därför vår hypotes vad gäller att hyresgästrådgivaren ökar 

informationsgapet mellan hyresgäst och hyresvärd. Däremot finner vi att hyresgästrådgivare, 

liksom alla andra externt inblandade parter måste vara kunniga inom området 

aktivitetsbaserad arbetssätt för att resultatet ska bli bra och fungera vid lanseringen. 
 

Informationsgap 1 – Hyresvärdens uppfattning av hyresgästens förväntningar 

I dagsläget är intresset för denna typ av kontor högt vilket ställer krav på kompetensen av 

inblandade yrkesaktörer. De hyresgästrådgivare vi har intervjuat använder sig av en 

omfattande process för att undersöka kundens behov vilket inte bara minskar risken för 

felbedömningar vid valet av lokal, utan förenklar också lokalanpassningen och arkitektens 

arbete vid inredningen. En annan viktig faktor som beskriver hyresgästens behov är 

förändringsincitamentet. Genom workshops och intervjuer utreds anledningen till varför 

kunden vill flytta till ett aktivitetsbaserat kontor. Vi har fått uppfattningen att många delar av 

uthyrningsprocessen och projektledningen skiljer sig åt eller varierar i omfattning beroende 

på vad hyresgästens ledning haft för syften när de tagit beslutet. Ett motiv som är vanligt 

förekommande hos hyresgästerna är att de vill spara pengar och yta. Vi tror att de hyresgäster 

som motiverar förändringen på detta sätt eller tror att ett aktivitetsbaserat kontor är en 

standardiserad produkt, saknar kunskap och förståelse över hur omfattande 

planeringsprocessen är. Här krävs det mer arbete från hyresgästrådgivaren, vars kunskap är 

nödvändig i detta fall och framtagningsprocessen får ett annat utseende och blir mer 
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omfattande än de fall där hyresgästen är mer insatt och har andra motiv än bara den 

ekonomiska. När ledningen hos en hyresgäst endast tänker på den ekonomiska vinsten och 

väljer den snabba processen där de anställda inte tillfrågas, blir resultatet dåligt eftersom det 

är medarbetarna som ska utföra jobbet och därför bör det aktivitetsbaserade kontoret vara 

utformad enligt anställdas behov. Anlitas en hyresgästrådgivare kan de påverka ledningen 

genom att informera och förklara om vad som är viktigt för att det slutligen ska genereras ett 

bra resultat. Andra motiv som istället kan uppkomma kan exempelvis vara att hyresgästen 

vill förnya företagets image med framåtanda och nytänkande eller skapa en starkare plattform 

för samarbete. Kommer en hyresgäst med dessa motiv tror vi att hyresgästen är mer 

införstådd i hur omfattande processen är. Motivet som grundas på den ekonomiska vinningen 

ger besparingar för företagets ledning till skillnad från motiven där företaget vill 

kommunicera framåtanda, nytänkande och samarbete som snarare är tecken på att ledningen 

vill locka ny arbetskraft och värna om samverkan mellan sina medarbetare. Vi tror att i de fall 

där hyresgästen har dessa drivkrafter uppstår en enklare arbetsprocess där hyresgästen vill 

vara insatt och inte låter hyresgästrådgivaren bära hela arbetet. Det ger ett bättre resultat där 

hyresgästrådgivaren inte behöver göra några större gissningar och det finns mer utrymme för 

medarbetarnas deltagande i utvecklingen.  
 

 

Informationsgap 2 – Lokalanpassning 

Vi tror att hyresgästrådgivaren spelar en viktig roll vid lokalanpassningen eftersom denna 

bidrar till en mer tydlig kommunikation till hyresvärden som bygger på tidigare erfarenheter 

som en hyresgäst inte har. Vid aktivitetsbaserade kontor kan många tidigare mycket 

svåranvända lokaler användas, exempelvis en lokal med en mörk mittenkärna. En hyresgäst 

som inte har kunskap om hur ytorna i en sådan lokal kan användas vid aktivitetsbaserade 

kontor blir avskräckt av den mörka mittenkärnan varför hyresgästrådgivaren får en 

betydelsefull roll att informera om att lokalen visst kan vara användbar. En hyresvärd får 

kanske inte möjligheten att informera hyresgästen om lokalens brukbarhet eftersom 

hyresgästen inte självmant söker sig till en hyresvärd med sådana lokaler. Detta ökar även 

chanserna till att hyresvärden blir mer tillmötesgående för lokalanpassningen eftersom en 

hyresvärd som äger en lokal som är svåruthyrd på grund av utformningen har stora motiv för 

att anpassa den till ett aktivitetsbaserat kontor att få den uthyrd. Ibland måste det naturligtvis 

