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Abstract 

One of the most common office environments in Sweden today are middle sized to large sized 

open-plan offices containing more than 10 persons in each room. There is today a trend on the 

market with an increasing amount of companies who decide to implement the new concept, 

activity-based offices. Unfortunately there is no research available that focuses on comparing 

activity-based offices with the ordinary open-plan offices. This study will answer the 

questions: which office environment is to prefer, why do companies choose to work in a 

certain environment and what are the reason to a change of an office environment. 

 

The purpose of this master thesis is therefore to compare these two office types with respect 

to the four dimensions; productivity, office configuration, office environment and internal 

communication. The analysis is based on the result of an attitude survey, in which four 

companies participated; two in open-plan offices and two in activity-based offices. Totally 

231 employees responded the survey. In addition, nine companies within different business 

areas in Stockholm were interviewed qualitatively. The attitude statements in the survey are 

results from earlier studies and the information that were collected during the interviews.  

 

The results from the attitude survey has been analysed by using multivariate analysis. By 

using the results and the analyse method, differences in opinions between the office 

environments and gender has been measured. Based on the result from the attitude survey, the 

conclusion is that employees who work in activity-based offices are more pleased with their 

office environment with respect to all four studied dimensions. The largest difference in office 

environments is in perceived productivity and the smallest difference is in internal 

communication between the two office environments. This study also concludes that there are 

no differences in how men and women perceive the two office environments. 

 

Further research within office environments is although desirable. A comparison between 

different age categories would be interesting to consider. Do younger people prefer activity-

based office more that elderly people? Furthermore, a comparison between cell offices and 

open-plan offices can also be an object of study. In that case, would it be more profitable for a 

company to implement a cell office in order to increase the productivity among employees by 

working in a more silent environment? 
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Sammanfattning 

En av de vanligaste kontorsmiljöerna i Sverige idag är medelstora till stora öppna 

kontorslandskap med fler än tio personer i samma rum. För tillfället finns det en trend där 

företag väljer att implementera aktivitetsbaserade kontor i allt större utsträckning. Det finns 

dock ingen forskning som visar på att aktivitetsbaserade kontor är bättre än öppna 

kontorslandskap utifrån de anställdas perspektiv. Syftet med detta examensarbete är därför att 

jämföra dessa två kontorstyper utifrån dimensionerna produktivitet, kontorets utformning, 

kontorsmiljö och intern kommunikation. Studien besvarar frågorna: vilken kontorstyp som är 

den bättre, vilka likheter och skillnader finns det mellan upplevelsen att arbeta i de två 

kontorstyperna samt varför företag väljer att arbeta i en viss kontorstyp. 

 

Analysen i detta examensarbete grundas på resultaten i en webbaserad attitydundersökning, 

där fyra företag deltagit: två i öppet kontorslandskap och två i aktivitetsbaserade kontor. 

Sammanlagt besvarade 231 personer enkäten. Inför attitydundersökningen intervjuades totalt 

nio företag kvalitativt i olika branscher som antingen satt i aktivitetsbaserat kontor, i öppet 

kontorslandskap eller var i en process att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor. 

Attitydpåståendena i undersökningen bygger på tidigare studier inom kontorsmiljöer och 

information som inhämtas från intervjuerna. 

 

Resultaten från attitydundersökningen analyserades med multivariat analys. Med hjälp av 

denna statistiska metod har skillnader i attityder mellan kontorstyperna och kön kunnat mätas. 

Resultaten visar på att anställda är signifikant nöjdare i aktivitetsbaserade kontor med 

avseende på alla de fyra studerade dimensionerna. Den största skillnaden mellan 

kontorstyperna finns inom dimensionen produktivitet och den minsta skillnaden inom 

dimensionen intern kommunikation. Utöver detta visade resultaten att det inte finns några 

signifikanta skillnader i hur män och kvinnor upplever de två kontorstyperna. 

 

Vidare forskning inom kontorstyper är önskvärt. En jämförelse mellan olika åldergrupper 

skulle vara intressant i den meningen om yngre och äldre personer upplever kontorsmiljöerna 

olika. En jämförelse mellan cellkontor och öppet kontorslandskap skulle kunna ge svaret på 

om det kan löna sig med ett större kontor med egna rum, för att de anställda skall kunna vara 

mer produktiva i en tystare miljö. 
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1 INLEDNING 
Kapitlet syftar på ett ge en introduktion till detta examensarbete. Syfte, frågeställning och 

hypotes presenteras samt en inblick i rådande marknadsläge. 

1.1 Introduktion 

Detta examensarbete är en jämförelsestudie mellan kontorstyperna öppna kontorslandskap 

och aktivitetsbaserade kontor. Anledningen till att denna studie genomförs är för att det i 

dagsläget finns få studier som jämför dessa två kontorstyper. Två tidigare examensarbeten 

studerades initialt inom aktivitetsbaserade kontor som har skrivits på Institutionen för 

Fastigheter och Byggande under 2014. Detta examensarbete syftar på att ge klarhet i vilken av 

kontorstyperna, aktivitetsbaserade kontor eller öppna kontorslandskap, som är att föredra 

utifrån de anställdas perspektiv. De tidigare studierna behandlar konceptet aktivitetsbaserat 

kontor ingående samt vilka dess för- och nackdelar är. I och med den här studien kan en 

statistisk jämförelse förtydliga vilka för- och nackdelar det finns emellan aktivitetsbaserade 

kontor och öppna kontorslandskap, samtidigt som resultatet visar vilken kontorstyp som de 

anställda har mest positiva attityder för. 

 

Många företag har under de senaste åren valt att gå över till aktivitetsbaserade kontor. Några 

exempel är Arcona, CBRE, Cybercom, Folksam och Vasakronan. Ett av de första företagen 

att övergå till aktivitetsbaserat kontor var Vasakronan, som även hjälpt många andra företag i 

deras implementeringsprocess. Anledningen till att Folksam valde att samla hela sitt 

huvudkontor till ett stort kontorskomplex var för att förbättrar sina nyckeltal genom att samla 

personalen i en aktivitetsbaserad kontorslösning inom samma fastighet (Fastighetsvärlden, 

2014). Byggbolaget Arcona flyttade under 2014 till ett nytt aktivitetsbaserat kontor i 

Stockholm där syftet med kontorsflytten var att möta yngre generationers krav på flexibla 

arbetssätt, möjliggöra ytterligare expansion och höja effektiviteten (Tollesson, 2014). 

 

Aktivitetsbaserade kontor har ökat i popularitet tack vare teknikutvecklingen, då anställda har 

möjlighet att nå sina dokument från dator och mobil genom fungerande IT-infrastruktur 

(Österberg, 2014). Aram Seddigh, doktorand vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms 

universitet, påpekar att det oftast bara är hälften av kontorspersonalen på plats i kontoret på 

grund av semestrar, jobb hemifrån eller möten (Österberg, 2014). I aktivitetsbaserade kontor 

finns ofta en mer aktiv strategi att skapa rumslighet utifrån de aktiviteter som personalen är 

upptagna med (Österberg, 2014). Det amerikanska konsultföretaget CBRE har flyttat hela sin 
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verksamhet i Stockholm till ett aktivitetsbaserat kontor, där den viktigaste anledningen till 

denna arbetssättsförändring var att öka interaktionen mellan de anställda, för att främja 

kunskapsöverföringen och även öka kreativiteten samt möjligheterna till nya innovativa 

lösningar (Fröjd, 2014). Även Cybercom har valt att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor i 

Stockholm där en av de viktigaste anledningarna har varit att beläggningsgraden på kontoret 

oftast var maximalt 50 procent (Fröjd, 2013).  

1.2 Undersökningsansats 

Detta ämne är viktigt att undersöka ur flera perspektiv. Många företag väljer idag att flytta till 

aktivitetsbaserade kontor, men det finns väldigt lite forskning som jämför för- och nackdelar 

med öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. Det är också intressant att 

undersöka bakomliggande orsaker till en kontorsflytt från öppet kontorslandskap till 

aktivitetsbaserat kontor och vad anställda tycker om respektive kontorstyp. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en attitydskala för kontor, som gör det möjligt att 

undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor 

jämfört med ett öppet kontorslandskap. En attitydskala gör det möjligt att jämföra 

kontorstyperna i ett antal dimensioner. Med en dimension menas en mätbar aspekt av att 

arbeta på ett kontor. Ett test görs även mellan kvinnor och män, för att ta reda på om det finns 

någon signifikant skillnad mellan könen. 

1.3.1 Frågeställning 

Examensarbetet syftar på att bringa klarhet i följande frågor: 

 Vilken kontorstyp anser de anställda vara den bättre? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan upplevelsen att arbeta i 

aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap utifrån de anställdas perspektiv?  

 Vilka orsaker ligger bakom besluten varför företag väljer att sitta i aktivitetsbaserade 

kontor eller öppna kontorslandskap? 
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1.3.2 Hypotes 

Hypotesen i detta examensarbete testas för kontorstyperna aktivitetsbaserat kontor eller öppet 

kontorslandskap, och även på könsnivå för att se om kvinnor och män upplever kontoret på 

samma sätt: 

 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet 

kontorslandskap i de antal dimensioner som representerar arbete på kontor. 

 

H1: Det finns signifikant skillnad mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet kontorslandskap i 

de antal dimensioner som representerar arbete på kontor. 

1.4 Avgränsningar 

I detta examensarbete har några avgränsningar gjorts i syfte att kunna presentera en intressant 

jämförelse mellan aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap. Kontorstyperna 

flexkontor, kombi-kontor och cellkontor har exkluderats från studien, eftersom dessa är 

mindre vanliga för större företag idag. Även små kontor (< 35 anställda) har uteslutits från 

studien eftersom den explorativa faktoranalysen kräver cirka 30-35 svar från varje företag vid 

en attitydundersökning. Sammanlagt har fyra företag i Sverige besvarat attitydundersökningen 

med mellan 85 – 350 anställda. De kvalitativa intervjuerna har genomförts i Stockholm med 

företag som sitter i både öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor med fler än 90 

anställda. 

1.5 Disposition 

Detta examensarbete är disponerat på följande sätt: 

Kapitel 1 – Inledning. Beskriver varför området är värt att undersöka. 

Kapitel 2 – Litteraturstudie. Inblick ges i den befintliga forskningen inom kontorstyperna. 

Kapitel 3 – Undersökningsmetod. Ger svar på vilken metod som har använts. 

Kapitel 4 – Resultat. Återger det viktigaste från intervjuerna och attitydundersökningen. 

Kapitel 5 – Slutsatser och rekommendationer. Slutsatserna från studien presenteras. 

Kapitel 6 – Diskussion. Teori och resultaten knyts ihop samt förslag på vidare forskning ges. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
Kapitlet diskuterar brett forskning inom aktivitetsbaserade kontor och öppna 

kontorslandskap. Vidare presenteras också definitioner på olika kontorstyper, en inblick ges i 

kontorshistoria och illustrationer för hur kontorstyperna fungerar. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Aktivitetsbaserat kontor 

I ett aktivitetsbaserat kontor finns det arbetszoner utformade efter olika aktiviteter. I dessa 

arbetszoner kan personalen arbeta i grupp, hålla möten eller arbeta individuellt. Oftast är 

aktivitetsbaserade kontor dimensionerade för cirka 75 procent av det totala antalet anställda 

och de allra flesta har ett eget skåp för tillhörigheter. (Toivanen, 2015)  

 
Figur 1 Exempelskiss för planlösning i aktivitetsbaserat kontor, där de olika färgerna markerar olika typer av arbetszoner. 
(Coor Service Management, 2015) 
 

2.1.2 Öppet kontorslandskap 

Ett öppet kontorslandskap varierar i sin utformning från små rum med 4-9 personer till stora 

rum med fler än 25 personer, där varje anställd har ett eget skrivbord. De medelstora 

kontorslandskapen är vanligast i Sverige och inrymmer mellan 10-24 personer. Vid 

exempelvis organisatoriska förändringar kräver denna kontorstyp inga större ombyggnader av 

kontoret (Toivanen, 2015). 
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Figur 2 Exempelskiss för planlösning i öppet kontorslandskap, där kontorsplatserna är tätt placerade intill varandra på ett 
välstrukturerat sätt i hela kontorslokalen. (AMF Fastigheter, 2015) 

2.1.3 Kombi-kontor 

Ett kombi-kontor förenar fördelarna av öppet kontorslandskap och cellkontor, men är idag 

sällsynt främst på grund av att det krävs stora lokalytor. I ett kombi-kontor har varje anställd 

ett eget rum i ett större gemensamt multirum. Vissa arbetsuppgifter utförs i grupp medan 

spontana möten hålls utanför det egna rummet. (Toivanen, 2015) 

2.1.4 Flexkontor 

Ett flexkontor är likt ett öppet kontorslandskap med den skillnaden att ingen anställd har en 

egen plats. Det finns olika koncentrationsrum och mötesrum, där de anställda kan koncentrera 

sig och ha möten med kollegor (Toivanen, 2015). 

2.2 Bakgrund 

I början av 1900-talet var den generella och mest populära kontorsstrukturen ”trälhav”, där 

varje person hade sitt eget skrivbord och satt tätt tillsammans i långa rader för att på ett snabbt 

sätt kunna skicka papper mellan sig (Toivanen, 2015). Denna kontorsutformning bidrog till ett 

välorganiserat arbetssätt med möjlighet till snabb kommunikation mellan varandra (Toivanen, 

2015). Under åren mellan första och andra världskriget utformades en ny typ av kontor, 

cellkontoren. Cellkontoren utvecklades när företagen började analysera hur den enskilda 

arbetaren blir mer produktiv, och lösningen var att sitta tyst och ensam (Toivanen, 2015). 

Cellkontoren är utformade som små rum med plats för en till tre personer (Toivanen, 2015). 

Under 1950-talet utvecklades kontorsmiljöerna till öppna kontorslandskap, där varje anställd 
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hade sin egen plats och informationen förflyttade sig snabbare än i cellkontoren. Denna 

utveckling resulterade i att under 1980-talet utvecklades kombi-kontoret, som är en 

kombination av öppet kontorslandskap och cellkontor, men med specifika mötesplatser och 

koncentrationsrum som är gemensamma (Toivanen, 2015).  

 

Under 1990-talet gjorde utvecklingen av datorer och internet att de starkaste incitamenten till 

att ha en egen arbetsplats försvann i och med att alltmer material digitaliserades och det enda 

arbetsredskapet som behövdes var en dator (Toivanen, 2015). Vid samma tidpunkt 

utvecklades även flexkontoren utan personliga sittplatser (Toivanen, 2015), och en ytterligare 

utveckling av flexkontor har lett fram till de aktivitetsbaserade kontoren idag (Gustafsson, 

2014). Det aktivitetsbaserade arbetssättet växte fram i slutet av 1990-talet i Australien och 

Nederländerna, där syftet var att skapa ytor som bidrar till ökad produktivitet och kreativitet. 

Aktivitetsbaserade kontor gör inte bara kontoret mer flexibelt utan det ger även möjlighet att 

utnyttja ytan på ett mer effektivt sätt (Gustafsson, 2014). 

 

I Tabell 1 presenteras samtliga forskningsartiklar i bokstavsordning på författare och vilket 

förlag som gett ut artikeln samt vilka faktorer inom kontorstyperna artikeln i huvudsak 

behandlar. Fördelen är att kunna skapa relevanta frågor både till företagsrepresentanter inför 

intervjuerna samt till attitydundersökningen, men det är också relevant för att läsaren skall 

kunna överblicka vilken typ av litteratur som har använts. Summeringen av poängen visar på 

att artiklarna mest behandlar funktionalitet och psykologiska aspekter. 
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Författare Utgett av Faktorer         

    Prod. Flex. Funk. Psykol. Kostn. 

Andersson Magnfält & Dover (2012) KTH (Examensarbete) 
1 

    
Appel-Meulenbroek et al. (2011) Journal of Corporate Real Estate 

 
1 1 1 

 
Bodin Danielsson (2014) Vad är ett bra kontor? (Bok) 

 
1 1 

 
1 

Bouvier & Eriksson (2014) KTH (Examensarbete) 
   

1 
 

Brennan et al. (2003) Environment and Behavior (Journal) 
 

1 
   

Brill & Weidemann (2001) BOSTI Associates 1 
    

Dahlberg & Rudolfsson (2014) Uppsala universitet (Examensarbete) 
 

1 
 

1 
 

Earle (2003) Journal of Facilities Management 
 

1 1 
 

1 

Ewans & Johnson (2000) Journal of Applied Psychology 
  

1 
  

Gustafsson (2014) KTH (Examensarbete) 1 
 

1 1 
 

Gustafsson et al. (2014) Linnéuniversitet (Examensarbete) 
 

1 1 1 
 

Haynes (2007) Facilities (Journal) 1 
   

1 

Heerwagen et al. (2004) Building Research & Information (Journal) 
 

1 1 
 

Jahncke (2012) Gävle universitet (Avhandling) 
  

1 1 1 

Kim & Dear (2013) Journal of Environmental Psychology 1 
  

1 
 

Laihonen et al. (2012) Journal of Facilities Management 1 
    

Leather et al. (2003) Journal of Environmental Psychology 
  

1 1 
 

Mosselman et al. (2009) Center for People and Buildings (CfPB) 1 1 1 
  

Nilsson (2014) Göteborgs universitet (Examensarbete) 1 
  

1 
 

Oseland (2009) Journal of Corporate Real Estate 
   

1 
 

Schriefer (2005) Journal of Corporate Real Estate 1 
 

1 1 
 

Seddigh et al. (2014) Journal of Environmental Psychology 
   

1 
 

Van Heck (2010) RSM Insight Management Knowledge 
 

1 1 1 
 

Varli et al. (2014) Linnéuniversitet (Examensarbete) 
  

1 
  

Wallis (2005) Facilities (Journal)     1   1 

Summa   9 8 14 14 5 

Noteringar 

      Prod. - Produktivitet 

      Flex. - Flexibilitet 

      Funk. - Funktionalitet 

      Psykol. - Psykologiska aspekter 

      Kostn. - Kostnadsaspekter             
Tabell 1 All litteratur som behandlas i litteraturstudien. 