ändå genomföras omfattande lokalanpassningar men i dessa fall kan hyresgästrådgivaren 

bidra till att ta fram ett tydligt hyreskontrakt vilket minskar risken för konflikter och 

kommunikationsproblem för betalning och ansvar vid lokalanpassningen.  
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Informationsgap 3 – Framtagning av kontorets zoner och inredning 

Vid framtagning av kontorets inredning och design måste hyresgästrådgivaren ha förstått 

hyresgästens behov av kontoret och vilka kärnvärden hyresgästen kommunicerat för att ta 

fram zonerna korrekt. Detta bygger på att det har genomförts omfattande förstudier för behov 

och beläggningsgrad genom undersökningar, intervjuer och workshops om personalens 

befintliga och önskade arbetsplatser. I de fall där hyresvärden och hyresgästen saknar 

kunskap om vilka typer av förstudier som bör genomföras spelar en hyresgästrådgivare en 

viktig roll. Vi tror att en hyresgästrådgivares erfarenhet av relationer med flera hyresgäster 

gör att de ser hyresgästens kärnvärden och utreder dessa genom intervjuer med ledningen för 

att ta fram vad företaget faktiskt vill med det nya kontoret. Vill exempelvis ledningen att 

kontoret ska spegla att företaget är nytänkande läggs det krav på att inredning och design har 

futuristiska drag. Utreds inte dessa aspekter och det aktivitetsbaserade kontorets inredning 

istället kopieras från ett annat aktivitetsbaserat kontor, finns risken för missnöje bland de 

anställda som kan få problem att fokusera, vilket leder till minskad produktivitet samt trivsel.  
 

För att inredningsprocessen ska innehålla ett mer effektivt samarbete med kortare 

kommunikationsvägar bedömer vi att det är bättre om arkitekten ligger som en underkonsult 

till hyresgästrådgivaren än att hyresgästen har en egen arkitekt som är med i processen. Detta 

eftersom det ofta är hyresgästrådgivaren som genomfört undersökningarna hos hyresgästens 

anställdas behov och det är dessa undersökningar som arkitekten använder sig av. Det är 

dessutom hyresgästrådgivaren som vanligtvis tar fram den yta som arkitekten får förfoga 

över. Vi tror att de allra flesta hyresgäster saknar den kunskapen som behövs för att ta fram 

vad de vill ha och förmedla detta till arkitekten. Därför är det bättre att hyresgästrådgivaren, 

som besitter kunskapen bakom undersökningens utformning och lokalytans storlek håller den 

huvudsakliga kontakten med arkitekten trots att det är hyresgästen som ska använda 

slutprodukten. Vi tror även att det är vettigt att hyresgästrådgivaren för vidare underlaget som 

tagits fram genom de gedigna undersökningarna och en ständig kommunikation med 

arkitekten. Att föra ner materialet från intervjuer och workshops i textform kan vara mycket 

svårt och det ger arkitekten mer utrymme till att feltolka materialet. När hyresgästen är ett 

litet företag och inte är motiverad till att anlita en arkitekt kan det vara en fördel att en 

hyresgästrådgivare är inblandad vid utformningen av zonerna eftersom de i många fall har 

mer erfarenhet av utformningen än hyresgästen själv. 
 

Vi tror att nyckeln till ett fungerade aktivitetsbaserat kontor ligger i att hyresgästen måste se 

omstruktureringen som en investering. Genom att inte anlita en hyresgästrådgivare eller 
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anlita en okunnig hyresgästrådgivare kan investeringen komma att bli dyr och långdragen om 

kontorets zoner och miljöer är oproportionella och där anställda blir testkaniner tills en 

fungerande lösning har hittats. 
 

Informationsgap 4 – Kundens uppfattning av förväntad slutprodukt 

En flytt till ett aktivitetsbaserat kontor medför ett förändringsarbete inom organisationen. Det 

skiljer sig åt mellan hyresgästrådgivare om hur mycket delaktighet utöver sökningen av en 

lokal de hjälper till med i uthyrningsprocessen och i projektledningen, vilket också beror på 

kundens önskemål. För ett lyckat projekt anser vi att hyresgästrådgivaren vinner på att belysa 

hyresgästen om vad som måste göras inom organisationen efter flytten till aktivitetsbaserade 

kontor. Exempelvis är det viktigt att hyresgästen förstår att de måste investera i tekniska 

lösningar eftersom det är tekniken som stödjer det dagliga arbetet, vilket ofta är kostsamt. Ett 

annat exempel är att ledningen hos en hyresgäst måste informera hyresgästens medarbetare 

under utvecklingens gång så att de hinner mogna och är redo vid flytten. För att resultatet ska 

fungera måste ledningen också upplysa de anställda om vilka riktlinjer de ska följa gällande 

användning av de olika zonerna och vara positiva till de nya förändringarna när den 

slutprodukten lanseras.  
 

Hypotesens ytterligare två anledningar till ökade informationsgap 
 

Hyresgästrådgivaren har inte mer kunskap än någon annan inblandad part 

Det råder delade meningar mellan de delaktiga aktörerna vad gäller synen på 

hyresgästrådgivarnas kunskapsnivå inom aktivitetsbaserade kontor. Det är dock svårt att 

precisera var kunskapsnivån ligger. Det vi kan konstatera är att hyresgästrådgivarna finner att 

framtagningen av ett aktivitetsbaserade kontor innebär en mer komplex arbetsprocess. Vi kan 

också konstatera att kunskapsnivån inom området skiljer sig åt till viss grad eller åtminstone 

att uppfattningen av det aktivitetsbaserade arbetssättet skiljer sig åt baserat på den jämförelse 

som vi gjort på de intervjuades olika definitioner. En av hyresgästrådgivarna fann det svårt att 

ta fram en procentandel av de kunder som gått över till aktivitetsbaserade kontor eftersom 

definitionen är svårställd. Ingen av de intervjuade hyresgästrådgivarna har heller några 

interna utbildningar inom aktivitetsbaserade kontor utan allt bygger på tidigare erfarenhet. Vi 

tror att ett stort företag som ska gå över till ett 100 % aktivitetsbaserat kontor enligt den 

strikta definitionen, där alla släpper sin fasta arbetsplats, behöver experthjälp för att göra 

processen smidig och där resultatet är välanpassat och felfritt. Vi är tveksamma till att många 

hyresgästrådgivare i dagsläget kan bidra med experthjälp på organisationsnivå. Däremot 

finner vi att efterfrågan på aktivitetsbaserade kontor enligt den strikta definitionen idag har en 
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låg efterfrågan och de flesta hyresgäster som hyresgästrådgivarna har representerat väljer att 

gå en mellanväg. I dessa fall, som ser ut att vara det vanligast förekommande på Stockholms 

kontorsmarknad i dag, anser vi att hyresgästrådgivarna är tillräckligt kunniga för att göra ett 

gott arbete med ett bra resultat.  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en kunnig hyresgästrådgivare som är etablerad på 

marknaden och erbjuder rådgivning i alla delar av uthyrningsprocessen och i 

projektledningen av aktivitetsbaserade kontor, bidrar till minskad risk för informationsgap för 

framtagningen av den typ av aktivitetsbaserade kontor som efterfrågas på Stockholms 

kontorsmarknad idag. 
 

Hyresgästrådgivaren saknar incitament  

Hyresgästrådgivaren får ingen speciell nytta av att förmedla aktivitetsbaserade kontor. Vi tror 

dock att beroende på vilken betalningsform som används kan hyresgästrådgivaren få mer 

eller mindre i ersättning för ett utfört uppdrag. I teorin finns ett antal situationer där valet av 

betalningssätt kan påverka resultatet negativt. Ett exempel är när en aktör föredrar att betala 

en procentandel av förhandlad årshyra samtidigt som hyresgästrådgivaren arbetar med stort 

vinstintresse. Detta resulterar i att hyresgästrådgivaren tappar incitamentet till att förhandla 