 

2.3 Vetenskapliga artiklar 

I Bodin Danielsson (2014) ges en definition på hur ett kontorshus skall vara uppbyggd: ”Ett 

bra kontorshus ska ha ett skal som är generellt, men med en interiör som är situations- och 

verksamhetsanpassad”. Att kunna bygga om med tiden och göra anpassningar till 

verksamheten som stödjer aktiviteterna i kontoret är viktigt (Bodin Danielsson, 2014). På 
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detta sätt kan verksamheten anpassas och utvecklas på ett friare sätt, vilket leder till ökad 

produktivitet och kreativitet (Bodin Danielsson, 2014). Om möjligheter ges till kreativitet 

finns det en större chans att duktiga medarbetare stannar längre inom företaget (Earle, 2003).  

I en studie av Brennan, Chugh & Kline (2003) beskrivs det hur anställda upplever sin 

arbetsmiljö både före och efter flytt från cellkontor till ett öppet kontorslandskap. Anställdas 

tillfredsställelse har utvärderats med hänsyn bland annat till fysiska miljön, stress, relation till 

andra medarbetare och produktivitet (Brennan, Chugh & Kline, 2003). Resultaten från studien 

visar att de anställdas belåtenhet med det nya kontoret och det nya arbetssättet minskade i alla 

dessa fem områdena. Trots att organisationen, som studerades, genomförde förbättringar med 

tiden minskade inte missnöjdheten med kontorsutformningen (Brennan, Chugh & Kline, 

2003).  

 

I Mosselman, Gosselink & Beijer (2009) definieras ett aktivitetsbaserat kontor som en 

arbetsplats anpassad för specifika arbetsuppgifter exempelvis för telefonsamtal, fokuserat 

arbete, grupparbeten och möten. I Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen (2011) poängteras 

att aktivitetsbaserat kontor inte är en färdig lösning för implementering, utan skall anpassas 

utifrån varje verksamhets och organisations behov. Det är därför viktigt att arbeta och 

analysera behoven innan en implementering av nytt kontor äger rum och på det sättet kan nya 

kontoret anpassas och stödja verksamheten (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). 

 

Van Heck (2010) rekommenderar att implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor börjar 

från IT-mjukvaran och hjälpmedlen för det flexibla arbetssättet. Först därefter skall de 

anställda anpassa sig och till sist implementeras de övriga delarna av kontoret. Dahlberg & 

Rudolfsson (2014) visar också på att fungerande IT-infrastruktur, ökad ömsesidig påverkan 

och kommunikationen mellan olika avdelningar och en mindre hierarkisk organisation är 

positiva aspekter i ett aktivitetsbaserat kontor. Några andra positiva aspekter är möjligheten 

till social interaktion och kommunikation, atmosfären och innemiljön samt utseendet på 

fastigheten (Mosselman, Gosselink & Beijer, 2009). De negativa aspekterna däremot är att de 

bra platserna blir upptagna direkt på morgonen, att övervakningen på arbetsplatsen ökar, den 

nya miljön upplevs som krävande och svåranpasslig för vissa individer (Dahlberg & 

Rudolfsson, 2014). Tre ytterligare negativa aspekter är arkiveringsmöjligheter, integritet och 

inomhusklimat, när ett aktivitetsbaserat kontor implementerades i Utrecht, Nederländerna 

(Mosselman, Gosselink & Beijer, 2009). 
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Att ett aktivitetsbaserat kontor ökar samarbetet, produktiviteten och innovationsskapandet hos 

de anställda bekräftas också i Gustafsson, Kugelberg & Larsson (2014). Det finns även andra 

fördelar med aktivitetsbaserat arbetssätt som bidrar till ökat välmående hos det anställda och 

att en intressant kontorsutformning kan locka till sig nya talanger (Gustafsson, Kugelberg & 

Larsson, 2014). För att lyckas hålla fler och allt äldre människor i arbete krävs det att 

arbetsmiljön anpassas på rätt sätt för att möta framtidens utmaningar och behov (Bodin 

Danielsson, 2014). Flexibilitet och generalitet ses som viktiga parametrar för dagens anställda 

samt att kommande generationer förväntas arbeta längre än dagens generation. 

 

En kontorsutformning med närhet till kollegor är den viktigaste aspekten i kontoret framför 

närhet till formella mötesrum, fönster, kopieringsmaskiner eller fikarum (Appel-Meulenbroek, 

Groenen & Janssen, 2011). Personalens egna preferenser har större effekt på användning av 

en viss typ av arbetsplats än arbetsplatsens faciliteter, förutsatt att bland annat ergonomi och 

IT-systemet är tillfredställande (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). I Schriefer 

(2005) dras slutsatsen att trenden går mot allt mer mobilt arbete, vilket gör att lokalytor 

förmodligen kommer att öka i liten utsträckning om inget alls i framtiden. Fastighetscheferna 

skall därför i framtiden integrera lokalytor, teknologi och policys, men både beteendemässiga 

och sociala aspekter måste tas i beaktning för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga 

företag (Schriefer, 2005). 

 

Prat och buller har negativ påverkan på den kognitiva prestandan i öppna kontorslandskap 

(Jahncke, 2012). Prat i öppna kontorslandskap påverkar kognitiv prestanda mest, men de 

negativa effekterna av ett öppet kontorslandskap är dock beroende på individens egenskaper 

och personens förmåga att anpassa sig till kontorsmiljön (Jahncke, 2012). Flera åtgärder kan 

vidtas för att minska bruset i kontoret: dämpa ljudet från dess källa, absorption genom olika 

paneler och mattor, individuell ljudminskning (öronproppar) eller genom att implementera ett 

cellkontor. Ett cellkontor passar bra personer som kräver koncentration och inte klarar av 

störande bakgrundsljud. Slutsatsen är att öppna kontorslandskap kan ha en negativ påverkan 

på arbetsprestation, trötthet och motivation (Jahncke, 2012). Även Evans & Johnson (2000) 

har studerat kontorsljudens inverkan på stress bland medarbetare. Studien visar att det finns 

fysiologiska, experimentella och motivationsbaserade bevis för förhöjd stress av 

bullerexponering, men att olika ljudabsorberade redskap minskar de dåliga effekterna av 

kontorsljud på individen (Evans & Johnson, 2000). 
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Anställda i kontorsmiljöer interagerar cirka 20-35 procent av dagen med sina kollegor 

(Heerwagen et al., 2004). En del snabb kommunikation går förlorad i och med att avdelningar 

i aktivitetsbaserade kontor sitter utspridda, och därför är snabb kommunikation största 

problemet med ett aktivitetsbaserat arbetssätt (Varli, Eklund & Göransson, 2014). Heerwagen 

et al. (2004) har också undersökt hur omgivningen påverkar samarbetet på arbetsplatser. Det 

påpekas att om företaget är i en fas där snabba beslut kan vara avgörande är det viktigt att sitta 

i ett kontor som även är anpassat för den typen av arbetssätt. 

 

Det finns mycket som tyder på att företag skapar kontor i marknadsföringssyfte. Resultaten i 

Bodin Danielsson (2014) visar att friare arbetstider och metoder skapar möjligheter till 

nytänkande och nyskapande hos personalen. Googles kontorskoncept, Googleplex, skall 

efterföljas i alla kontor världen över för att de anställda ska veta hur allt fungerar oavsett 

vilket kontor de anställda befinner sig på (Bodin Danielsson, 2014). Därför känner sig de 

anställda hemma på alla Googles kontor, vilket skapar en funktionalitet i arbetssättet (Bodin 

Danielsson, 2014). Wallis (1995) försöker identifiera vilken bild och vilka värden företag vill 

kommunicera utåt till nya medarbetare. Med ”rätt” design och inredning kan företagens 

huvudkontor agera som ett effektivt säljverktyg (Wallis, 1995).  

 

I Seddigh et al. (2014) har olika kontorstyper studerats i relation till variablerna allmän hälsa, 

emotionell utmattning, personlig effektivitet, personlighetsförändring och kognitiv stress. Inga 

signifikanta skillnader hittades i variablerna mellan olika öppna kontorslösningar, men de som 

behövde koncentrera sig angav att störningsmomenten ökade i samtliga kontorstyper utom 

cellkontor (Seddigh et al., 2014). Vid koncentrationskrävarande arbete bör cellkontor föredras 

före öppna kontorsmiljöer (Kim & Dear, 2013; Seddigh et al., 2014) 

 

Studier visar på att de som sitter i öppna kontorslandskap klagar i mycket högre grad på 

störningar på grund av ljudnivån och lägre integritet än anställda som sitter i egna rum (Kim 

& Dear, 2013). Den fysiska miljön är dock inte stressande i sig, men den kan förvärra de 

negativa effekterna av ett kontorslandskap och samtidigt påverka de anställdas hälsa negativt 

(Leather, Beale & Sullivan, 2003). Dagens öppna kontorslandskap skapar svårigheter när det 

gäller att anpassa lokalen till den unika individen (Oseland, 2009). 

 

I Oseland (2009) beskrivs Yerkes-Dodson Law som beskriver förhållandet mellan hur 

produktiv en individ är i förhållande till hur dennes arbetsplats är utformad (Oseland, 2009). 
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Där teorin innebär att alla personer har ett produktionsmaximum och nås inte den punkten 

känner individen sig bekväm och arbetar långsamt, men passeras däremot punkten ökar 

stressnivån och hämmar produktiviteten hos individen. Resultaten i Oseland (2009) visar på 

att grundläggande behov hos den anställde måste vara uppfyllda på ett tillfredsställande sätt, 

för att kunna öka produktiviteten och välmående hos de anställda. Dessa behov är bland annat 

tillräckligt med tillförd luft i lokalen, tillfredställande temperatur och tillräckligt med ljus.  

 

I Nilsson (2014) är slutsatsen att produktiviteten upplevts ha minskat i ett aktivitetsbaserat 

kontor, men motivationen till att arbeta har ökat. Fallstudierna i Appel-Meulenbroek, Groenen 

& Janssen (2011) visar på att ett kontorskoncept inte alltid används på avsett sätt, vilket kan 

resultera i sjukdomar, missbelåtenhet och lägre produktivitet. Anställda bör vara med tidigt i 

förändringsprocessen vid införande av nytt kontor, för att ha möjlighet att påverka och tycka 

till (Nilsson, 2014). I Bouvier & Eriksson (2014) är slutsatsen att ett av de största problemen 

med att genomföra en förändring av kontorsmiljön är att få personalen att vilja ändra 

arbetssätt. För att lyckas skapa ett fungerande aktivitetsbaserat kontor krävs det att 

förändringar görs under tiden, som anpassar kontoret till verksamheten när den utvecklas. 

Anställda som kräver högre koncentration under längre tid, menar att det kan vara svårt att 

hitta tillräckligt tysta avdelningar i aktivitetsbaserade kontor (Nilsson, 2014).  

 

Det är viktigt att ledningen på företagen inser värdet i att skapa ett kontor som kan öka 

produktiviteten (Haynes, 2007). Därför är det fel sätt att tänka om införande av 

aktivitetsbaserat kontor enbart syftar på att minska lokalytan (Haynes, 2007). 

Kunskapsbaserade företag har lägre lokalkostnader än personalkostnader och i detta fall bör 

en investering i ett aktivitetsbaserat kontor löna sig bättre än en minskning av lokalytan 

(Haynes, 2007). 

 

Det finns olika sätt att mäta en förändring i produktivitet när ett nytt kontor har 

implementerats (Laihonen et al., 2012). Metoden bygger på ett före och ett efter 

scenarioanalys, där utgångsläget före skall ha dokumenterats. Metoden går ut på att mäta en 

månad innan flytten, genast efter flytten och cirka ett år efter flytten. Vilken typ av mätning 

det är beror på önskat sätt: individuell-, företag- eller processnivå mätning. Initialt mäts om 

förändringen har ökat produktiviteten för att därefter identifiera de orsaker som har lett till en 

förändring i produktivitet. Detta genomförs för att ta reda på om förändring i produktivitet 

berott på aktivitetsbaserat kontor eller hur det nya sättet att arbeta fallit ut.  
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Utformningen av kontoret har stor betydelse för produktiviteten (Brill & Weidemann, 2001) 

och det handlar om att skapa miljöer som stimulerar arbetet utöver planlösningar och design 

(Gustafsson, 2014). Enligt Andersson Magnfält & Dover (2012) kan produktiviteten och 

motivationen öka genom att de anställda får vara delaktiga i utvecklingen av kontoret och få 

större inflytande. Nilsson (2014) bekräftar att delaktighet i kontorets utformning bidrar till 

mindre stress hos de anställda då det blir lättare att ta till sig förändringen. Detta hjälper också 

företaget att övertyga personalen att förändring är något som kommer gynna dem (Nilsson, 

2014). 

 

Efter implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor är det av yttersta vikt att kontinuerligt 

förbättra kontoret, för att kunna hålla hög produktivitet och hög trivsel (Mosselman, 

Gosselink & Beijer, 2009). Även i Brill & Weidemann (2001) påpekas att ansvaret för att 

företaget fortsätter att utvecklas flyttas från ledningen ut till alla anställda i företaget.  

 

I historien har lön och förmåner lockat medarbetare till företag, men i dagens samhälle är 

lokalens läge och utformning allt viktigare när framtida medarbetare väljer arbetsgivare 

(Earle, 2003). I Earle (2003) påpekas att lokalen har blivit ett konkurrensmedel för företagen 

där främst utveckling och frihet värderas högt av de anställda och kommande anställda.  

 

I Jahncke (2012) diskuteras också kostnadsaspekter gällande öppna kontorslandskap. I vissa 

fall implementeras ett öppet kontorslandskap i syfte att minska kostnaderna, men i det fallet 

måste även arbetsprestationsaspekten tas med i beräkningen. Arbetsprestationen kan minska 

mellan två till tio procent i ett öppet kontorslandskap på grund av bakgrundsbrus, vilket 

resulterar i enorma förluster i minskad produktivitet för företagen och samhället varje år 

(Jahncke, 2012).  

 

Oftast är personalkostnaderna den största utgiften, men direkt efter kommer kostnader för 

lokaler och kontor (Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011). Detta bekräftas även i 

Haynes (2007), där det påpekas att ett företags viktigaste resurser är fastigheterna och 

personalen med en fördelning på 20 procent och 80 procent kostnadsmässigt. Med detta 

tankesätt skulle en ökning i produktivitet bland personalen vara mycket mer gynnsam än en 

minskning av kostnaderna för fastigheten, och därmed ger en implementering av 

aktivitetsbaserat kontor företaget en möjlighet att minska kostnader och öka produktiviteten 
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(Haynes 2007). Bodin Danielsson (2014) menar dock att lokalytor som finns bör göras mer 

effektiva och användbara istället för att minska dem. Det är vanligare att större organisationer 

är mer fokuserade på yteffektivitet än mindre företag på grund av att den totala kostnaden för 

lokalen oftast är en större del av den totala budgeten än vad det är för mindre företag (Bodin 

Danielsson, 2014). 
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3 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Kapitlet syftar på att bringa klarhet i den metod som använts i examensarbetet. Arbetsgången 

vad gäller litteraturstudien, intervjuundersökningen, attitydundersökningen och 

analysmetoderna förklaras.  

3.1 Utveckling av attitydskala 

Detta examensarbete påbörjades med en sökning av litteratur med nyckelorden 

”aktivitetsbaserade kontor”, ”activity-based working”, ”öppna kontorslandskap”, ”open-plan 

offices”, ”kontorsmiljö” och ”office environment” via KTHB Primo och Google Scholar. 

Både nationella och internationella artiklar samt examensarbeten inom kontorsmiljöer har 

studerats, vilka har gett en överskådlig bild över området. Utöver vetenskapliga artiklar har 

böcker och branschtidningar (Fastighetsnytt, Fastighetssverige och Fastighetsvärlden samt 

Dagens Nyheter, Dagens industri och Svenska Dagbladet) studerats. En intervju genomfördes 

tidigt med Susanna Toivanen
1
, för att kunna få en bild över litteraturen inom ämnet. 