en lägre hyra eftersom det genererar dem en lägre ekonomisk vinst. Ett annat exempel är då 

hyresgästrådgivaren får betalt efter hur mycket kvadratmeterpriset förhandlats ner i hyran. I 

dessa fall är hyresgästrådgivaren inte lika benägen till att förmedla uppdrag som är svåra att 

förhandla ner hyran i. De befintliga aktivitetsbaserade kontoren är nya och det finns inget 

sådant kontor vakant i Stockholm idag. Det gör att lokalerna som ska användas för 

aktivitetsbaserade kontor måste anpassas vad gäller exempelvis förbättring av ventilation och 

eventuell förändring av konstruktion vilket gör att hyran stiger jämfört med den situation där 

hyresgästen flyttar till ett kontor i befintligt skick och den är därmed svår att förhandla ner. 

Dessutom anges hyror idag i kronor per kvadratmeter (kr/kvm) och ett av de syften som 

förekommer vid aktivitetsbaserade kontor är att effektivisera den befintliga ytan, det vill säga 

vinsten ligger i att spara yta och inte i att hyran mätt i kronor per kvadratmeter blir lägre. Får 

då hyresgästrådgivaren betalt i nedförhandlad hyra minskar incitamenten för denne att 

förmedla just aktivitetsbaserade kontor då hyran är svår att få lägre eftersom vinsten inte 

ligger i antalet sparade kronor i hyra per kvadratmeter. Vi finner dock att det betalningssättet 

skulle vara mer aktuellt om besparingen mäts i kr/anställd istället för kr/kvm.  
 

Eftersom processerna för framtagningen av aktivitetsbaserade kontor varierar beroende på 

hyresgästens kunskap och önskemål är det ofta svårt sätta en prislapp på arbetet. För valet av 
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betalningsformen kommer vi fram till slutsatsen att en hyresgäst som vill flytta till ett 

aktivitetsbaserat kontor kan vinna på att anlita en välkänd och ansedd hyresgästrådgivare som 

sätter värde på långsiktiga relationer och hjälper kunden att upprätta en rättvis 

betalningsform. Det uppstår en risk för informationsgap när hyresgästrådgivare har 

kortsiktiga strategier där kundens långsiktiga trivsel och lönsamhet inte står i fokus utan 

istället ligger på hyresgästrådgivarens vinstmaximering. I detta fall grundas 

hyresgästrådgivarens vinst på bekostnaden av hyresgästen som kan behöva betala allt för 

höga hyror och för stora tomma ytor. 
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5. Analys och diskussion 
 

Här sammanfattar vi vårt resultat av informationsgapen, utvärderar hypotesen samt ger 

rekommendationer för hur hyresgäster, hyresvärdar samt hyresgästrådgivare kan handla för 

att undvika de identifierade informationsgapen. 

5.1 Informationsgap 
 

I teorin identifierades fyra informationsgap enligt vår modifierade modell som testades mot 

intervjuerna. Några av dessa kan återfinnas i resultatet. Informationsgapens påverkan i 

framtagningsprocessen har vi baserat på våra egna bedömningar utifrån resultatet och valt att 

använda en skala bestående av tre grader. Informationsgapet påverkar framtagningsprocessen 

av aktivitetsbaserade kontor;  

(1) Till ingen grad, inget informationsgap föreligger 

(2) Till en viss grad, i de fall informationsgap föreligger 

(3) Till en stor grad, i de fall informationsgap föreligger 

5.1.1 Informationsgap 1 – Hyresvärdens uppfattning av hyresgästens 

förväntningar  
 

Detta påverkar till en stor grad i de fall informationsgap föreligger (3). Ett av det största felet 

vid inflyttning till ett nytt aktivitetsbaserat kontor är att lokalen inte fungerar som ett effektivt 

verktyg för de anställda. Det kan innebära att lokalens utformning inte uppmanar till 

personliga möten mellan de anställda, att det är svårt att skapa tysta områden som underlättar 

det dagliga arbetet eller att kontoret inte dimensioneras korrekt efter beläggningen. Dessa 

felbedömningar bottnar sig ofta i dåligt fungerande analysmetoder eller avsaknad av 

analysmetoder för hyresgästen behov vid valet av lokalen. Baserat på intervjuerna har vi 

också märkt att flera hyresgäster inte har ifrågasatt sig själva om de nödvändiga 

frågeställningarna som exempelvis anledningen till flytten. Det bör klargöras innan en 

hyresgäst flyttar till aktivitetsbaserat kontor för att undvika ett dåligt slutresultat. 

5.1.2 Informationsgap 2 – Lokalanpassningar 
 

Detta påverkar till ingen grad då inget informationsgap föreligger (1). Aktivitetsbaserade 

kontor medför oftast ingen ny typ av konstruktion eller ny avancerad ventilation utan lokalen 

ska endast anpassas till den ökade mängden människor på samma yta. Kraven för 

konstruktion, VVS och brandutrymning är reglerade. Riktlinjer utgör grunden för 

lokalanpassningen och ger inte plats för fria tolkningar som kan resultera i ett felaktigt 
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utförande. Eftersom lokalanpassningar också ofta består av mycket konkreta åtgärder och 

hyresvärdarna vanligtvis besitter god kunskap om deras egna fastigheter har vi, baserat på 

intervjuerna inte funnit något gap i detta led.  

5.1.3 Informationsgap 3 – Framtagning av kontorets zoner och 

inredning  
 

Detta påverkar till viss grad i de fall där informationsgap föreligger (2). Vid framtagning av 

zonerna ska en arkitekt tolka hur stora delar av kontoret som ska vara till för tysta delar tillika 

delar för samarbete så att beläggningsgraden på dessa områden blir optimerad. För att 

undvika att skapa för många eller för få arbetsplatser i zonerna behövs ofta hjälp av förstudier 

för att göra en korrekt uppdelning. Förstudierna spelar en vital roll och eftersom det är 

hyresgästen anställda som ska vistas på kontoret och driva verksamheten är det viktigt att de 

trivs och därmed nödvändigt att de tillfrågas i undersökningen. Ett annat anmärkningsvärt 

problem är hur arkitekten väljer att placera zonerna i förhållande till varandra. Exempelvis 

gäller det att uppskatta ljudnivån på de kringliggande zoner till den tysta zonen för att se till 

att de som sitter vid den tysta zonen inte störs av de som arbetar på de närliggande zonerna.  
 

Valet av inredning påverkar också slutresultatet. En arkitekt kan välja att ge förslag på en viss 

typ av inredning som i praktiken inte fungerar på grund av felbedömningar i exempelvis 

ljudabsorbering i förhållande till ljudnivån på platsen för möbeln.  

5.1.4 Informationsgap 4 – Kundens uppfattning av förväntad 

slutprodukt  
 

Gap 4 påverkar till ingen grad då inget informationsgap enligt våra kriterier föreligger (1). 

Det fjärde gapet som finns med i vår modifierade modell kan vi inte bekräfta att det 

förekommer baserat på resultatet. Vi bedömer att det ligger andra orsaker till grunden för ett 

potentiellt missnöje. Dessa orsaker är organisationens insikt om det aktivitetsbaserade 

arbetssättets syfte och kunskapen om hur de anställda kan ta tillvara på de befintliga zonerna. 

Missnöjet handlar mer om att människan tar tid på sig att smälta nya intryck och nya sätt att 

arbeta på och inte på grund av att det har uppstått ett informationsgap enligt våra kriterier. 

5.2 Utvärdering av hypotes 
 

Vi tänkte oss att de inblandade parterna i framtagningsprocessen kan liknas med deltagarna i 

den klassiska viskleken där den första personen ska viska ett ord i den nästa personens öra 

som ska viska det vidare till en tredje person. Ju fler personer det finns i kedjan desto mer 

sällan är den slutliga informationen densamma som den ursprungliga.  Däremot har vi insett 
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att om deltagarna är duktiga på att viska, höra och tolka informationen blir den slutliga 

produkten mer lik den ursprungliga vilket ger ett bättre resultat. En hyresgäst, som inte har 

tillräckligt med kunskap om aktivitetsbaserade arbetssätt och därmed inte är bra på att viska, 

höra eller tolka har nytta av en hyresgästrådgivare som kan representera dem och täcka upp 

när deras kunskap inte räcker. Hyresgästrådgivaren kan även täcka upp när hyresvärden 

saknar kunskap eller engagemang vid framtagningen av ett nytt aktivitetsbaserat kontor. Vi 

valde således att förkasta hypotesen baserad på resultatet av våra intervjuer. 
 