 

Företag Del av studien Bransch Kontorstyp  

AMF Attitydundersökning Finans Öppet kontorslandskap 

Arcona Intervjuundersökning Bygg Aktivitetsbaserat kontor 

COOR  Attitydundersökning FM-tjänster Aktivitetsbaserat kontor 

Diligentia Intervjuundersökning Fastigheter Öppet kontorslandskap 

Ericsson Intervjuundersökning Teknik Öppet kontorslandskap 

Ernst & Young Intervjuundersökning Rådgivning Öppet kontorslandskap 

H & M  Intervjuundersökning Konsumenttjänster Öppet kontorslandskap 

ISS Attitydundersökning FM-tjänster Öppet kontorslandskap 

Norrporten Attitydundersökning Fastigheter Aktivitetsbaserat kontor 

SEB Intervjuundersökning Finans Öppet kontorslandskap 

SJ Intervjuundersökning Transport Aktivitetsbaserat kontor 

Swedbank Intervjuundersökning Finans Aktivitetsbaserat kontor 

Vasakronan Intervjuundersökning Fastigheter Aktivitetsbaserat kontor 

Tabell 2 Företag som har deltagit i studien. De intervjuade företagen har inte citerats och i attitydundersökningen har 
namnen censurerats på grund av att alla deltagande företagen valt att vara anonyma. 
 

 

                                                      
1

 Associate Professor of Sociology Susanna Toivanen, Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet, 

Stockholm. 
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3.1.1 Intervjuundersökning 

Litteraturstudien gav sammanlagt fem faktorer som frekvent diskuterats i forskningsartiklar, 

examensarbeten och böcker. Efter litteraturstudien formulerades intervjufrågor och företag i 

aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap kontaktades. De företag som har 

intervjuats kvalitativt satt antingen i öppna kontorslandskap, i aktivitetsbaserade kontor eller 

var inne i en process att flytta från ett öppet kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat kontor. 

Syftet var att diskutera kontorsmiljön på varje företag med personer som antigen har god 

insyn i kontorsutformningen eller har varit delaktig i implementeringen av en ny kontorstyp. 

Målet med intervjuerna var även att få höra de ansvariges åsikter kring kontoret och se 

huruvida de stämmer överens med hur de anställda inom samma kontorstyp tycker i 

attitydundersökningen. Genom att fråga företag om deras kontorsutformning var det enklare 

att formulera relevanta attitydpåståenden, som syftar på aspekter som anses viktiga eller 

problematiska. De viktigaste svaren från intervjuerna återges i Kapitel 4.1.  

 

Under detta examensarbete genomfördes sammanlagt nio intervjuer mellan den 3 februari och 

den 26 mars 2015. De intervjuade företagsrepresentanterna fick i början av intervjun ett 

formulär med alla frågor som ställdes under intervjun. Alla intervjuade företag fick samma 

intervjufrågor, men följdfrågor har därefter ställts i syfte att förtydliga respondentens svar. De 

intervjuade företagen representerar olika typer av företag och har 90 anställda eller mer 

(Tabell 2). Branscherna som finns representerade är retail inom mode, fastighetsbolag, 

byggentreprenör, banker, IT, transport och konsultbolag. I litteraturen har kontorsmiljöer 

behandlats utifrån flexibilitet, funktionalitet, psykologiska aspekter och produktivitet. Till 

intervjuerna formades öppna frågor utifrån dessa faktorer (Bilaga 3). Alla intervjuer spelades 

in och transkriberades. Nästa steg i processen var att utveckla attitydpåståenden och testa 

dem. 

3.1.2 Attitydundersökning 

Ett utkast med attitydpåståenden formades efter intervjuerna och dessa redigerades i 

samarbete med handledare Berndt Lundgren
2
. Faktorerna flexibilitet, funktionalitet, 

psykologiska aspekter och produktivitet berördes från olika synvinklar med attitydpåståenden. 

Kostnadsaspekter har uteslutits från attitydundersökningen, eftersom de har behandlats 

                                                      
2

 Universitetslektor Berndt Lundgren, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska 

högskolan, Stockholm. 
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mindre i litteraturen än andra faktorer och för att anställda på företag har svårt att ta ställning 

till frågor som oftast behandlas på ledningsnivå. 

 

Från detta skapades en testundersökning som skickades till cirka 90 anställda på AMF 

Fastigheter i syfte att validera vilka frågor som var relevanta och undersöka om det fanns 

frågor som är korrelerade starkt. Respondenterna fick också kommentera sitt kontor i en öppet 

fråga. Flera respondenter på AMF Fastigheter ansåg också att enkäten innehöll för många 

frågor.  

 

Efter genomförd testundersökning gjorde Berndt Lundgren en korrelationsmatris i SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), som är ett datorprogram för statistisk analys. 

Inga korrelationskoefficienter mellan två attitydpåståenden visade värden över 0,8. Om 

korrelationen mellan två attitydpåståenden överstiger 0,8 bör frågan omformuleras eller tas 

bort. Dock hittades ett flertal frågor som hade en korrelation mellan 0.7-0.8. Idén med 

analysen var att få hjälp i att ta bort påståenden som är starkt korrelerade. Till den slutgiltiga 

enkäten togs 20 frågor bort och skickades sedan till företagen som valt att delta i enkäten. 

Enkäten administrerades via det webbaserade enkätprogrammet SurveyMonkey. 

 

Attitydpåståendena som återstod var totalt 19 stycken. Fyra kontrollfrågor har inkluderats i 

undersökningen för att kunna studera skillnader i kön och kontorstyp. Vissa av påståendena 

formades som ett negativt påstående, för att undvika ett slentrianmässigt svarande på enkäten. 

Resultaten från enkäten analyserades med hjälp av explorativ faktoranalys, som beskrivs i 

Kapitel 3.2.1.  

 

Attitydpåståendena syftar på att belysa aspekter i kontorsmiljöerna från olika synvinklar. Den 

här typen av tillvägagångssätt ökar reliabiliteten i mätningen och kallas för summated rating 

scale, som har konstruerats tillsammans med Berndt Lundgren.De fyra deltagande företagen i 

attitydundersökningen har inte intervjuats kvalitativt, eftersom det kan påverka valet av 

attitydpåståenden och därmed påverka resultatet. 

3.1.3 Attitydpåståendenas uppbyggnad 

Alla attitydpåståenden hade sju olika svarsalternativ. Attitydskalan kallas för likertskala, efter 

den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert (Nationalencyklopedin, 2015c). 
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Ordet attityd beskrivs i Oppenheim (1992) som en tendens att besvara på ett visst sätt då 

personen konfronteras med en viss typ av impuls. Attityder stärks av tro och övertygelse, och 

framkallar ofta starka känslor men det allra viktigaste är att veta vad attitydpåståendet skall 

mäta. (Oppenheim, 1992) 

 

Attitydpåståendena besvaras med en skala på mellan fem eller sju skalsteg, där meningen är 

att respondenterna kan känna igen påståendena och ta ställning till dem. Attityder skall vara 

emotionella och det är därför viktigt att framkalla känslor, förhoppningar, önskningar, hat, 

rädsla eller lycka hos respondenten. (Oppenheim, 1992) 

 

Det är även viktigt att skapa både positiva och negativa attitydfrågor i lagom proportion. 

Utöver detta är det viktigt att varje påstående innehåller en idé, det vill säga att den syftar på 

en sak samtidigt. Orden ”och” och ”inte” skall exempelvis undvikas i attitydfrågor samt att 

påståendena måste syfta på en faktor, exempelvis flexibilitet från olika synvinklar. 

(Oppenheim, 1992) 

3.1.4 Likertskala 

Likertskalan är den mest använda skalan idag i attitydundersökningar. Ofta används en 

femgradig skala mellan ”strongly agree” och ”strongly disagree” (Oppenheim, 1992). I 

samråd med Berndt Lundgren används en sjugradig Likertskala, då den ger bättre 

förutsättningarna för att kunna analysera resultaten statistiskt. Detta ger de mest tillförlitliga 

resultaten och bästa underlaget för analys av attitydsvaren.  

 

Likertskalans svarsalternativ i attitydundersökningen återfinns nedan (Figur 3): 

 

Figur 3 Likertskalan. 

 

Ju högre grad påståendet stämmer överens med respondentens åsikt väljs något av 

alternativen till höger om neutrala punkten och ju mindre grad påståendet stämmer väljer 
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respondenten ett svar till vänster om neutrala punkten. I Oppenheim (1992) bekräftas att det är 

viktigt att testa frågorna med en specifik grupp på förhand, vilket också gjordes med AMF 

Fastigheter. 

3.2 Multivariat analys 

Analysmetoden i detta examensarbete heter multivariat analys och dess innebörd beskrivs i 

det här kapitlet. Multivariat analys är ett samlingsnamn för ett flertal olika statistiska metoder 

och används främst till analys av datamängder med flera variabler (Nationalencyklopedin, 

2015b). 

3.2.1 Explorativ faktoranalys 

Genom att utföra en explorativ faktoranalys är det möjligt att studera samband mellan olika 

variabler utan att på förhand behöva bestämma de bakomliggande faktorerna (Sundell, 2011). 

I detta examensarbete har 19 attitydpåståenden formats och sammanlagt 231 anställda i två 

olika kontorstyperna har fått besvara dessa. En explorativ faktoranalys har utförts av Berndt 

Lundgren på dessa attitydpåståenden och sammanlagt fyra bakomliggande faktorer har kunnat 

identifieras. I Figur 4 illusteras den explorativa faktoranalysen. 

 

 
Figur 4 Illustration över explorativa faktoranalysen. 
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Kaiser-Mayer-Olkin och Barletts test visade att korrelationsmatrisen lämpar sig 

för faktoranalys. Analysen genererade KMO-värden mellan 0,885, 0,828, 0,877, 0,810, där 

AMF hade högst värde (0,885). Ett KMO-värde varierar mellan 0,0 – 1,0 och värden mellan 

0,80 - 0,89 anses som förtjänstfulla (University of California, n.d.). 

 

Det som en explorativ faktoranalys ger är faktorladdningar (illusteras med en pil i Figur 4) på 

varje påstående, och beskriver hur starkt attitydpåståendena (variablerna ovan) samvarierar 

med olika bakomliggande faktorer. En bakomliggande faktor kan ladda på flera 

attitydpåståenden med olika stor laddning (Figur 4). Ju högre värde på en faktorladdning 

(värde nära 1,0), desto bättre förklaras attitydpåståendet av den observerade bakomliggande 

faktorn. Faktorladdningarna varierar mellan 0 – 1,0. I Tabell 4 presenteras dessa 

faktorladdningar, Cronbach’s alpha och varje bakomliggande faktors varians. 

3.2.2 Cronbach’s alpha 

Cronbach’s alpha mäter hur starkt attitydpåståendena i en dimension är relaterade till 

varandra. Detta är inte ett statistiskt test utan det är ett mått på tillförlitlighet (Spector, 1992). 

Innebörden av värden på Cronbach’s alpha återfinns i Tabell 3. 

 

När det gäller att bestämma vilka frågor som passar bäst till enkäten gäller det att utvärdera 

det med en objektanalys, vilket har gjorts i SPSS. Tillförlitheten är god i likertskalan och ofta 

uppnås ett värde på 0,85 för Cronbach’s alpha. Enligt Oppenheim (1992) är svarandets 

mönster (vilket Cronbach’s alpha mäter) mer intressant än hur hela gruppen har svarat på ett 

visst specifikt påstående. 

 

Cronbach’s alpha 

 

 
 

 = total varians av summan av attitydpåståenden 

= varians av ett individuellt attitydpåstående 

 = antal attitydpåståenden 
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Cronbach's alpha Internal consistency 

α ≥ 0,9 Utmärkt 

0,7 ≤ α < 0,9 Bra 

0,5 ≤ α < 0,7 Acceptabel 

α < 0,5 Oacceptabel 

Tabell 3 Innebörden av värden på Cronbach's alpha. 

3.2.3 Allmänt om hypotesprövning 

Då hypotesprövning utövas inom matematisk statistik startas den alltid med en nollhypotes 

och en alternativhypotes. Det som önskas bevisas formuleras som en alternativhypotes och i 

de flesta fallen testas signifikansen i medelvärden alternativt differenser mellan medelvärden. 

(Umeå universitet, 2007) 

 

Ett teststatistika är något som observeras i ett stickprov och behövs för att kunna göra en 

empirisk prövning av en hypotes. Grundidén med en hypotesprövning är att testa 

nollhypotesen empiriskt och se om det finns tillräckliga bevis så att nollhypotesen kan 

förkastas. Utöver teststatistikan måste fördelningen vara känd om nollhypotesen är sann. 

(Umeå universitet, 2007) 

 

Ett stickprov är en liten slumpmässig del av en hel population. Exempelvis vid en 

opinionsundersökning är populationen alla röstberättigade och av dessa väljs exempelvis 100 

personer, som får besvara undersökningen. Ett exempel på en hypotesprövning är att två 

behandlingsmetoder mot en sjukdom jämförs och syftet är att testa om det finns statistisk 

skillnad mellan metoderna. Signifikansnivån kan vara exempelvis 1, 5 eller 10 procent. 

(Umeå universitet, 2007) 

3.2.4 T-test 

Medelvärden från svaren i attitydundersökningen används för att jämföra om attityderna till 

kontorstyperna skiljer sig signifikant. Analysen utfördes i SPSS och ett oberoende 

dubbelsidigt t-test (95 % signifikansnivå) användes, för att undersöka om skillnaden mellan 

två oberoende grupper är signifikant. Detta innebär att om t-värdet i Tabell 5 och Tabell 7 

överstiger ± 1,96, då finns en signifikant skillnad mellan de två studerade grupperna. Med 

hjälp av explorativa faktoranalysen och ett t-test går det att studera om det finns en signifikant 

skillnad mellan två oberoende grupper för en dimension. Däremot går det inte att avgöra 

kausala samband mellan två dimensioner. 
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

attitydundersökning. Intervjuer har tidigt i arbetsprocessen gett mer kunskap inom 

kontorstyper och aspekter att ta hänsyn till utöver de som kunnat läsas in från litteraturen. 

Genom att enbart basera undersökningen på kvalitativa intervjuer kan olika skillnader mellan 

kontorstyperna upptäckas, men några mer konkreta slutsatser går inte att dra. Genom också 

utföra en kvantitativ attitydundersökning kan statistiskt signifikanta skillnader påvisas mellan 

öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. 

3.3.1 Intervjuareffekt 

Intervjuareffekt innebär en eventuell snedvridning av svaren under en intervju, som främst 

beror på att intervjuaren visar på vad han eller hon tycker i någon fråga 

(Nationalencyklopedin, 2015a). Då kunskapen inom ämnet ökat i takt med intervjuerna och 

påverkats av tidigare intervjuer, finns det risk att det även avspeglats i de senare intervjuerna 

med företagen. Det har funnits möjlighet att kunna fråga mer konkreta frågor, men samtidigt 

också fler ledande frågor. 

 

Företagens intervjuade representanter har överlag haft goda kunskaper och erfarenheter inom 

företagets kontorsmiljö. Flera aktörer refererade också till aktuell forskning av Christina 

Bodin Danielsson
3
 inom kontorstyper. Däremot har representanter avslöjat väldigt lite 

negativa aspekter på sina kontorsmiljöer, vilket gett en förvånansvärt positiv bild av både 

öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor, vilket inte ger en helt rättvis bild av den 

faktiska situationen i kontorstyperna. 

3.4 Population och urval 

Med population menas den grupp av personer, företag etc. som studien skall generaliseras till 

(Bhattacherjee, 2012). Detta kan exempelvis vara personer som arbetar inom 

fastighetsbranschen i världen. I detta examensarbete är populationen de företag som arbetar i 

aktivitetsbaserade kontor eller öppna kontorslandskap. Vidare bygger urvalet på företag med 

90 anställda eller mer.  

 

                                                      
3

 Tekn. Dr. Christina Bodin Danielsson, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, Stockholm. 
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Urvalet i populationen har varit slumpmässigt i och med att två företag själva har valt att 

ställa upp i attitydundersökning och två andra företag har valt att delta efter förfrågning. Även 

de intervjuade företagen har slumpmässigt valts ut, men syftet har varit att intervjua företag i 

olika branscher.  

3.4.1 Validitet och reliabilitet 

Intern validitet, eller orsakssammanhang, betyder att en observerad ändring i en variabel leder 

till en förändring i en annan (oberoende) variabel, med andra ord att A leder till B 

(Bhattacherjee, 2012). Exempelvis om ett företag implementerar ett aktivitetsbaserat kontor, 

leder då det till ökat välmående hos de anställda? Extern validitet, eller generaliserbarhet, 

betyder i vilken utsträckning urvalet från populationen kan generaliseras till andra t.ex. 

organisationer eller människor (Bhattacherjee, 2012).  