Det ska dock tilläggas att detta arbete har pågått endast under ett antal veckor och tidsbristen 

kan ha påverkat vårt resultat. Resultatet kan förändras om ytterligare intervjuer hade gjorts 

med fler hyresgästrådgivare. Detta lämnar utrymme för kommande forskning. 

5.3 Rekommendationer  
 

Efter vår studie har vi konkluderat att vissa aspekter påverkar arbetet mer än andra. För att 

skapa en väl fungerande framtagningsprocess av aktivitetsbaserade kontor har vi gjort 

rekommendationer för hur hyresgäster, hyresvärdar och hyresgästrådgivare kan undvika 

informationsgapen. 

5.3.1 Rekommendation för Hyresgäst 
 

En hyresgäst som funderar eller vill gå över till ett aktivitetsbaserat kontor eller arbetssätt bör 

se till att minst en av de inblandade parterna är speciellt kunnig inom området i den mån att 

kvalitativa förstudier kan uträttas. Huruvida vi anser att en hyresgäst ska välja att anlita en 

hyresgästrådgivare eller en expert på aktivitetsbaserade kontor beror på antalet anställda hos 

hyresgästen, hur väl dess anställda kan anpassa sig till nya förändringar och dess krav på det 

nya kontoret. Består hyresgästen av ett stort företag, det vill säga ett företag med fler än 250 

anställda, där majoriteten inte är vana vid att hantera förändringar och vill gå över till ett 100 

% aktivitetsbaserat kontor blir projektet mer komplext. I ett sådant fall rekommenderar vi att 

anlita en hyresgästrådgivare och en expert som är kunnig inom området. Experten är duktig 

på att hjälpa de hyresgäster som ska genomgå stora förändringar inom organisationen genom 

att skapa spelregler på kontoret och identifiera behovet av ytterligare aktörer. En flytt till ett 

aktivitetsbaserat kontor är ett nytt koncept i Sverige som påverkar alla delar av företagets 

verksamhet och kräver mycket tid och anpassning av både hyresgästens ledning och 

anställda. Består hyresgästen av ett mindre antal anställda där ett flertal är vana vid att 

anpassa sig till nya omställningar och där ledningen vill ha professionell hjälp, finner vi det 

mer lämpligt att anlita en kunnig och väletablerad hyresgästrådgivare eftersom de har 
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tillräckligt med erfarenhet för att leverera ett gott resultat. I de fall där hyresgästen har en 

relation med en hyresvärd som kan erbjuda attraktiva lokaler och som dessutom besitter 

kunskap och erfarenhet av aktivitetsbaserade kontor rekommenderar vi då att gå direkt till 

hyresvärden. I helhet ska hyresvärden, hyresgästrådgivaren och andra experter se till att ta 

hänsyn till hyresgästens behov när lokalen bestäms och kontoret tar form. 
 

Det andra som hyresgästen bör tänka igenom är vilka incitament som driver dem till att 

övergå till ett aktivitetsbaserat kontor. Beslutet tas nästan alltid av ledningen och de bör 

därför ställa sig den grundläggande frågeställningen vad som är drivkrafterna bakom 

övergången. Beroende på om drivkrafterna hos hyresgästen är att spara yta och 

hyreskostnader, få ökad produktivitet och kreativitet eller att stärka företagets image 

underlättar kunskapen om dessa motiv för de inblandade parterna i då de vet vilka 

prioriteringar de ska ha vid lokalval, anpassningar och utformning. Utöver identifieringen av 

drivkrafterna är det viktigt för ledningen att från början ha en korrekt förståelse inom 

aktivitetsbaserad arbetssättet och sedan arbeta aktivt med att föra vidare informationen till 

alla medarbetare. 