 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, i en studie anger om samma metod används flera gånger 

uppnås samma resultat, om förhållandena inte har ändrats sedan senaste studien gjordes 

(Bhattacherjee, 2012). Detta är svårt att bedöma och svaren är till viss del beroende på företag 

och kan skilja sig kraftigt mellan olika företag. Svaren beror också delvis på hur länge ett 

företag har suttit i en viss kontorsmiljö och på respondenternas humör och att rådande 

omständigheter ändras över tid. Fördelen med en stark attityd är dock att den inte påverkas av 

humöret hos respondenten. 

3.5 Källkritik och felkällor 

Vid intervjuer och enkäter måste ett flertal aspekter tas i beaktning. Vid intervjuer med 

personer med insyn på företagets kontorsmiljö är svårigheten att få de intervjuade att nämna 

de negativa aspekterna i kontorsmiljön. I en attitydundersökning uppstår risken att de 

anställda inte svarar fullt ärligt på de ställda frågorna. Därför har vikt lagts på att poängtera att 

undersökningen är anonym och att respondenterna specifika svar inte avslöjas. 

 

En stor del av den tryckta litteraturen är publicerad i vetenskapliga tidskrifter (exempelvis 

Journal of Corporate Real Estate och Journal of Facilities Management), där artiklarna blivit 

reviderade av andra forskare världen över innan publicering. Dessa anses både opartiska och 

tillförlitliga. 
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3.5.1 Tidsaspekten 

Detta examensarbete har haft en tidsram på cirka fem månader mellan mitten av januari och 

början av juni, vilket sätter vissa begränsningar. Exempelvis är attitydundersökningar en 

tidskrävande metod och intervjuerna har tagit relativt lång tid att genomföra, då dessa två 

delar tog närmare två månader att slutföra. Att få företag att svara på enkäten i tid och snabbt 

har också varit en utmaning, trots att en påminnelse skickades ut. 
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4 RESULTAT 
Kapitlet är indelat i en kvalitativ och en kvantitativ del, där de viktigaste resultaten återges 

från intervjuundersökningen och attitydundersökningen. Den kvalitativa delen presenterar 

resultaten från intervjuerna och hur företagsrepresentanterna har definierat de viktigaste 

faktorerna från litteraturstudien. Den kvantitativa delen presenterar resultaten från 

attitydundersökningen, som har analyserats genom multivariat analys. Jämförelser genomförs 

mellan kontorstyperna och kön. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 3 och attitydpåståendena i 

Bilaga 4. 

4.1 Kvalitativ studie 

Nedan presenteras den viktigaste informationen som hämtats in under intervjuerna med olika 

aktörer. De mest frekventa intervjusvaren finns uppdelade i aktivitetsbaserade kontor, öppna 

kontorslandskap och sedan vad som uppkommit som gemensamt för dem båda. De öppna 

frågorna som har ställts är baserade på litteraturstudiens mest frekventa områden och kapitlet 

börjar med en beskrivning hur de intervjuade företagen generellt diskuterat kring begreppen 

flexibilitet, funktionalitet, psykologiska aspekter och produktivitet.  

 

Flexibilitet 

Generellt har flexibilitet definierats av aktörerna som möjligheten att ändra kontorets 

utformning vid behov. Företagen i de aktivitetsbaserade kontoren definierar flexibiliteten som 

möjlighet att välja sittplats utifrån arbetsuppgift. För öppna kontorslandskap handlar 

resonemangen mer om att kunna möblera om snabbt på sitt kontor inför ett visst projekt. 

 

Funktionalitet 

Funktionalitet har varit till viss grad svårare att definiera bland företagen än flexibilitet. 

Många definitioner har syftat på olika kontorsfunktioner och IT-miljö. Generellt menar 

aktörerna att personalen kan arbeta effektivt och att all teknisk utrustning fungerar felfritt. I 

den tekniska utrustningen ingår till exempel skrivare, telefoner samt höj- och sänkbara 

skrivbord. Vissa intervjuade har också kopplat funktionaliteten till nöjdhet bland personalen 

och att kontoret både kan växa och krympa vid behov. 

 

Psykologiska aspekter 

Diskussionen kring psykologiska aspekter har kretsat kring hur människors beteende är och 

förändras i olika fysiska miljöer. I aktivitetsbaserade kontor läggs ansvaret på den anställde 

när det kommer till att veta bäst om sin psykiska hälsa och välmående. Däremot är det viktigt 
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från företagens sida att tillförse de anställda med ändamålsenliga möbler och utrustning. I 

öppna kontorslandskap handlar det om att placera rätt person på rätt plats och skapa en lugn 

och harmonisk arbetsmiljö för att undvika stressmoment. Psykologiska aspekter har också 

under intervjuerna handlat om trygghet, människans drivkrafter och att människor är olika. En 

gemensam åsikt bland alla intervjuade är att kontorsutformningen borde stödja företagens 

koncept och verksamhet för att skapa inspiration till ett bra arbete. 

 

Produktivitet 

Produktivitet har varit svårt för de intervjuade representanterna att entydigt definiera. 

Aktörerna har diskuterat snabbare leveranstider, maximera nyttan av arbetet, öka trivseln på 

arbetsplatsen, minskade störningsmoment samt att kunna arbeta effektivt. Utifrån ett 

affärsekonomiskt perspektiv är produktivitet att leverera avkastning till aktieägarna, påpekar 

en aktör. Felfrihet i leveranserna och kvadratmeter per anställd är två ytterligare aspekter som 

uppkommit under intervjuerna. I ett öppet kontorslandskap är trots allt eget skrivbord, 

rörlighet, positiv funktion och psykologi viktiga aspekter.  

4.1.1 Aktivitetsbaserade kontor 

Att kunna arbeta flexibelt utifrån plats och tid är viktigt för de flesta aktörerna. I 

implementeringen av aktivitetsbaserade kontor har IT-miljön varit en extra viktig aspekt för 

att de anställda skall kunna anpassa sig till det nya arbetssättet. 

 

Samtliga aktörer som implementerat ett aktivitetsbaserat kontor har valt att kalla vissa platser 

för ”hemvister”. Detta innebär att de anställda kan förvara sina tillhörigheter på platsen och att 

avdelningar har en gemensam bas att utgå ifrån på kontoret. Det har kommit upp under 

intervjuerna att vissa företag har egna skrivbord, stora datorskärmar och avskilda avdelningar 

på grund av arbetets karaktär och sekretesskäl.  

 

På flera företag har det gjorts beläggningsstudier innan en kontorsförändring ägt rum. Dessa 

beläggningsstudier har visat en beläggningsgrad på cirka 30-50 procent, vilket varit en av 

orsakerna till byte av kontorstyp. Beläggningsstudier kan göras på många olika sätt, men ett 

sätt är att beräkna hur många som sitter vid sina platser tre gånger under dagen. 

 

Varför vissa aktörerna har valt att göra om sina kontor till aktivitetsbaserade skiljer sig till 

viss del. En anledning till kontorsflytt var att minska lokalytan, vilket förväntades sänka 

hyreskostnaderna och gav möjligheten till att skapa en trevligare arbetsmiljö. Det har även 
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uppkommit under intervjuerna att företag har byggt om sina kontor främst på grund av 

organisatoriska förändringar, det vill säga att undvika att behöva bygga om avdelningar i 

framtiden då det både är dyrt och påverkar arbetet på kontoret. En aktör menar att ett 

bekymmer har varit att de anställda inte känt tillhörighet till huvudkontoret och att det därför 

behövdes skapa en miljö där alla anställda känner sig välkomna. Mer puls och ökat samarbete 

menar flera företag var viktiga parametrar till varför kontorsutformningen ändrades.  

 

Spontana möten är något som uppkommit frekvent under intervjuerna. Samtliga företag som 

sitter i ett aktivitetsbaserat kontor har sett att de informella mötena på kontoret har ökat. Med 

spontana möten menas tillfällen där kollegor kunnat ta upp saker, som normalt behandlats via 

e-post eller under formella möten.  En ytterligare positiv synpunkt som uppkommit på de allra 

flesta intervjuerna är att samarbetet mellan kollegor fungerar bättre än tidigare. Många företag 

har påpekat att det är viktigt att både ha bokningsbara och ej bokningsbara mötesrum, vilket 

ökar flexibiliteten i arbetet. Att träffa kollegor, ha korta informella möten och snabba 

avstämningar är några av fördelarna aktörerna kunnat märka. Några ytterligare anledningar 

till byte av kontorstyp har varit kommande hyreshöjningar samt mer flexiblare kontor både 

miljö- och arbetsmässigt. 

 

När det gäller de anställdas möjlighet att vara delaktiga i utformningen av de nuvarande 

kontoren skiljer det sig en del. I de flesta fallen har de anställda endast i begränsad mån fått 

vara med i utformningen av kontoret. Ett företag påpekade att personalen är med i realtid i 

förändringsarbetet, men inte under själva implementeringsprocessen. Ett företag 

implementerade aktivitetsbaserade kontor med fokus på gemensamma ytorna, där köket och 

loungen skulle bli en trevlig mötesplats. Under implementeringen fanns servicepersonal från 

IT-leverantören på plats för att IT-miljö skulle fungera och att de anställda skulle få möjlighet 

till snabb hjälp vid behov. I syfte att underlätta för de anställda hur det ska använda sig av och 

utnyttja kontoret fullt ut har ett företag låtit personalen delta på föreläsningar inför 

implementeringen av det aktivitetsbaserade kontoret.  

 

Gällande aktivitetsbaserade kontor har sekretessrisken uppmärksammats under intervjuerna 

och alla företagen har uppmuntrat personalen att minska pappershanteringen. Däremot ansåg 

en aktör att sekretessen inte är något problem för arbetet att fungera, då den enda känsliga 

informationen som hanterades på kontoret handläggs av Human Resources (HR). Då har HR-

avdelningen ansvar att själva hantera det känsliga materialet på ett lämpligt sätt. Sekretess kan 
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också underlättas genom att varje anställd har sitt eget skåp i sin hemvist och att de anställda 

har betraktningsfilter på sina datorskärmar. På några intervjuade företag har vissa avdelningar, 

som arbetar med känsligt material, krävt och fått egna rum. 

 

Gränsen mellan chef och anställd försvinner mer eller mindre i ett aktivitetsbaserat kontor, när 

det kommer till bemötandet sinsemellan. Därmed blir det enklare kommunikationsvägar 

mellan alla kollegor på kontoret. Det är viktigt att inse att alla är mänskliga oavsett titel och 

arbetssituation, även om ansvarsfördelningen mellan anställda inte är helt likställd, gör det att 

interna kommunikationen förbättras. På så vis har personalen på kontoret kunnat arbeta mer 

effektivt, när kommunikationstiden drastiskt förkortats och gränsen mellan olika 

affärsområden inte längre existerar fysiskt.  

 

När det kommer till kontorens arbetsmiljö och medarbetarnas välmående har diskussionerna 

under intervjuerna handlat väldigt mycket om att personalen måste ta ansvar för sig själva och 

forma sin dag utifrån egna behov och arbetsuppgifter. Detta är ett helt nytt arbetssätt jämfört 

med öppet kontorslandskap, och flera av de intervjuade menade därför att det är den svåraste 

biten i byte av kontorstyp.  

 

Valmöjlighet att styra över sin arbetstid och möjlighet att välja arbetsplats utifrån 

arbetsuppgift är de två största fördelarna med aktivitetsbaserade kontor. Att ge de anställda 

mer eget ansvar bidrar ofta till ökat självförtroende, vilket skapar möjlighet till ökad personlig 

utveckling. En annan viktig fördel är reducering av buller på kontoret. När de anställda får 

möjlighet att välja arbetsplats utifrån arbetsuppgift ska de välja en miljö som stimulerar 

arbetet för stunden. Flera intervjuade har påpekat att ledningen för företaget måste visa vägen 

och att alla oavsett titel genomför förändringen så långt det går i den mån myndighetskrav och 

lagar tillåter och uppfylls. 

 

Beteendeförändringar är svåra att genomföra på individnivå och det krävs att de anställda är 

förberedda på att ta sig an ett nytt arbetssätt. Det är även viktigt i implementeringsfasen att 

företaget visar sin förståelse för att alla anställda inte anpassar sig lika snabbt. För den 

anställde är det en stor omställning och det tar olika lång tid för olika personer.  

 

Det har varit svårt att undersöka om produktivitetsökningen efter implementeringen av 

aktivitetsbaserade kontor berott på nya miljön eller om det har att göra med exempelvis 
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makroekonomiska faktorer. I ett aktivitetsbaserat kontor är individen ansvarig, för att utföra 

jobbet i ett utrymme som passar bäst för arbetsuppgifternas karaktär. Detta kan också påverka 

personalens upplevda produktivitet positivt.  

 

Nackdelar som nämnts under intervjuerna med aktivitetsbaserade kontor är att kärngruppen 

och de närmaste kollegorna glider ifrån varandra. Detta innebär att gruppkänslan inte förblir 

lika stark, då kan en osäkerhet uppstå på vad som ska levereras om alla inte får samma 

information samtidigt.  

 

Ett av de intervjuade företagen har påstått att sjukfrånvaro minskat i och med det nya 

kontoret, men representanten kunde inte under intervjun visa några siffror som styrker 

argumentet. Andra företag har endast påpekat att det är viktigt med en positiv anda inom 

företaget också för att produktiviteten skall kunna ökas. Gruppkänslan är trots allt viktig och 

därför har alla chefer ett extra stort ansvar för att lyckas få ihop gruppen i ett aktivitetsbaserat 

kontor. Denna aspekt har alla intervjuade aktörer påpekat som mycket viktig, och någonting 

alla behöver arbeta med i framtiden. 

 

Att minska kvadratmeterytan per anställd har varit en anledning till byte av kontor hos flera 

aktörer. En intervjuad representant nämner att företaget minskat lokalytorna från cirka 15 till 

8-11 kvadratmeter per person, utan att minska produktiviteten, vilket dock aktören inte kunnat 

påvisa. För att lyckas med implementeringen och få de anställda att ta till sig det nya 

arbetssättet är det viktigt att ledningen fullt ut gör det också. Ledningen måste visa att det 

fungerar och att det är ett bra sätt att arbeta på.  

4.1.2 Öppet kontorslandskap 

Alla intervjuade företagen i öppna kontorslandskapen menar att medarbetarna tekniskt sett 

kan arbeta varifrån de önskar, däremot arbetar de flesta av de intervjuade företagen mycket i 

grupp, vilket kräver att medarbetarna är på samma plats samtidigt. Företagens arbetssätt och 

kontorets utformning används också i rekryteringssyfte, när det handlar om att locka till sig 

nya medarbetare.  

 

Flera intervjuade företag har börjat undersöka möjligheten att gå mot att inte ha egna 

skrivbord. Detta i syfte att testa om de anställda skulle trivas bättre i en mer aktivitetsbaserad 

miljö och se vilken nytta företaget kan få av ett sådant arbetssätt. Ett exempel som kommit 
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upp är en IT-avdelning där endast en dator och ett skrivbord behövs, och om det fungerar i 

framtiden skulle egna skrivbord kunna slopas på IT-avdelningen. Vissa företag har låtit en 

avdelning testa ett nytt arbetssätt eller skapat ett laboratorium, vilket också fallit väl ut. En 

åsikt som dock sticker ut är valet att ha ett eget skrivbord för varje anställd främst utifrån 

bekvämlighetssynpunkt och att personal slipper bära runt på sina tillhörigheter. 

 

I de öppna kontorslandskapen har anställda bara i begränsad omfattning varit delaktiga i 

utvecklingen av kontorsmiljön. En intervjuad representant har uppskattat att cirka 20 procent 

av kontorsutformningen är de anställda ansvariga för. Det gäller exempelvis miljöbelysning 

och färg på inredning, men alla riktlinjer från fackförbundet följs gällande arbetsmiljö. De 

flesta intervjuade företagen i öppna kontorslandskap har påpekat att det oftast är en 

avdelningsrepresentant som är med i styrgruppen. Vissa intervjuade företag designar sina 

kontor och inreder dem utifrån ett grundkoncept, men antal mötes- eller telefonrum kan 

ändras från fall till fall. Ett intervjuat företag jobbar utifrån en palett med två olika koncept 

och därmed får personalen i mindre mån vara med och påverka. Under en intervju påpekade 

en representant att de anställda inte har varit delaktiga i förändringsprocessen, som företaget 

för tillfället är i. 

 

Det är viktigt att stimulera personalens behov gällande arbetsmiljö runt deras arbetsplatser. 

När det gäller utformningen är det viktigt att personalen skall känna att de alltid kan arbeta på 

ett bra sätt varje gång de kommer till kontoret. Marknadssituationen styr också företagen när 

det kommer till kontorsutformningen och jakten på lokalytor är speciellt utmanande i 

Stockholms innerstad på grund av låga vakanser. I öppna kontorslandskap investeras det ofta i 

de gemensamma ytorna, för att öka interaktionen mellan anställda inom olika avdelningar. De 

intervjuade företagen menar att det ökar interna kommunikationen och bidrar till ökad trivsel 

hos de anställda.  