5.3.2 Rekommendation för Hyresvärd 
 

En hyresvärd bör ha en väl fungerande analysmetod som tar reda på hyresgästens behov. Vi 

rekommenderar en noggrann beläggningsstudie som en arkitekt sedan kan översätta till 

zoner. Hyresvärden bör även se till att anlita en kunnig arkitekt vid lokalanpassning som de 

även kan rekommendera till hyresgästen vid framtagning av zoner och inredning. En arkitekt 

som varit med från projektets början har bättre kunskap om vilka faktorer som är viktigast för 

hyresgästen och arbetet blir mer effektivt. I de fall där hyresvärdens arkitekt inte är engagerad 

i zonernas utformning är det dock bra om hyresgästen har en egen arkitekt. 
 

Det bör finnas minst en och helst två anställda hos hyresvärden som är väl pålästa och håller 

sig uppdaterade inom det aktivitetsbaserade kontorets och arbetssättets utveckling. Dessa två 

personer ska ha i uppgift att informera hyresgäster som ska flytta till aktivitetsbaserat kontor 

om vilka förändringar som de kommer att behöva hantera innan och efter flyttet för att 

underlätta förändringsprocessen. Dessa personer ska även lyfta de viktiga frågeställningarna 

som krävs innan flytten genomförs. En hyresvärd gynnas av att utbilda ett par medarbetare 

inom området som driver välutredda arbetsprocesser och har kunskap av vilka ytterligare 

aktörer som behöver anlitas för att ge ett bra resultat och en nöjd kund.  
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5.3.3 Rekommendation för Hyresgästrådgivare 
 

Vi rekommenderar hyresgästrådgivare att ha ett rigoröst analysverktyg för som tar hänsyn till 

alla de nödvändiga aspekterna när en hyresgäst ska flytta till aktivitetsbaserat kontor. Dessa 

aspekter är exempelvis undersökning av nyttjandegradsmätningen på kontoret, ledningens 

samt medarbetarnas önskemål, behov och förändringsincitament. Det är viktigt att ifrågasätta 

hyresgästens motiv bakom förändringen för att få en tydlig bild av vilka faktorer driver dem 

till att gå över till aktivitetsbaserat arbetssätt. Dessa mjuka värden bedömer vi har lika stor 

betydelse som de hårda värdena som är mer baserade på nyttjandegradsmätning. Detta 

rekommenderas eftersom hyresgästrådgivaren ska representera hyresgästen mot varje part i 

uthyrningsprocessen och i projektledningen. Vi rekommenderar även hyresgästrådgivare att 

ha kontinuerlig kontakt med hyresgästen och informera all nödvändig information under 

projektets utveckling eftersom hyresgästens uppfattningar och idéer ändras under processens 

gång. Denna kommunikation ska inte ske endast genom text i rapporter och e-mails utan 

också genom direktkontakt för att undvika missförstånd. 

  



 
 

40

6. Avslutning 
 

Vid en lansering av aktivitetsbaserade kontor finns det utrymme för två olika typer av 

informationsgap som är definierade i den modifierade modellen. Enligt vår bedömning är det 

informationsgap 1 och 3 som påverkar framgången av projektet, till en stor- respektive en 

viss grad. Dessa informationsgap uppstår inte vid varje flyttprojekt utan beror på kunskapen 

och expertisen hos de inblandade parterna. Informationsgap 2 och 4 kunde inte identifieras.  
 

Aktivitetsbaserade kontor har kommit att bli en allt vanligare företeelse vid valet av nytt 

kontor eller arbetssätt men det är få företag som i dagsläget sitter i ett kontor som är 

aktivitetsbaserat fullt ut. De flesta företagen har sällan en korrekt bild av konceptet och dess 

fördelar respektive nackdelar vilket vi bedömer är en stor anledning till varför inte fler väljer 

att följa trenden. Vi anser dock att denna trend inte kommer att försvinna utan att det är ett 

steg mot framtidens kontor. Flera aspekter pekar till fördel för trenden, exempelvis har de 

flesta kontoren i Stockholm idag sällan en beläggningsgrad över 50 % och de anställdas 

aktiviteter varierar varje dag hos många företag. Dessutom ökar utvecklingen av tekniska 

lösningar och den nya generationen som ska ut på arbetsmarknaden har lärt sig att jobba 

flexibelt från sin tid på högskola och universitet. Trots fördelarna anser vi däremot att 

lösningen inte passar alla företag. För de företag där majoriteten av de anställda inte har 

någon större variation på sina arbetsaktiviteter och är som mest effektiva vid en fast 

arbetsplats kan cellkontor vara den bästa kontorstypen även om framtagningsprocessen av ett 

aktivitetsbaserat kontor är felfri. Det ska dock anmärkas att den stora majoriteten idag sitter i 

öppna landskap trots att studier visar på att det är den miljön som arbetarna trivs sämst i.  
 