 

För att undvika störande buller och ljud har vissa intervjuade företag använt sig av 

ljudabsorberande textilier och installationer för att få ner ljudnivån. Det är även viktigt att se 

utifrån personen i fråga som upplever problemen, och analysera utifrån hur arbetsplatsen är 

utformad. Om placeringen inte är ändamålsenlig bör individen flyttas till en annan del av 

kontorslandskapet. Däremot påpekas det bland vissa aktörer det oftast inte är lokalen det är fel 

på utan oftast är det grannkollegan som påverkar hur den anställda upplever miljön. Att sitta i 
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ett öppet kontorslandskap med icke ändamålsenliga lokaler gör att den interna 

kommunikationen mellan avdelningar inte fungerar tillräckligt tillfredställande.  

 

Ett intervjuat företag som är inne i processen att ändra sitt arbetssätt från öppet 

kontorslandskap till aktivitetsbaserat kontor berättar att processen startades när ledningen 

insåg att kontoret inte har plats att växa mer. Företaget valde dock att inte flytta från 

lokalerna, utan istället ändra arbetssättet i de befintliga lokalerna. Avdelningarna på det 

kontoret sitter också väldigt utspritt, vilket försvårar för den interna kommunikationen 

ytterligare. Flera intervjuade företag har påpekat att det även är viktigt att knyta kontorsmiljön 

till verksamheten och utformningen, för att de anställda ska känna en tillhörighet och en 

delaktighet i företaget.  

 

För ett företag i öppet kontorslandskap handlar produktivitet om kvadratmeter lokalyta för 

varje anställd. Aktörer har påpekat att i öppna kontorslandskap är syftet att få ett snabbt 

informationsflöde mellan kollegorna, där överhörningen fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Ökad interaktion mellan kollegor och gemensamma ytorna är viktiga, för att öka möjligheten 

till snabba möten.  

 

Utformningen av kontoret handlar om att ge personalen optimala förutsättningarna till att göra 

ett bra arbete. De intervjuade aktörerna i öppna kontorslandskap menar också att det bör 

skapas ett kontor som går snabbt att bygga om, ändra samt att flytta runt olika avdelningar. 

Det ska helst inte bli några avbrott i arbetet utan förändringarna skall kunna ske smärtfritt. För 

företagen gäller det att anpassa ytorna utifrån de anställdas behov. I ett ständigt expanderande 

företag handlar det om att både kunna öka personalen och att hitta nya kontorslokaler, som 

kan användas i verksamheten när de befintliga lokalerna blir för trånga. På så sätt är öppna 

kontorslandskap det smidigaste sättet att arbeta på för ständigt växande företag, då det är 

enklare att veta ungefär hur många platser det finns till antalet anställda.  

 

Överlag är fördelarna med öppet kontorslandskap kommunikation och informationsdelning 

samt flexibilitet och effektivitet. Det är både lätt att ta en diskussion och se om kollegan sitter 

på sin plats. Nackdelarna däremot är flera olika störningsmoment. Det är svårt att få bort vissa 

typer av störningsmoment som uppstår när kollegor pratar med varandra, i telefon eller andra 

moment som gör att koncentrationen störs. Det är inte lika enkelt att byta plats i ett öppet 
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kontorslandskap som i ett aktivitetsbaserat kontor, om den anställde känner sig störd i den 

miljön den för tillfället arbetar i. 

4.1.3 Gemensamt för båda kontorstyperna 

Alla företag som deltagit i intervjuundersökningen syftar på att minska pappershanteringen, 

men lagar och regler sätter begränsningar för vissa aktörer att gå till ett helt papperslöst 

kontor. Alla företagen låter de anställda bestämma varifrån arbetsuppgiften genomförs bäst. 

För samtliga aktörer gäller också att många arbetsuppgifter kan skötas hemifrån, men vissa 

dokument och filer kommer de anställda endast åt från arbetsplatsen.  

 

I båda kontorstyperna har syftet varit att skapa en mer informell samverkan inom företaget. 

Det har gjorts för att minska antal onödiga formella möten och för att minska behovet av 

mötesrum. Gemensamma ytor är en av de viktigaste ytorna på kontoret för att öka trivsel och 

möjligheten till att möta kollegor på ett enkelt sätt. 

 

Olika störningsmoment är ett gemensamt problem för båda kontorstyperna. När kollegor 

pratar i telefon, upplever många anställda att de störs av det och inte kan koncentrera sig. 

Även medicinska skäl kan vara en anledning till att någon eller några medarbetare får sitta 

avskilt eller i ett eget rum. De flesta intervjuade företagen har märkt en skillnad i 

anpassningshastighet mellan den yngre och äldre generationen. Överlag har den yngre 

generationen haft det lättare att ta till sig den nya tekniken speciellt i aktivitetsbaserade 

kontor. 

 

Den upplevda produktiviteten är den parameter som de flesta företag pratar om, då 

produktivitet är svårt att mäta. Ingen av de intervjuade företagen har kunnat mäta 

produktiviteten matematiskt, endast vaga uppskattningar har uppkommit under intervjuerna 

angående den upplevda produktiviteten för varje anställd. Det är istället viktigt att skapa en 

miljö där personalen vill vara, det skall vara roligt att komma till kontoret och förhoppningen 

är att de anställda ska längta till jobbet. Det är trots allt på kontoret som det mesta arbetet skall 

utföras och därför måste företagen stimulera till ett produktivt arbete.   

 

Att lokalutformningen är ytterst viktig är alla aktörer överens om, för att stödja verksamheten 

och utvecklas i den riktning som företagsledningen önskar. Det är också viktigt att anpassa 

kontorsmiljön till verksamhetens behov, så att kommunikationen underlättas mellan kollegor 
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och avdelningar. Om lokalerna inte möter behovet handlar det om att skapa kreativa lösningar 

som gör att det fungerar även om utformningen inte blir optimal. Därför är det extra viktigt att 

kontoret stödjer dessa funktioner och speglar verksamheten.  

4.2 Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studiens syfte är att utforska skillnader mellan attityder mot kontorstyperna 

och skillnader i attityder mellan kön. En explorativ faktoranalys har utförts för att kunna 

upptäcka vilka bakomliggande faktorer som svarar emot de ställda attitydpåståendena. Den 

kontorsbaserade scalen gör det möjligt att jämföra kontorstyperna i ett antal dimensioner.  

4.2.1 Kontorsbaserad scale 

De bakomliggande faktorerna går inte att på förhand observera eller bestämma, utan den 

explorativa faktoranalysens syfte är att upptäcka mönster bakom attitydpåståendena. De fyra 

bakomliggande faktorerna som den explorativa faktoranalysen har upptäckt döptes till 

produktivitet, kontorsmiljö, kontorets utformning och intern kommunikation. Alla företag 

som deltog i attitydundersökningen önskade vara anonyma, därför döptes företagen i öppna 

kontorslandskap till O1 och O2 samt företagen i aktivitetsbaserade kontor till A1 och A2. De 

negativt ställda påståendena har markerats med ett ”R”. I Tabell 4 presenteras den 

kontorsbaserade scalen, där resultaten från explorativa faktoranalysen med 

faktorladdningarna, Cronbach’s alpha och varians ingår. 
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    Faktoranalys   Cronbach's alpha Varians (%)     

    
O1 A1 O2 A2 O1 A1 O2 A2 O1 A1 O2 A2 

 
Produktivitet 

            

  

Jag kan arbeta  
ostört på kontoret 
när jag behöver 0,69 0,00 0,59 0,29 0,83 0,86 0,84 0,86 20,3 34,3 32,5 23,9 

 

Utformningen av  
kontoret stödjer 
teamwork 0,46 0,60 0,78 0,49 

        

R 

Kontorsmiljön  
hindrar mig från 
att vara effektiv 0,75 0,24 0,75 0,79                 

 

Utformningen av 
kontorsmiljön  
gör att jag är  
maximalt produktiv 0,71 0,64 0,79 0,38 

        

 
Kontorsmiljö 

            

  

Jag inspireras av  
arbetsmiljön på  
kontoret 0,62 0,41 -0,32 0,40 0,88 0,86 0,88 0,89 17,8 18,1 26,8 22,6 

R 

Mitt välmående  
påverkas 
negativt av  
kontorets utformning 0,81 0,75 0,24 0,07 

        

R 
Jag blir störd av  
andra på kontoret 0,85 0,34 0,70 0,75                 

 

Den här 
kontorsmiljön ger  
mig energi 0,71 0,43 -0,19 0,44 

        

R 

Jag är missnöjd  
med den här  
kontorsmiljön 0,77 0,61 -0,08 0,31                 

 

Kontorsutformningen  
är optimal för  
koncentrationskrävande  
uppgifter 0,81 0,17 0,54 0,81 

        

 
Kontorets utformning 

            

  

Utformningen av  
kontoret stödjer 
mitt arbete 0,77 0,19 0,12 0,58 0,77 0,88 0,87 0,86 16,2 14,1 8,5 20,3 

 

Utformningen av  
gemensamma 
ytor stödjer mitt  
arbete 0,65 0,40 -0,09 0,46 

        

R 

Som kontoret  
är utformat 
uppstår sällan  
spontana möten 0,77 0,24 0,52 0,75                 

 

Utformning av  
kontoret 
bidrar till bra  
gruppkänsla 0,63 0,19 -0,09 0,80 

        

  
Kontoret förstärker 
företagets varumärke 0,67 0,16 0,01 0,45                 
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Intern  kommunikation 

  

Jag är delaktig i hur  
kontoret anpassas  
för verksamheten 0,51 0,31 0,00 0,49 0,58 0,73 0,55 0,78 12,0 9,1 0,0 11,3 

R 

Det finns aldrig 
lediga mötesrum  
att tillgå 0,48 0,89 0,00 0,85 

        

R 

Jag får aldrig gehör  
för mina förändringsförslag 
på kontorsutformningen 0,00 0,47 0,00 0,78                 

 

Jag träffar lätt kollegor  
tack vare kontorets  
utformning 0,81 0,00 0,00 0,16 

        

 
Noteringar 

            

 
R - Negativt påstående 

            

 
A1 - Aktivitetsbaserat kontor företag 1; A2 - Aktivitetsbaserat kontor företag 2 

    
  O1 - Öppet kontorslandskap företag 1; O2 - Öppet kontorslandskap företag 2         

Tabell 4 Multivariat analys: faktorladdningarna (maximum likelihood, varimax rotation), internal consistency och total 
varians förklarad av de fyra dimensionerna i kontorsbaserade scalen. Ju högre värde på en faktorladdning (värde nära 1), 
desto bättre förklaras attitydpåståendet av den observerade bakomliggande faktorn. 

 

Den explorativa faktoranalysen genomfördes först utifrån svaren på attitydundersökningen för 

Företag O1. Den visade att interna tillförlitligheten (the internal consistency reliability), som 

mäts av Cronbach’s alpha, varierar mellan 0,55 – 0,89 för alla fyra dimensionerna. Detta visar 

på att vissa grupper av attitydpåståenden förklarar svagt den bakomliggande faktorn medan 

vissa andra förklarar det starkt (Tabell 4). 

 

Den första dimensionen döptes till produktivitet och innehåller fyra påståenden, vilka 

tillsammans förklarar 20,3 – 34,3 procent av variansen i de fyra studerade företagen (Tabell 

4). Cronbach’s alpha, varierar mellan 0,83 – 0,86. Påståendena behandlar produktivitet med 

fyra olika infallsvinklar på kontorsmiljön och beskriver hur de anställda upplever sin 

arbetsplats. Tre påståenden är positivt utformade och ett påstående negativt utformat. 

Respondenter som har en positiv attityd till påståendena anser att kontorsmiljön främjar 

produktivitet.  

 

Den andra dimensionen döptes till kontorsmiljö och innehåller tre påståenden, vilka 

tillsammans förklarar 17,8 – 26,8 procent av variansen i de fyra studerade företagen (Tabell 

4). Cronbach’s alpha varierar mellan 0,86 – 0,89. Påståendena beskriver hur den anställdes 

välmående påverkas av kontorsmiljön. Tre påståenden är positivt utformade och tre 

påståenden är negativt utformade. Respondenter som har en positiv attityd till påståendena 
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anser att kontorsmiljön är en trevlig plats att arbeta på, vilket gör att den anställde mår bra på 

sin arbetsplats. 

 

Den tredje dimensionen döptes till kontorets utformning och innehåller fem påståenden, vilka 

tillsammans förklarar 8,5 – 20,3 procent av variansen i de fyra studerade företagen (Tabell 4). 

Cronbach’s alpha varierar mellan 0,77 – 0,88. Påståendena beskriver hur kontoret stödjer 

personalens arbete, samarbetsmöjligheterna med kollegor och ifall kontoret förstärker 

företagets varumärke. Fyra påståenden är positivt utformade och ett negativt utformat. 

Respondenter som har en positiv attityd till påståendena anser att kontoret främjar samarbetet 

mellan kollegor och företagets varumärke på ett positivt sätt.  

 

Den fjärde dimensionen döptes till intern kommunikation och innehåller fyra påståenden, 

vilka tillsammans förklarar 0,0 – 12,0 procent av variansen i de fyra studerade företagen 

(Tabell 4). Cronbach’s alpha varierar mellan 0,55 – 0,78. Påståendena beskriver hur de 

anställda upplever hur väl kontorets faciliteter matchar behovet hos de anställda och även hur 

väl kontoret tillgodoser behovet av olika typer av mötesplatser. Två påståenden är positivt 

utformade och två påståenden är negativt utformade. Respondenter som har en positiv attityd 

till påståendena anser att kontoret, kommunikationen och möjlighet att hitta mötesrum 

fungerar på ett tillsfredställande sätt på kontoret. 

4.2.2 Jämförelse mellan kontorsmiljöerna 

En jämförelse mellan öppet kontorslandskap och aktivitetsbaserat kontor med avseende på 

dimensionerna produktivitet, kontorsmiljö, kontorets utformning och intern kommunikation 

presenteras i Tabell 5. Där presenteras också medelvärden och standardavvikelse för 

respektive kontorstyp i de fyra dimensionerna samt resultatet för det oberoende dubbelsidiga 

t-testet. 
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Dimensioner Kontorstyp Medel SD t-test df Sig. (two-tailed) 

Produktivitet 
      

  Öppet kontorslandskap 3,5 1,07 -10,70 163 0,00 

 
Aktivitetsbaserat kontor 5,2 1,03 

 
62 

 
Kontorsmiljö 

      
  Öppet kontorslandskap 3,3 1,14 -10,23 163 0,00 

 
Aktivitetsbaserat kontor 5,0 0,98 

 
62 

 
Kontorets utformning 

      
  Öppet kontorslandskap 4,2 1,04 -8,30 164 0,00 

 
Aktivitetsbaserat kontor 5,4 0,92 

 
62 

 
Intern kommunikation 

      
  Öppet kontorslandskap 3,8 0,89 -9,10 163 0,00 

 
Aktivitetsbaserat kontor 5,2 1,12 

 
62 

 
Notering 

      
95 % signifikansgrad             

Tabell 5 Statistisk analys baserat på et oberoende dubbelsidig t-test med ett 95 % konfidensintervall av respondenternas 
svar mellan kontorstyperna. 

 

De största skillnaderna mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet kontorslandskap återfinns i 

dimensionerna produktivitet och kontorsmiljö. Överlag är också upplevelsen att arbeta i 

aktivitetsbaserat kontor bättre än i ett öppet kontorslandskap. Resultaten har bekräftats genom 

en t-test, där samtliga fyra test visat på signifikanta skillnader mellan aktivitetsbaserat kontor 

och öppet kontorslandskap. P-värdet, eller signifikansnivån Sig. (two-tailed), visar i samtliga 

fyra dimensioner att risken för att förkasta en sann nollhypotes är obefintlig. Om p-värdet är 

lika med eller mindre än signifikansnivån (α = 0,05), skall nollhypotesen förkastas.    

 

Produktivitet 

För dimensionen produktivitet visade t-testet (t = -10,70) att attityderna är signifikant olika. 

Aktivitetsbaserat kontor upplevs av de anställda som avsevärt mer produktivt än öppet 

kontorslandskap (medelvärde = 5,19 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,50 öppet 

kontorslandskap). Resultaten visar även på att anställda i öppna kontorslandskap inte i samma 

utsträckning själva kan välja den plats där de arbetar bäst på. Det kan även handla om hur 

många som är inne på kontoret samtidigt och hur tätt de anställda är placerade intill varandra. 

Skillnaden i medelvärdet mellan kontorsmiljöerna är 1,69 på en 7-gradig likertskala. 

 

Kontorsmiljö 

För dimensionen kontorsmiljö visade t-testet (t = -10,23) att attityderna är signifikant olika. 

Aktivitetsbaserat kontor upplevs ur kontorsmiljöperspektiv som bättre än öppet 
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kontorslandskap (medelvärde = 4,99 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,31 öppet 

kontorslandskap). Resultaten visar att anställda i aktivitetsbaserade kontor värderar 

kontorsmiljön som trevligare än anställda i öppna kontorslandskap. Det kan även handla om 

att de öppna kontorslandskapen upplevs som omodernare och äldre. Skillnaden i medelvärdet 

mellan kontorsmiljöerna är 1,68 på en 7-gradig likertskala. 

 

Kontorets utformning 

För dimensionen kontorets utformning visade t-testet (t = -8,30) att attityderna är signifikant 

olika. Kontorets utformning i ett aktivitetsbaserat kontor upplevs som den bättre av dessa två 

kontorsmiljöer (medelvärde = 5,14 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 4,16 öppet 

kontorslandskap). Resultaten tyder på att anställda i aktivitetsbaserade kontor värderar 

kontorets utformning högre. Skillnaden i medelvärdet mellan kontorsmiljöerna är 1,25 på en 

7-gradig likertskala. 

 

Intern kommunikation 

För dimensionen intern kommunikation visade t-testet (t = -9,10) att attityderna är signifikant 

olika. Aktivitetsbaserat kontor upplevs som avsevärt bättre vad gäller intern kommunikation 

gentemot öppet kontorslandskap (medelvärde = 5,12 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 

3,78 öppet kontorslandskap). Resultaten tyder på att den interna kommunikationen fungerar 

sämre i ett öppet kontorslandskap. Skillnaden i medelvärdet mellan kontorsmiljöerna är 1,44 

på en 7-gradig likertskala. 

4.2.3 Jämförelse mellan företagen  

En jämförelse mellan företagen på samtliga 19 attitydpåståenden visar på stora skillnader 

mellan hur nöjda de anställda är i öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. 

Nedan presenteras några intressanta observationer från hur företagen har besvarat olika 

påståenden. I Tabell 6 presenteras hur de deltagande företagen har besvarat 

attitydpåståendena, där medelvärde och standardavvikelse är presenterade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

    O1   A1   O2   A2   

    Medel SD Medel SD Medel SD Medel SD 

 
Produktivitet 

        

  

Jag kan arbeta  
ostört på kontoret 
när jag behöver 3,2 1,51 6,1 1,12 3,0 1,37 5,5 1,26 

 

Utformningen av  
kontoret stödjer 
teamwork 4,2 1,20 5,9 0,91 3,8 1,32 5,5 1,12 

R 

Kontorsmiljön  
hindrar mig från 
att vara effektiv 3,8 1,33 5,9 1,18 3,7 1,34 5,3 1,34 

 

Utformningen av 
kontorsmiljön  
gör att jag är  
maximalt produktiv 3,1 1,16 5,1 1,19 3,1 1,22 4,6 1,23 

 
Scale medelvärde & SD 3,6 1,30 5,7 1,10 3,4 1,31 5,2 1,24 

 
Kontorsmiljö 

        

  

Jag inspireras av  
arbetsmiljön på  
kontoret 3,2 1,50 5,5 1,30 3,2 1,48 5,2 1,04 

R 

Mitt välmående  
påverkas 
negativt av  
kontorets utformning 4,4 1,60 6,3 1,11 4,0 1,61 5,7 1,32 

R 
Jag blir störd av  
andra på kontoret 3,1 1,44 4,8 1,45 2,9 1,36 4,1 1,30 

 

Den här 
kontorsmiljön ger  
mig energi 3,4 1,36 5,5 1,19 3,4 1,30 5,0 1,12 

R 

Jag är missnöjd  
med den här  
kontorsmiljön 3,9 1,52 6,0 1,29 3,7 1,53 5,9 1,18 

 

Kontorsutformningen  
är optimal för  
koncentrationskrävande  
uppgifter 2,2 1,22 4,6 1,57 2,3 1,36 4,1 1,34 

 
Scale medelvärde & SD 3,4 1,44 5,5 1,32 3,3 1,44 5,0 1,22 

 
Kontorets utformning 

        

  

Utformningen av  
kontoret stödjer 
mitt arbete 4,5 1,25 5,7 1,16 4,3 1,43 5,6 1,00 

 

Utformningen av  
gemensamma 
ytor stödjer mitt  
arbete 4,0 1,27 5,6 1,02 4,1 1,28 5,3 1,06 

R 

Som kontoret  
är utformat 
uppstår sällan  
spontana möten 4,4 1,55 5,9 1,08 4,6 1,47 5,6 1,34 

 

Utformning av  
kontoret 
bidrar till bra  
gruppkänsla 4,2 1,29 5,0 1,43 3,9 1,47 4,9 1,41 
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Kontoret förstärker 
företagets varumärke 3,9 1,37 6,2 0,87 3,4 1,41 5,7 0,86 

 
Scale medelvärde & SD 4,2 1,35 5,7 1,11 4,1 1,41 5,4 1,13 

 
Intern  kommunikation 

        

  

Jag är delaktig i hur  
kontoret anpassas  
för verksamheten 2,5 1,58 4,2 1,58 3,2 1,55 5,1 1,68 

R 

Det finns aldrig 
lediga mötesrum  
att tillgå 3,6 1,21 5,5 1,48 3,8 1,40 5,4 1,15 

R 

Jag får aldrig gehör  
för mina förändringsförslag 
på kontorsutformningen 3,9 1,28 5,0 1,16 4,3 1,23 5,1 1,61 

 

Jag träffar lätt kollegor  
tack vare kontorets  
utformning 4,7 1,18 5,9 0,98 4,7 1,23 5,3 1,32 

 
Scale medelvärde & SD 3,7 1,31 5,1 1,30 4,0 1,35 5,2 1,44 

 
Noteringar 

        

 
R - Negativt påstående 

        

 
Medel - Medelvärde 

        

 
SD - Standardavvikelse 

        

 
A1 - Aktivitetsbaserat kontor företag 1; A2 - Aktivitetsbaserat kontor företag 2 

   O1 - Öppet kontorslandskap företag 1; O2 - Öppet kontorslandskap företag 2     

Tabell 6 Multivariat analys: (maximum likelihood, varimax rotation), medelvärden och standardavvikelse mellan de fyra 
dimensionerna i kontorsbaserade scale. 

 

Produktivitet 

Inom aktivitetsbaserade kontor skiljer sig medelvärdet (medelvärde = 0,54) märkbart mellan 

de två företagen. För öppna kontorslandskap skiljer sig medelvärdet däremot inte lika mycket 

(medelvärde = 0,18). 

 

Företag A1 erhöll ett högt medelvärde (medelvärde = 5,5), vilket kan jämföras med företag 

O2 (medelvärde = 3,4). Detta tyder på att de anställda i A1 anser sig själva vara mer 

produktiva än O2 i deras respektive kontorstyper. Det enskilda påståendet som skiljer 

kontorsmiljöerna mest åt är ”Jag kan arbeta ostört på kontoret när jag behöver”. 

 

Kontorsmiljö 

Inom aktivitetsbaserade kontor skiljer sig medelvärdet (medelvärde = 0,47) förhållandevis 

lite. För öppna kontorslandskap skiljer medelvärdet mellan de två deltagande företagen 

väldigt lite (medelvärde = 0,10).  
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Företag A1 erhöll ett högt medelvärde (medelvärde = 5,5), vilket kan jämföras med företag 

O2 (medelvärde = 3,3). Detta tyder på att kontorsmiljön upplevs som bättre i A1 än i O2. Det 

enskilda påståendet som skiljer kontorsmiljöer mest åt är ”Jag är missnöjd med den här 

kontorsmiljön”. 

 

Kontorets utformning 

Inom aktivitetsbaserade kontor skiljer sig medelvärdet (medelvärde = 0,25) förhållandevis 

lite. För öppna kontorslandskap skiljer medelvärdet mellan de två deltagande företagen 

väldigt lite (medelvärde = 0,16). 

 

Företag A1 erhöll ett högt medelvärde (medelvärde = 5,7), vilket kan jämföras med företag 

O2 (medelvärde = 4,1). Detta tyder på att utformningen av kontoret upplevs som bättre i A1 

än O2. Det enskilda påståendet som skiljer kontorsmiljöerna mest åt är ”Kontoret förstärker 

företagets varumärke”.  

 

Intern kommunikation 

Inom aktivitetsbaserade kontor skiljer sig medelvärdet (medelvärde = 0,08) ytterst lite. För 

öppna kontorslandskap skiljer medelvärdet mellan de två deltagande företagen lite mer 

(medelvärde = 0,31).  

 

Företag A2 erhöll ett högt medelvärde (medelvärde = 5,2), vilket kan jämföras med företag 

O1 (medelvärde = 3,7). Detta tyder på att kommunikationen mellan kollegor upplevs fungera 

bättre i A2 än i O1. Det enskilda påståendet som skiljer kontorsmiljöerna mest åt är ”Jag är 

delaktig i hur kontoret anpassas för verksamheten”.  

4.2.4 Jämförelse mellan könen 

En jämförelse mellan kvinnor och män med avseende på dimensionerna produktivitet, 

kontorsmiljö, kontorets utformning och intern kommunikation presenteras i Tabell 7. Där 

presenteras också medelvärden och standardavvikelse för respektive kön i de fyra 

dimensionerna samt resultatet för t-testet. 
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Dimensioner Kön Medel SD t-test df Sig. (two-tailed) 

Aktivitetsbaserat 
kontor 

      
Produktivitet Kvinna 3,5 0,97 -0,593 93 0,554 

 
Man  3,6 1,18 

 
70 

 
Kontorsmiljö Kvinna 3,2 1,07 -1,813 93 0,072 

 
Man  3,5 1,20 

 
70 

 
Kontorets utformning Kvinna 4,1 0,95 -0,392 93 0,703 

 
Man  4,2 1,15 

 
70 

 
Intern kommunikation Kvinna 3,7 0,81 -1,661 93 0,099 

 
Man  3,9 0,98 

 
70 

 
Öppet kontorslandskap 

      
Produktivitet Kvinna 5,3 0,97 0,390 32 0,698 

 
Man  5,2 1,06 

 
28 

 
Kontorsmiljö Kvinna 5,1 0,96 0,114 32 0,910 

 
Man  5,0 0,96 

 
28 

 
Kontorets utformning Kvinna 5,4 0,98 -0,260 32 0,796 

 
Man  5,5 0,80 

 
28 

 
Intern kommunikation Kvinna 5,1 0,99 -1,475 32 0,146 

 
Man  5,5 1,15 

 
28 

 
Notering 

      95 % signifikansgrad             
Tabell 7 Statistisk analys baserat på ett oberoende dubbelsidigt t-test med ett 95 % konfidensintervall av 
respondenternas svar mellan könen. 

 

Den största skillnaden mellan kvinnor och män återfinns i aktivitetsbaserade kontor inom 

intern kommunikation (medelvärde = 5,09 kvinnor, medelvärde = 5.5 män, t = -1,475, p = 

0,146) och i öppna kontorslandskap inom kontorsmiljö (medelvärde = 3,18 kvinnor, 

medelvärde = 3,5 män, t = 1,813, p = 0,072). Överlag är männens nöjdhet högre mot 

kontorsmiljön i öppna kontorslandskap än kvinnor. Gällande aktivitetsbaserat kontor är 

nöjdheten högre för kvinnor i dimensionerna produktivitet och kontorsmiljö, medan män är 

mer nöjda med kontorets utformning och intern kommunikation. Resultaten är dock inte 

signifikanta, eftersom de fyra t-testerna inte visar på signifikanta skillnader mellan kvinnor 

och män. Om p-värdet är lika med eller mindre än signifikansnivån (α = 0,05), skall 

nollhypotesen förkastas. Det här fallet kan det inte göras och alternativhypotesen är sann. 

 

Produktivitet 

För dimensionen produktivitet visade t-testet (t = -0,593 aktivitetsbaserat kontor, t = 0,39 

öppet kontorslandskap) att attityder mot produktivitet i båda kontorstyperna inte skiljer sig. 

Inom aktivitetsbaserade kontor skiljer sig medelvärdet (medelvärde = 0,10) inte märkbart 
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mellan kvinnor och män. Det samma gäller för öppna kontorslandskap (medelvärde = 0,10), 

vilket tyder på att kvinnor och mäns attityder följer varandra väldigt mycket. Skillnaden 

mellan kön i båda kontorstyperna är alltså förhållandevis liten. Den största skillnaden i 

dimensionen produktivitet mellan kontorsmiljöerna finns bland kvinnor (medelvärde = 5,28 

aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,46 öppet kontorslandskap). Detta indikerar på att 

kvinnor känner sig mer produktiva i ett aktivitetsbaserat kontor. 

 

Kontorsmiljö 

För dimensionen kontorsmiljö visade t-testet (t = -1,813 aktivitetsbaserat kontor, t = 0,114 

öppet kontorslandskap) att attityder mellan kvinnor och män mot kontorsmiljö i båda 

kontorstyperna inte skiljer sig. Den största skillnaden i dimensionen kontorsmiljö mellan 

kontorsmiljöerna finns bland kvinnor (medelvärde = 5,05 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde 

= 3,18 öppet kontorslandskap). Detta indikerar på att kvinnor är mer tillfredställda med ett 

aktivitetsbaserat kontor.  

 

Kontorets utformning 

För dimensionen kontorets utformning visade t-testet (t = -0,392 aktivitetsbaserat kontor, t = -

0,26 öppet kontorslandskap) att attityder mellan kvinnor och män mot kontorets utformning i 

båda kontorstyperna inte skiljer sig. Den största skillnaden i dimensionen kontorets 

utformning mellan kontorsmiljöerna är lika stor mellan kvinnor (medelvärde = 5,43 

aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 4,13 öppet kontorslandskap) och män (medelvärde = 

5,49 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 4,19 öppet kontorslandskap). Detta indikerar på 

att män är snäppet nöjdare med kontoret utformning än kvinnor i båda kontorsmiljöerna. 

 

Intern kommunikation 

T-testet (t = -1,661 aktivitetsbaserat kontor, t = -1,475 öppet kontorslandskap) visade att 

attityder mellan kvinnor och män mot kontorets utformning i båda kontorstyperna inte skiljer 

sig. Den största skillnaden i dimensionen intern kommunikation mellan kontorsmiljöerna 

finns bland män (medelvärde = 5,50 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,91 öppet 

kontorslandskap). Detta indikerar på att män är mer nöjda med interna kommunikationen i 

aktivitetsbaserat kontor. 
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4.3 Svarsfrekvenser 

Svarsfrekvenserna har skiljt sig en del mellan de deltagande företagen. I 

attitydundersökningen deltog två företag som sitter i aktivitetsbaserade kontor (A1 och A2) 

och två företag som sitter i öppet kontorslandskap (O1 och O2).  

 

Företag Antal svar per företag Totalt antal skickade Andel svar i % 

O1 105 350 30,0 

O2 58 250 23,2 

A1 37 40 92,5 

A2 31 35 88,6 

Tabell 8 Beräknade svarsfrekvenser i attitydundersökningen. 

 

Tabell 8 visar svarsfrekvenserna för varje företag i attitydundersökningen och Tabell 9 hur 

många kvinnor och män som besvarat undersökningen samt hur många som besvarat 

undersökningen i respektive kontorstyp. Noterbart är att de enkäter som har skickats till 

företagen som sitter i aktivitetsbaserade kontor har avsevärt högre svarsfrekvens, men 

samtidigt är antalet personer i dessa kontor färre. Alla deltagande företagen har över 90 

anställda, men den ansvarige på respektive företag i aktivitetsbaserade kontoren har endast 

valt att skicka ut enkäten till 35-40 personer. 

 

  Antal % 

Kön 
  

Kvinna 125 53,6 

Man 98 42,1 

Totalt 223 95,7 

Kontorstyp 
  

Aktivitetsbaserat kontor 68 29,4 

Öppet kontorslandskap 163 70,6 

Totalt 231 100,0 

Tabell 9 Fördelningen över män och kvinnor samt kontorstyp i attitydundersökningen. Noterbart är att kontrollfrågan om 
kön inte når upp till 100 %, eftersom åtta respondenter har valt att inte ange sitt kön. 
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5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Kapitlet syftar på att besvara frågeställningen och utvärdera hypoteserna samt ge 

rekommendationer till vilken av kontorstyperna som upplevs som den bättre med 

utgångspunkt i resultaten från attitydundersökningen. 

5.1 Slutsatser 

Vilken kontorstyp anser de anställda vara den bättre? 

Det finns två viktiga slutsatser som kan dras från attitydundersökningen. Den första är det inte 

finns någon skillnad mellan hur kvinnor och män upplevelser de två kontorstyperna. Det 

andra är att det finns en signifikant skillnad (95 % konfidensintervall) mellan hur de anställda 

upplever de två kontorstyperna. Resultaten från attitydundersökningen visade på att 

aktivitetsbaserade kontor anses vara den kontorstyp som är att föredra med hänsyn till de fyra 

undersökta dimensionerna: produktivitet, kontorsmiljö, kontorets utformning och intern 

kommunikation. Det är framförallt den upplevda produktiviteten som det är störst skillnad i 

medelvärde mellan aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap. Skillnaden i 

dimensionen kontorsmiljö var nästan lika stor. 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan upplevelsen att arbeta i aktivitetsbaserade 

kontor och öppna kontorslandskap utifrån de anställdas perspektiv? 