Vi tror att andelen företag som väljer att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att 

fortsätta öka i samband med att hyresgästmarknaden skaffar sig mer kunskap inom vilka 

nyttor och problem som kan tänkas uppstå genom det nya arbetssättet. För varje ny 

arbetsmetod som testas på marknaden kommer det alltid behövas ”testkaniner” som provar 

den nya metoden och som sedan får visa vägen för de som inte vågat men som varit 

intresserade. Vi bedömer att samma princip gäller för aktivitetsbaserade kontor där 

majoriteten av intressenterna kommer att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta 

efter att de sett ett antal positiva utfall där ”testkaninerna” visat upp konkreta nyttor genom 

förändringarna.  
 

Med ökad efterfrågan kommer det givetvis behöva finnas ett antal aktörer som kan tillgodose 

marknadens behov. För att en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska bli 

framgångsrikt krävs en lyckad uthyrningsprocess och projektledning. Hyresgästrådgivare och 
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hyresvärdar måste se till att ha en omfattande och välutvecklad analysprocess av hyresgästens 

behov, förväntningar och tydligt kommunicera med arkitekter och experter hur de på bästa 

sätt kan tillgodose hyresgästens behov. Alla medverkande parterna är till för att hyresgästen 

ska få en lokal där de kan uträtta sin verksamhet så effektivt som möjligt. Vi är övertygade 

om att framtagningsprocessen av aktivitetsbaserade kontor kommer att förbättras efter varje 

ny lansering av en sådan kontorstyp på marknaden, eftersom parterna kan ta del av sina 

tidigare erfarenheter om vad som fungerar bra och mindre bra. Detta medför att många 

hyresgäster som kommer att gå över till aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att ha bättre 

förståelse över hur komplext processen är och förstå vikten av att anlita kunniga konsulter. 

Detta ger hyresvärdar, hyresgästrådgivare, arkitekter och experter möjligheten att utöka sin 

verksamhet vad gäller rådgivning av organisationsstyrning och bilda en tätare kontakt med 

hyresgästen. 
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8. Bilagor 

8.1 Ordlista 
 

Aktivitetsbaserad arbetssätt och aktivitetsbaserat kontor 

Aktivitetsbaserad arbetssätt är baserat på premissen att ingen anställd ”äger” eller har en 

bestämd arbetsplats. Den fördelade ytan är istället delad i ett urval av förbestämda zoner för 

aktiviter som tillåter de anställda på bästa sätt lösa specifika uppgifter. Dessa zoner kan 

exempelvis vara avsedda för inlärning, fokus, samarbete och socialisering.(Officesnapshots, 

2014) 

Aktivitetsbaserat kontor innefattar enbart den fysiska miljön och det aktivitetsbaserade 

arbetssättet är en holistisk syn på konceptet där den fysiska miljön behöver kompletteras med 

rätt virtuell miljö och ett genomgripande kulturarbete.(A4) 
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Stepchangemarketing, 2014 

 

Beläggningsgrad 

Anger andelen upptagna platser på någon institution, i detta fall ett kontor.(www.ne.se) Det 

kan i kontorssammanhang beräknas genom att under tre veckor, tre gånger per dag räkna hur 

många som sitter på sin arbetsplats.(A1) 
 

Cellkontor  

Cellkontor består av enskilda rum och ger därmed större avskildhet och underlättar 

koncentrationen.(Arbetsmiljöverket, 2014) 
 

Hyresgästrådgivning 

Ett affärsområde som innefattar bland annat strategisk rådgivning, portföljhantering, 

arbetsplatsstrategi, om- och nylokalisering, flytt- och teknisk projektledning.(Jones Lang 

LaSalle, 2014) 
 

Öppet landskap  

Arbetsmiljö som karakteriseras av att många arbetsplatser ryms i samma rum utan andra 

skiljeväggar än skärmar och växter.(Nationalencyklopedin, 2014) 

 