Inom öppna kontorslandskap är de anställda mest nöjda med kontorets utformning 

(medelvärde = 4,14) och minst nöjda med kontorsmiljön (medelvärde = 3,30) på en 7-gradig 

likertskala. Kontorets utformning har främst syftat på utformningen av gemensamma ytor till 

exempel kök, fikarum och lounger, hur bra gruppkänslan är på kontoret och om kontorets 

utformning förstärker företagets varumärke. Kontorsmiljön har främst syftat på om de 

anställda kan arbeta koncentrerat, om de mår bra i kontorsmiljön och om olika 

störningsmoment till exempel ljud, buller och prat.  

 

Inom aktivitetsbaserade kontor är de anställda mest nöjda med kontorets utformning 

(medelvärde = 5,53) och minst nöjda med intern kommunikation (medelvärde = 5,18). Intern 

kommunikation har främst syftat på om de anställda fått vara delaktiga i utformningen och 

designen på kontoret, om det är lätt att hitta kollegor vid behov och om det finns tillräckligt 

med mötesrum, både bokningsbara och ej bokningsbara.  
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Den största skillnaden i medelvärden mellan kontorstyperna finns inom produktivitet 

(medelvärde = 5,46 aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,48 öppet kontorslandskap). 

Minsta skillnaden mellan kontorstyperna är inom intern kommunikation (medelvärde = 5,18 

aktivitetsbaserat kontor, medelvärde = 3,82 öppet kontorslandskap). Alla dessa medelvärden 

har testats med ett dubbelsidigt oberoende t-test (95 % konfidensintervall) och visar på att det 

finns signifikanta skillnader i attityderna mellan kontorstyperna. 

 

Vilka orsaker ligger bakom besluten varför företag väljer att sitta i aktivitetsbaserade 

kontor eller öppna kontorslandskap?  

Den kvalitativa studien visade på flera orsaker till att ett byte av kontorstyp från ett öppet 

kontorslandskap till aktivitetsbaserat kontor har genomförts. Organisatoriska förändringar är 

en aspekt som uppkommit under flera intervjuer. Då organisatoriska förändringar har ägt rum 

har avdelningarnas storlek minskat och flera företag har haft som mål att ändra kontorsmiljön 

i syfte att inte behöva bygga om kontoret i framtiden.  

 

Att kontorslokalen varit för liten, för att kunna möta verksamhetens och de anställdas behov 

är ytterligare en anledning till en kontorsförändring. Däremot har det framkommit att vissa av 

de intervjuade företagen har valt att stanna kvar i ett öppet kontorslandskap, och istället ökat 

kontorsytan. 

 

Att kunna placera många människor på en så liten yta som möjligt är något ingen vill göra, 

men för vissa aktörer har detta varit ett måste för att kunna sitta kvar i det befintliga kontoret. 

Detta har framförallt gällt aktörer som valt att placera sig i Stockholms innerstad, där det är en 

kraftig efterfrågan på flexibla lokaler.  

 

De företag som sitter i aktivitetsbaserade kontor har som mål att kontoret också skall agera i 

rekryteringssyfte. Därför har dessa aktörer fokuserat på bland annat inomhusklimat, design 

och färger på väggar, loungemiljöer och andra viktiga detaljer. Dessa i syfte att locka bland 

annat yngre talanger och att det anställda skall vara angenämt att komma till kontoret varje 

morgon. 
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5.2 Utvärdering av hypoteserna 

Medelvärdena mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet kontorslandskap jämfördes med ett 

oberoende dubbelsidigt t-test (95 % konfidensintervall) och presenterades i Tabell 5. 

Skillnader i attityder gentemot produktivitet, kontorsmiljö, kontorets utformning och intern 

kommunikation har signifikanta skillnader mellan medelvärdena i aktivitetsbaserat kontor och 

öppna kontorslandskap. 

 

Medelvärdena mellan kvinnor och män jämfördes med ett oberoende dubbelsidigt t-test (95 % 

konfidensintervall) och presenterades i Tabell 7. Det finns ingen signifikant skillnad i attityder 

mot kontorstyperna mellan kvinnor och män. Skillnader i attityderna mellan könen kan inte 

styrkas statistiskt, eftersom det är för få deltagande respondenter i attitydundersökning. 

Skillnader i medelvärden mellan kvinnor och män har däremot diskuterats i resultaten. 

 

Nedan presenteras hypoteserna i detta examensarbete: 

 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet 

kontorslandskap i ett antal dimensioner som representerar arbete på kontor. 

 

H1: Det finns signifikant skillnad mellan aktivitetsbaserat kontor och öppet kontorslandskap i 

ett antal dimensioner som representerar arbete på kontor. 

 

 Resultat: Nollhypotesen, H0, skall förkastas (95 % konfidensintervall) eftersom 

alternativhypotesen, H1, är sann. När gäller kön, kan nollhypotesen, H0, inte förkastas 

(95 % konfidensintervall) eftersom den är sann. 

 

 Slutsats: Det finns signifikanta skillnader i attityder mot kontorstyperna i alla fyra 

dimensionerna: produktivitet, kontorsmiljö, kontorets utformning och intern 

kommunikation. Aktivitetsbaserat kontor upplevs som den bättre kontorstypen. Det 

finns inga signifikanta skillnader i attityder mot kontorstyperna bland kvinnor och män 

i de fyra dimensionerna. Båda könen upplever kontorstyperna lika. 
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5.3 Rekommendationer 

Om ett företag börjar planera för byte av kontorstyp bör de utvärdera om aktivitetsbaserat 

kontor är lämpligt för verksamheten. Den kvalitativa studien visar att alla företag inte är 

lämpade att arbeta i aktivitetsbaserat kontor, och därför är rekommendationen att varje företag 

individuellt går igenom vilken typ av arbetssätt som passar just dem och sedan väljer lämplig 

kontorstyp. Den kvantitativa studien visar på att det är stor skillnad mellan hur de anställda 

upplever sin kontortyp, och därför är rekommendationen att varje enskild företag analyserar 

noggrant vilken kontorstyp passar dem bäst.  

 

En ytterligare rekommendation är att om ett företag skall implementera ett aktivitetsbaserat 

kontor bör de göra det fullt ut, vilket flera intervjuade företag menar är ett framgångsrikt 

koncept. Den kvalitativa studien visar också på att en förändring av kontorstyp kräver att 

företagsledningen måste vara engagerade och insatta i processen, för att implementeringen 

skall bli lyckad. 

 

Det skall också poängteras att en implementering av ett aktivitetsbaserat kontor handlar om en 

ständig finjustering av kontorsmiljön i framtiden. Detta är inte möjligt att göra lika smidigt i 

ett öppet kontorslandskap, men även i öppna kontorslandskap måste justeringar ständigt ske, 

för att undvika en oproduktiv statisk miljö där de anställda inte känner sig stimulerande att 

arbeta effektivt.  
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6 DISKUSSION 
Kapitlet syftar på att diskutera resultaten i examensarbetet mer ingående och det viktiga från 

litteraturstudien, kvalitativa studien och kvantitativa studien vävs ihop.  

6.1 Litteratur, intervjuundersökning och attitydundersökning 

Den studerade litteraturen inom ämnet har behandlat främst aktivitetsbaserade kontor och 

öppna kontorslandskap. Vissa studier har även studerat fler kontorsmiljöer, där cellkontor ofta 

jämförts med öppna kontorslandskap. Det har därför varit intressant att jämföra 

aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap, eftersom det finns väldigt lite tidigare 

forskning som jämför dessa två kontorstyper. I följande delkapitel diskuteras det viktigaste 

inom respektive dimension och några intressanta kommentarer från attitydundersökningen 

citeras.  

6.1.1 Produktivitet  

Produktiviteten på kontoret är en av de viktigaste frågorna för företagen. I Gustafsson (2014) 

påpekas att det är viktigt att skapa miljöer som stimulerar arbetet och i Andersson Magnfält & 

Dover (2012) nämns att både motivationen och produktiviteten kan ökas om de anställda får 

vara med i utformningen av kontoret. Detta stöds även i attitydundersökningen, där flera av 

respondenterna kommenterade att de ansvariga för kontorsutformningen saknar helhetsbilden 

av kontoret och behöver ta in åsikter från de anställda som sitter i arbetsmiljön. En respondent 

kommenterade följande i attitydundersökningen inom öppna kontorslandskap:  

”Ansvariga för kontor saknar kompetens att vara bra beställare mot hyresvärd. Detta i 

kombination med att de ansvariga har dålig kontakt med de anställda gör att arbetsmiljön 

inte är ok.”  

 

För aktivitetsbaserade kontor handlar det om att ständigt utveckla kontorsmiljön och hela 

tiden vara lyhörd för de anställdas behov i och med att verksamheten förändras (Mosselman, 

Gosselink & Beijer, 2009). Även intervjuer med ansvariga för aktivitetsbaserade kontor 

bekräftar detta, samtidigt som de i öppna kontorslandskap istället jobbar med att reducera 

buller och andra störningsmoment som de anställa utsätts för i sin vardag. I Haynes (2007) 

poängteras det att införande av aktivitetsbaserat kontor i syfte att endast minska lokalytan är 

fel sätt att tänka, eftersom det inte är ytan som är det viktiga utan hur väl de olika 

arbetszonerna fungerar i verksamheten. Därför bör inte företag som byter till 
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aktivitetsbaserade kontor enbart fokusera på lokalytan och kostnadsbesparingarna utan även 

utvärdera hur de anställa arbetar bäst. 

 

Ovanstående bekräftas också i Seddigh et al. (2014). Egna rum för de anställda är att föredra 

om arbetet kräver mycket koncentration, då längre stunder med koncentration är svårt att 

uppnå i ett öppet kontorslandskap. Ingen intervjuad företagsrepresentant har kunnat mäta 

produktivitet på kontoret matematiskt. Däremot har några företagsrepresentanter berättat att 

sjukfrånvaron minskat i de aktivitetsbaserade kontoren, men ingen statistik kan bekräfta detta 

utan det har endast varit en bedömning från de ansvariga. I aktivitetsbaserade kontor skall det 

vara roligt att komma till kontoret och de anställda ska längta till jobbet (Bodin Danielsson, 

2014). En respondent i ett aktivitetsbaserat kontor har sammanfattat detta på följande sätt: 

”Jag tycker att vårt aktivitetsbaserade kontor är jättebra!” 

6.1.2 Kontorsmiljö 

Utifrån ett kontorsmiljöperspektiv handlar det om liknande parametrar för de båda 

kontorstyperna, där buller och störningsmoment från grannen är något som påverkar den 

upplevda miljön starkt. Attitydundersökningen och annan forskning har också visat att det är 

svårare att koncentrera sig i öppet kontorslandskap än i andra kontorstyper. En 

tillfredställande miljö både när det kommer till inomhusklimat och val av möbler måste vara 

genomtänkt för att kunna fungera bra. En respondent i ett aktivitetsbaserat kontor anser dock 

att ergonomin är ett problem: 

”Det är negativt att det finns så få höj- och sänkbara skrivbord, d v s en del skrivbord går 

inte att höja.” 

 

Det handlar även om att IT-lösningarna måste fungera på ett välordnat sätt. Det ska finnas 

möjligheter att vara flexibel i både öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor. 

Flexibiliteten är en väldigt viktig del i kontorsmiljöns funktion även för öppna 

kontorslandskap medan det i aktivitetsbaserade kontor är en grundpelare i konceptet. För 

maximerad produktivitet behövs tillräckligt många bokningsbara och ej bokningsbara 

mötesrum, för att de anställda skall kunna arbeta oförhindrat. En respondent i ett öppet 

kontorslandskap har uppmärksammat följande problematik med kontorsmiljön: 

”Det optimala skulle vara egna kontor men det förstår jag att det inte går när vi är så många.  

Men man kanske skulle kunna tänka på några kontorsrum som gick att boka vid behov.” 
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I den kvalitativa studien har det uppkommit att de anställda i aktivitetsbaserade kontor har ett 

större ansvar, för att kontrollera sitt välmående och ta hand om sig själva. Däremot i öppna 

kontorslandskap handlar det om att placera rätt person på rätt plats, för att skapa en harmonisk 

arbetsplats och minska störningsmomenten i kontoret. Den kvalitativa studien visar även att 

mer frihet och ansvar på den enskilda individen renderar i mer motivation och skapar 

möjligheter till personlig utveckling. I aktivitetsbaserade kontor är det lättare att minska 

buller, då arbetsplatsen erbjuder olika typer av arbetszoner utifrån arbetsuppgift. För att 

arbetssättet ska fungera tillfredsställande måste företaget ta hänsyn till den enskilde individen 

och möta olika typer av behov. I öppet kontorslandskap skall personalens behov 

tillfredsställas och utformningen är viktig för att personalen skall kunna arbeta på ett bra sätt 

när de kommer till kontoret. En respondent i ett öppet kontorslandskap anser att 

inomhusklimatet inte håller måttet: 

”Det är trångt och dålig luft i kontorslandskapet.” 

 

För att undvika störande buller har vissa företag i öppna kontorslandskap valt att placera ut 

ljudabsorberande textilier och installationer, för att få ner ljudnivån. Oftast är det inte lokalen 

det är fel på utan kollegan som sitter bredvid, poängteras i en intervju i ett öppet 

kontorslandskap. Vid telefonprat störs kollegor i öppna kontorslandskap och det är svårt att 

koncentrera sig. Det är inte lika enkelt att byta plats i öppet kontorslandskap som det är i ett 

aktivitetsbaserat kontor. Detta bekräftas även i en kommentar i attitydundersökningen: 

”Finns inga tysta rum där man kan arbeta när man ska koncentrera sig, då får det bli arbete 

på hemmaplan. Svårt att inte höra vad andra säger när de talar i telefonen. Man tappar 

tråden hela tiden när man blir avbruten. Svårt att hitta mötesrum.”  

 

Litteraturen visar på att kontor i vissa fall implementeras till viss del i marknadsföringssyfte. 

Ett bra exempel på detta är sökjätten Googles kontor, Googleplex, som har syfte att skapa 

friare rutiner och uppmuntra till nytänkande och nyskapande. Attitydpåståendet "Kontoret 

förstärker företagets varumärke" gav ett högt medevärde för aktivitetsbaserade kontor 

(medelvärde = 5,95) jämfört med öppet kontorslandskap (medelvärde = 3,65) i 

attitydundersökningen. Detta tyder på att kontorsmiljön även vill signalera och sälja företaget 

utåt, speciellt i aktivitetsbaserade kontor.  

 

Tidigare studier har även visat att aktivitetsbaserat kontor inte är en färdig lösning, utan det 

viktiga ligger i att analysera behoven som verksamheten har för kontoret som efter 
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implementeringen skall stödja verksamheten. Flera studier har visat att implementeringen av 

ett aktivitetsbaserat kontor bör börja med IT-mjukvara, för att därefter låta de anställda 

anpassa sig till det nya arbetssättet. Ingen anställd har poängterat att detta skulle varit något 

problem i attitydundersökningen för aktivitetsbaserat kontor. Att aktivitetsbaserat kontor ökar 

samarbetet och produktiviteten har bevisats i tidigare studier, men också att välmående har 

ökat bland personalen. 

6.1.3 Kontorets utformning  

Kontorets utformning handlar om att företagen ska maximera användningen av lokalen på ett 

sätt som är anpassat för företagets verksamhet. Detta är inte alltid något som tas i beaktande 

vid utformningen av kontoren, utan många företag maximerar bara antalet stolar och 

skrivbord utifrån vad byggnaden klarar av tekniskt. Det här är en aspekt som har 

kommenterats i ett öppet kontorslandskap: 

”Öppna kontorslandskap är populärt för att man får plats med många på en liten yta = lägre 

hyra och investering. Ingen tanke läggs på att anställda med koncentrationskrävande arbete 

får mycket svårare att genomföra sitt jobb, och hur mycket kostar inte det? Långt mer, vill jag 

tro. Alla kanske inte behöver kontor, och för vissa kanske det t.o.m. är kontraproduktivt, men 

en blandning av rum och landskap skulle vara mer optimalt.” 

 

Slutsatsen i Oseland (2009) var att olika behov måste vara uppfyllda, för att kunna öka 

välmående hos de anställda. Några exempel på dessa behov var tillräckligt med tillförd luft i 

lokalen, tillfredställande temperatur och tillräckligt med ljus. En respondent i ett öppet 

kontorslandskap kommenterade detta i attitydundersökningen:  

”Dåligt med dagsljus. Mötesrum delvis lyhörda. Jag har ofta huvudvärk på em och är oftare 

sjuk/förkyld än jag någonsin varit på andra arbetsplatser.” 

 

Den kvalitativa studien visar på att flera respondenter satsar på ökad trivsel genom att 

utveckla de gemensamma ytorna i öppna kontorslandskap. I aktivitetsbaserade kontor visar 

intervjuerna på att de flesta företagen byggt om kontoren främst på grund av organisatoriska 

förändringar i syfte att kunna öka eller minska utan att behöva bygga om lokalen i framtiden. 

En aktör flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor för att de anställda inte kände tillhörighet till 

huvudkontoret, då fanns en möjlighet till att skapa en miljö där alla anställda oavsett 

arbetsuppgift alltid känner sig välkommen i. Att gränsen mellan chef och anställd minskat ser 

flera respondenter som en stor fördel i aktivitetsbaserade kontor, då barriärer försvinner 
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mellan dem. Trots detta är inte gruppkänslan lika stark i aktivitetsbaserade kontor som i öppet 

kontorslandskap vilket är en slutsats från intervjuerna. Detta menar flera är på grund av att 

kärngruppen glider ifrån varandra på kontoret. Det uppstår då ofta en osäkerhet att alla inte får 

information samtidigt. Detta bekräftas inte i attitydundersökningen, som visar på ett att 

anställda i aktivitetsbaserade kontor (medelvärde = 4,97) är nöjdare med attitydpåståendet 

”Utformning av kontoret bidrar till bra gruppkänsla" än de som sitter i öppet kontorslandskap 

(medelvärde = 4,08). 

 

De gemensamma ytorna ska öka trivseln hos de anställda samt göra det lättare att möta 

kollegor på ett enkelt sätt. Det är också viktigt att dra nytta av bra överhörning samtidigt som 

de anställda ska undvika sådan information som de inte behöver, för att inte bli störda i 

onödan.  

6.1.4 Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen för företag är otroligt viktig och flera tidigare studier har visat 

på att den interna kommunikationen ökar i öppna kontorslandskap, vilket dock 

attitydundersökningen i den här studien visar sig vara bättre i aktivitetsbaserade kontor. Flera 

intervjuade företagsrepresentanter menar att den största fördelen med att arbeta i öppet 

kontorslandskap är just det snabba informationsflödet. Resultatet från attitydundersökningens 

påstående ”Jag kan arbeta ostört på kontoret när jag behöver” visar på nöjdare anställda i 

aktivitetsbaserade kontor (medelvärde = 5,77) än i öppna kontorslandskap (medelvärde = 

3,07). Resultatet kan bero på att störningar och buller från kollegor i öppna kontorslandskap 

är större, vilket indikerar på att anställda i aktivitetsbaserade kontor är mer nöjda med 

utformningen i det avseendet. De aktivitetsbaserade företagen genererar också ett högre 

medelvärde för dimensionen intern kommunikation (medelvärde = 5,18) jämfört med öppet 

kontorslandskap (medelvärde = 3,82). 

 

Även påståendet ”Jag blir störd av andra på kontoret” under dimensionen intern 

kommunikation visar att anställda i aktivitetsbaserade kontor (medelvärde = 4,46) upplever att 

de kan arbeta bättre med koncentrationskrävande uppgifter än i öppna kontorslandskap 

(medelvärde = 3,03). 

 

Den kvalitativa studien visar på att aktivitetsbaserade kontor anses fungerar bättre än öppna 

kontorslandskap. I aktivitetsbaserade kontor är den informella kommunikation enklare, vilket 
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underlättar för att hålla kortare möten som inte behöver vara i mötesrum. Samtidigt har båda 

kontorstyperna velat skapa mer informell samverkan inom företaget, vilket intervjuerna visar. 

Det handlar specifikt om att skapa trevliga gemensamma ytor. Om öppna kontorslandskap är 

valet i icke ändamålsenliga lokaler kan den interna kommunikationen försämras. I ett öppet 

kontorslandskap sitter olika avdelningar utspridda över kontoret vilket hämmar den interna 

kommunikationen emellan avdelningarna. I aktivitetsbaserade kontor har chefer stort ansvar 

för att skapa en bra gruppkänsla medan det i öppna kontorslandskap mer naturligt skapas 

grupperingar utifrån hur de anställda sitter. 

6.1.5 Övrigt 

Intervjuerna med företagsrepresentanter från olika företag och kontorsmiljöer berörde 

mestadels de positiva delarna i båda kontorsmiljöerna. Det har därför varit intressant att även 

kunna diskutera hur olika personer som är insatta i kontorets utformning och de som faktiskt 

använder kontor åtta timmar dagligen. Samtidigt har representanterna i respektive kontorstyp 

varit mestadels nöjda med sina kontor.  

 

En anledning till att aktivitetsbaserade kontor genererar ett högre resultat i undersökningen 

kan vara för att båda de deltagande företagen inte suttit i kontorsformen lika länge som de 

som sitter i öppna landskap. Enligt litteraturstudien kan det finnas en trend som visar att de 

anställda till en början är väldigt nöjda med sitt kontor men med tiden faller i regel 

förnöjelsen ifall kontoren inte kontinuerligt anpassas till verksamheten.  

6.2 Framtiden för kontorsmiljöer 

Den kvalitativa studien i detta examensarbete och marknadsläget visar på att många företag i 

olika branscher har valt att implementera någon form av aktivitetsbaserad kontorsmiljö. 

Kvantitativa studien visar på att det har varit rätt val, eftersom anställda på företagen som 

deltagit attitydundersökningen varit mer nöjda med aktivitetsbaserat kontor. En möjlig 

förklaring kan vara att öppet kontorslandskap upplevs som bullrigt, trångt, omodernt och som 

ett kontor där det är svårt att koncentrera sig. Det hade varit mycket överraskande om 

aktörerna valt att istället gå mot ett cellkontor, vilken har varit att föredra bland annat i en 

undersökning av Seddigh et al. (2014) exempelvis framför aktivitetsbaserat kontor. Här 

kommer kostnadsaspekten in i kombination med problem att hitta lokalytor, i synnerhet i 

Stockholms innerstad. Att göra ett kontor större i ett område där vakanserna är låga och 

hyrorna höga, är en ekvation som är svår att få ihop. Vidare arbetar många av de intervjuade 

företaget mest hos kunder och spenderar inte åtta timmar dagligen på företagets kontor.  
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6.3 Reflektioner och framtida forskning 

En erfarenhet från detta examensarbete är att många företag funderar på att implementera 

någon form av aktivitetsbaserat kontor, men väljer samtidigt att behålla egna skrivbord som 

karaktäriserar ett öppet kontorslandskap. Detta kan tyda på en osäkerhet hos företagen och att 

många inte vågar implementera aktivitetsbaserat kontor fullt ut, vilket kan beror på att det inte 

finns tillräckligt med forskning där dessa två kontorsmiljöer jämförs. Just den här aspekten 

har belysts i detta examensarbete. 

 

En ytterligare erfarenhet från detta examensarbete är att ett aktivitetsbaserat kontor inte kan 

implementeras i alla branscher. Trots minskad pappershantering, en alltmer ökande digital 

arkivering och mobilitet i arbetssättet, måste vissa branscher ha dokument i pappersform. Det 

som då blir problematiskt med ett aktivitetsbaserat kontor är arkiveringsmöjligheterna, som 

också har bekräftats i litteraturstudien och kvalitativa studien.  

 

Det finns också några nackdelar med den här typen av studie. Det är på förhand enkelt att 

avgöra hur många respondenter som krävs till attitydundersökningen, men det problematiska 

har varit att många företag varken vill eller har tid att besvara webbenkäter. Anledningen till 

detta kan vara att idag skickar företagen själv enkäter via e-post till sina medarbetare och att 

många undersökningar görs idag via e-post. Det skickas troligtvis för många enkäter idag än 

tidigare, vilket gör det svårt att få företag att besvara studentundersökningar. De två företagen 

i aktivitetsbaserade kontor har självmant valt att ställa upp i attitydundersökningen via IFMA. 

Detta kan bero på att de är extra nöjda med sin kontorsutformning, vilket kan ha påverkat 

resultatet då enbart fyra företag medverkat i studien. Båda företagen arbetar även med 

aktivitetsbaserade kontor i sin verksamhet, vilket också kan påverka resultaten då de säljer in 

olika typer av aktivitetsbaserade kontorslösningar.  

 

En annan nackdel är att svarande från aktivitetsbaserat kontor är färre än från svarande i 

öppna kontorslandskap. Sammanlagt har 231 personer besvarat attitydundersökningen, vilket 

får anses som en förhållandevis stor grupp och ger tyngd åt slutsatserna. När över 200 

personer ger sin åsikt om sina kontor och resultaten visar på att de anställda är nöjda i 

aktivitetsbaserade kontor, tycks utveckling gå åt rätt håll. Det bör noteras att resultaten skulle 

kunna generaliseras bättre om fler företag skulle deltagit i attitydundersökningen.  
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En intressant reflektion från studien är däremot att kontorsupplevelsen mellan män och 

kvinnor inte skiljer sig, de båda könen upplever sina kontor lika och visar det på att det är 

människan som trivs i sitt kontor oavsett vilket kön personen har.  

 

En felkälla i resultatet kommer ifrån att vissa svarande har missuppfattat vilken kontorstyp de 

faktiskt arbetar i, då några få enstaka svarat tvärt emot deras kontorsmiljö. I öppet 

kontorslandskap har 95 procent svarat rätt kontorstyp och i aktivitetsbaserade kontor är siffran 

90 procent. Detta får ändå ses som tillförlitliga svar och att de svarat på den kontorstyp de 

ändå sitter i. Åtta personer av 231 respondenter har också valt inte uppge kön, vilket dock inte 

heller påverkar resultaten nämnvärt. 

 

Vidare forskning inom kontorstyper behövs dock i allra högsta grad, och nedan presenteras 

några förslag till vidare forskning inom kontorsmiljöer. 

 

 Det skulle vara mycket intressant att undersöka hur olika åldersgrupper upplever 

aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap. Är yngre mer nöjda med dagens 

aktivitetsbaserade kontor och öppna kontorslandskap än äldre människor?  

 

 En annan infallsvinkel på kontorstyper skulle kunna vara att gruppintervjua anställda i 

olika kontorstyper. Uppnås då liknande resultat som i denna studie? Vad anser de 

anställda som det mest positiva och det mest problematiska i olika kontorstyper? 

 

 Den tredje förslaget på framtida forskning gäller en jämförelse mellan cellkontor och 

öppna kontorslandskap. I litteraturen och i media har nackdelarna med öppet 

kontorslandskap diskuterats mycket. Även respondenterna i attitydundersökningen har 

påpekat liknande nackdelar. Det skulle därför vara intressant att undersöka och 

jämföra hur anställda i cellkontor och öppna kontorslandskap samt aktivitetsbaserade 

kontor upplever kontorstyperna. Kontorsbaserade scalen i detta examensarbete kan 

användas, för att jämföra cellkontor mot öppet kontorslandskap och aktivitetsbaserade 

kontor. Nackdelarna med öppet kontorslandskap är buller, telefonprat och 

koncentrationsproblem. Kan dessa undvikas i ett cellkontor och kan det ändå löna sig 

att implementera den kontorstypen, trots att lokalytorna ökar? 
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Bilaga 1 

 

Bilder på kontorstyper 
 

Aktivitetsbaserat kontor 

 

Bild 1 Aktivitetsbaserat kontor. (Coor Service Management) 

 

Öppet kontorslandskap 

 

Bild 2 Öppet kontorslandskap. (Kyhälä & Käck, 2015) 



 

 

Bilaga 2 

Profil över antalet respondenter 

          Respondenter   

  Antal % 

Ålder (år) 
  

20 - 24 3 1,3 

25 - 29 5 2,1 

30 - 34 20 8,6 

35 - 39 25 10,7 

40 - 44 58 24,9 

45 - 49 44 18,9 

50 - 54 32 13,7 

55 - 59 28 12 

60 - 64 6 2,6 

> 65 2 0,9 

Kön 
  

Kvinna 125 53,6 

Man 98 42,1 

År på företaget 
  

< 1 21 9 

1 14 6 

2 19 8,2 

3 21 9 

4 8 3,4 

5 17 7,3 

6 9 3,9 

7 13 5,6 

8 23 9,9 

9 4 1,7 

10 16 6,9 

11 - 15 37 15,9 

16 - 20 12 5,2 

> 20 9 3,9 

Kontorstyp 
  

Aktivitetsbaserat kontor 63 27,3 

Öppet kontorslandskap 168 72,1 

 
231 100,0 

Notering 

  R - Negativt påstående     
Tabell 10 Profil över respondenternas ålder, antal år på företaget och fördelning mellan kontorsmiljöerna. 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågorna till företagsrepresentanterna 

 
 

     Inledande och förtydligande frågor 

    I vilket slags kontor sitter ni i idag? 

    Har ni suttit i någon annan typ av kontor de senaste 5 åren? 

   Hur många sitter på ert kontor sammanlagt (cirka)? 

   Vad är bakomliggande orsaken till valet av denna kontorsutformning? 

  

       Flexibilitet 

      Hur definierar ni flexibilitet? 

     Kan anställda jobba flexibelt gällande plats och tid? 

   Vilka är de främsta aspekterna man tänkt på när man utformat kontoret? 

  Varför har ni omformat kontoret? Vad vill ni uppnå? 

   Är storleken på kontoret anpassat för antalet anställda? 

   Hur lätt kan kontoret byggas om och anpassas på nytt? 

   

       Funktionalitet 

      Hur definierar ni funktionalitet? 

     Har de anställda fått vara delaktiga i utformningen av arbetsplatsen?  

  Vilka problem finns det med integriteten och sekretessen i ert kontor?  

  Hur har IT-systemen anpassats till ert 

     kontoret? 

      

       Psykologiska aspekter 

     Hur definierar ni psykologiska aspekter? 

    Hur minimeras störningsmomenten i kontoret? 

    Var tas problemen upp?  

     Hur sitter ledningen? Hur sitter övriga anställda? 

    Behöver vissa anställda eget rum eller andra lösningar som inte gäller alla? (På grund av arbetets karaktär eller sjukdom) 

Hur fungerar samarbetet mellan kollegor? Mellan egna avdelning och andra avdelningar. 

 

       Produktivitet 

      Hur definierar ni produktivitet? 

     Har ni kunnat mäta en förändring i produktivitet i detta kontor? På vilket sätt? 

  Fungerar kommunikationen mellan ledningen och de anställda? 

   Hur fungerar den interna kommunikationen?  

    

       Övriga frågor 

      Hur har ni tänkt kring utformningen av kontoret? 

    Vilka andra förklaringar fanns till att kontorsutformningen byttes förutom ekonomiska? 

 Har man märkt en kostnadsbesparing i och med implementeringen av detta kontor? 

  Hur starkt kopplas varumärket till detta kontor? 

    Vilka var de viktigaste anledningarna till att byta kontor 

   Vad händer när en person nyanställs? 

    Vilka är framtidsutsikterna för aktivitetsbaserat kontor? 

   Vad är känslan överlag för detta kontor? Nöjd, missnöjd eller borde implementeras? 

  

       Fler frågor vid behov 

     Vilka erfarenheter har företaget om aktivitetsbaserat arbetssätt? 

   Varför har aktivitetsbaserat arbetssätt blivit så populärt under senaste fem åren? 

  Vilka fördelar finns det med aktivitetsbaserat kontor? 

   Vilka nackdelar finns det med aktivitetsbaserat kontor? 

   Ledarskap. Vad krävs av cheferna för att helheten skall fungera? 

    



 

 

Bilaga 4 
 

Attitydpåståendena i attitydsundersökningen 
 

 

Kontrollfrågor 

 

Vilket kön har du? OBS! Valfritt att svara. 

 

Vilken ålder har du? 

 

Hur länge har du arbetet på företaget?  

 

I vilken kontorsmiljö arbetar du? 

 

Här kan du lämna övriga synpunkter på kontorsutformningen.  

  

 

Attitydpåståenden 

 

Utformningen av kontoret stödjer mitt arbete 

 

Utformningen av kontoret stödjer teamwork 

 

Jag kan arbeta ostört på kontoret när jag behöver 

 

Utformningen av gemensamma ytor stödjer mitt arbete 

R Det finns aldrig lediga mötesrum att tillgå 

 
 

 

Jag är delaktig i hur kontoret anpassas för verksamheten 

R Jag får aldrig gehör för mina förändringsförslag på kontorsutformningen 

R Som kontoret är utformat uppstår sällan spontana möten 

 

Utformning av kontoret bidrar till bra gruppkänsla 

 

Jag träffar lätt kollegor tack vare kontorets utformning 

  

 

Jag inspireras av arbetsmiljön på kontoret 

R Mitt välmående påverkas negativt av kontorets utformning 

 

Kontoret förstärker företagets varumärke 

R Jag blir störd av andra på kontoret 

  

 

Den här kontorsmiljön ger mig energi 

R Jag är missnöjd med den här kontorsmiljön 

R Kontorsmiljön hindrar mig från att vara effektiv  

 

Kontorsutformningen är optimal för koncentrationskrävande uppgifter 

 

Utformningen av kontorsmiljön gör att jag är maximalt produktiv 

 


